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Po mnoho let byl tento region spojován hlavně s Národním festivalem polské písně v Opolí.
V současnosti rozkvétá atraktivitami překvapujícími svou pestrostí a rozsahem. Opolí, které
je hlavním městem tohoto regionu, patří zároveň k nejstarším městům v Polsku. Povinnou
zastávkou je jediné v Polsku Muzeum polské písně a neobyčejně krásná ZOO. Pamětníkem
historie Opolí je Piastovská věž, která je pozůstatkem zdejšího středověkého hradu. Zámků
a paláců je možné ve zdejším regionu napočítat více než 200. Některé z nich leží na Opolské
trase zámků a paláců. Jedná se o až pohádkově krásné objekty, kde se konají neopakovatelné události, např. zámek v Moszné každý rok hostí Festival kvetoucích azalek Opolsko ma
také výjimečnou chuť. Zájemcům o regionální pochoutky doporučujeme tradiční oběd pro
Opolské Slezsko – hovězí roládu s noky a červeným zelím. Na dezert si musíte určitě dát
Slezský koláč – sladký drobenkový koláč s mákem, jablky nebo tvarohem. Po návštěvách
restaurací na trase Opolský bifyj se můžete vydat na procházku po půvabných větších či
menších městech, jako jsou např. Nysa, Prudník, Głuchołazy, Paczków a Głogówek. Zájemci
o pěší turistiku určitě najdou zalíbení v Opavských horách, které se díky své mírné povaze,
nižším masívům, malebným roklím a údolím dobře hodí pro rodinné putování. A když hovoříme o rodinné dovolené, je třeba říci, že Opolsko je opravdový ráj pro rodiny s dětmi.
Na děti tady čeká na příklad jediný svého druhu JuraPark, který se nachází v obci Krasiejów
a kde je expozice obsahující 200 modelů dinosaurů v životní velikosti. V místě, kde se tento
park nachází, se našly i skutečné dinosauří stopy. Na milovníky vodních zážitků tady čekají
krásná jezera: Turawské, Nyské a Otmuchowské a také řeka Odra. Milovníky geologie určitě
překvapí Hora sv. Anny – vyhaslá sopka a zároveň jeden ze tří polských geoparků. Toto místo také přitahuje poutníky. V opolském regionu lze najít několik desítek dřevěných kostelů
a četné události a festivaly, které probíhají téměř po celý rok. Důvodů, proč stojí za to Opolsko navštívit, je, jak je vidět, nespočet. Jeho poznávání usnadňuje skutečnost, že se jedná
o nejmenší vojvodství v Polsku. Vzhledem k počtu zajímavostí lze tomu uvěřit jen stěží.

Hora sv. Anny

Amfiteátr Tisíciletí

OPOLI

Asociací, která nejčastěji vytane na mysli ve spojení s Opolím, je píseň. Důvodem
je to, že již dlouhou dobu je toto město považováno za hlavní město polské písně.
Národní festival polské písně, který představuje pro hudební tvůrce završení umělecké sezóny, se koná v Opolí od roku 1963. Na prknech amfiteátru pro 3655 diváku
udělali své první krůčky nejznámější polští interpreti. U zdejší radnice je alej, kde si již
řada umělců odhalila svou hvězdu. Kromě koncertů, které zde probíhají, v amfiteátru
funguje také interaktivní Muzeum polské písně a vyhlídková terasa, ze které je vidět
panorama západní části města.

Náměstí
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Nelze také opomenout skutečnost, že Opolí patří k nejstarším městům v Polsku. První
historické zmínky o Opolí, které vzniklo na místě někdejšího slovanské osady, byly zaznamenány v polovině 9. století. Dnešní metropole Opolského vojvodství byla v těchto dávných dobách kmenovým centrem, které vládlo až dvaceti menším osadám. Po
více než tisíc let Opolí lákalo svou výhodnou polohou a umístěním na křižovatce důležitých evropských obchodních tras – vedla tudy mj. mezinárodní „jantarová stezka“
z pobřeží Baltského moře. Do 16. stol. Opolí vládli slezští Piastovci. Další bouřlivé dějinné události přivedly toto město pod habsburskou, pruskou a německou nadvládu.
V roce 1945 se Opolí konečně vrátilo zpět do Polska, v rámci jehož hranic pokračuje
vývoj tohoto města do současnosti.

3

Piastovská věž

Nábřeží Mlýnského kanálu

V Opolí je řada objektů odkazujících na minulost, např. Piastovská
věž z přelomu 13. a 14. stol. patří
mezi nejstarší památky obranného
stavitelství na území Polska. Výhled
na městské centrum z jejího vrcholu a multimediální expozice v jejích
útrobách stojí určitě za námahu,
kterou je třeba vynaložit při šplhání
po 163 schodech... Zájemci o krátkou cestu časem by měli navštívit
Muzeum opolského venkova a činžovní dům, který je součástí Muzea
Opolského Slezska. Expozice těchto
muzeí umožňují se seznámit s životem v dávném Opolí a jeho okolí.

Nejvyšší stavbou Opolí je katedrála,
jejíž věže sahají do výšky 73 m. Za
návštěvu dále stojí kostel Svaté Trojice a kostel Marie Panny Bolestné
a sv. Vojtěcha, který je nejstarším
kostelem ve městě a je označován
také jako kostel „Na Hůrce“. Tato
svatyně vznikla podle pověsti na
místě, kde sv. Vojtěch kázal tak zaníceně, že se do kamene, na kterém
stál, otiskla jeho chodidla. Důležitým místem Opolí je také náměstí
s radnicí postavenou po vzoru Palazzo Vecchio ve Florencii.
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Neobvyklým místem na procházku je zelený ostrov Bolko, nábřeží Mlýnského kanálu
a Odry. Nejhezčí jsou ale tzv. Opolské Benátky, kde domy doslova vstupují do vody.
Mimořádně kouzelným místem je také malá lávka pro pěší s názvem Grošový most,
neboli také Most zamilovaných. Hezký výhled je také z „opolské Akropole“ – Univerzitního návrší, které je nejvyšším bodem v centru města (165 m n.m.). Pokud je
navštívíte, nezapomeňte se projít mezi sochami významných polských umělců, jako
jsou např. sochy zpěváků Marka Grechuty a Czesława Niemena.

Opolské Benátky
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Lázeňský park, Głuchołazy

VELKÁ A MALÁ MĚSTA

A OPOLSKÝ VENKOV

Głuchołazy
V okolí tohoto města se dříve těžilo zlato. Objem vytěženého zlata dosáhl celkově téměř
3 tuny. V současnosti vede tudy Trasa zlatých
horníků, na níž se nacházejí historická místa
související s dobýváním tohoto drahého kovu.
Milimetrová zrnka zlata je zde možné najít
i dnes. Navštívit je třeba také vyhlídkové místo na věži Horní brány, solankové inhalatorium
a Lázeňský park.
www.glucholazy.pl
Bitva o pevnost Koźle

Opevnění, zámky a industriální objekty dochované ve výborném stavu, vše dochuceno zdejšími neopakovatelnými pověstmi. To vše představují opolská města a vesnice,
která mají mnoho co nabídnout. Zdejší krajinu zpestřují nepochybně řeky a jezera,
kde si přijdou na své zájemci o aktivní dovolenou i milovníci krásné přírody.
Głogówek
Za doby vpádu švédských vojsk do Polska zde dlouhodobě pobýval polský král Jan
Kazimír a město bylo tehdy neoficiálním polským hlavním městem. K nejhodnotnějším pamětihodnostem patří kolegiátní kostel sv. Bartoloměje, který je označován jako
„Perla Opolska“, a hrázděný kostel Svatého Kříže. Na pozornost také zasluhuje zdejší
zámek, kde v současnosti probíhá rekonstrukce.
www.glogowek.pl
Panoramatický pohled na Głogówek
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Kędzierzyn-Koźle
Jedná se o historické město-pevnost. V současnosti se zde každý rok odehrává rekonstrukce
bitvy o pevnost Koźle. Je zde mnoho příležitostí
pro vodní turistiku, nachází se zde historické
zdymadlo a Kłodnický sifon – jedno ze tří úrovňových kříženi vodních cest v Polsku. V parku
v části Sławęcice se nachází interaktivní naučná
stezka.
www.kedzierzynkozle.pl

Kolonowskie
Zdejší hutnický kanál je jednou z nejstarších
pamětihodností ve Slezsku. Jeho vznik je spojen s plavením dříví pro huť. Za návštěvu stojí
Síň tradic, která se nachází v místě někdejšího
ředitelství hutě. Jedná se o město s největší
rozlohou lesních ploch v Opolském vojvodství,
jejichž rozloha tvoří 75 % jeho území. Velmi
atraktivní je také organizované splouvání zdejší
řeky Mała Panew.
www.kolonowskie.pl

Plavba po řece Mała Panwia
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Krapkowice
Krapkowické městské hradby skrývají mnoho
zajímavostí. Za návštěvu určitě stojí vyhlídková
terasa na vrcholu Horní brány a také Muzejní
síň papírenství v útrobách Krapkowické bašty,
kde si můžete sami vyrobit svůj vlastní arch papíru. V tomto městě se nachází také jachtařské
přístaviště, kde je v provozu půjčovna vodního
vybavení a kemp.
www.krapkowice.pl
Krapkowice – pohled na centrum města
Kostel Nejsvětější Trojice, Leśnica

Leśnica
Jedná se o jedno z nejstarších měst v této části
Slezska, které v roce 2017 oslavilo své sedmisté narozeniny. V současnosti se jedná o menší
město komorního rázu s půvabným náměstím.
V jednom z nejstarších zdejších objektů, který
sloužil jako mlýn a sýpka, je v současnosti Galerie umění a Malé muzeum města Leśnica. Za
pozornost stojí také kostel Svaté Trojice.
www.lesnica.pl

Nysa
Kdysi se jednalo o mohutnou pevnost. V 17.
stol. byl zdejší obranný systém rozšířen o 10
bastionů, vodní příkop a tajnou cestu. Tyto stavby se dochovaly do současnosti. Dnes zde můžete navštívit mj. Bastion sv. Hedviky. Za návštěvu stojí také třetí největší náměstí ve Slezsku,
gotický kostel sv. Jakuba a sv. Anežky, Pokladnice sv. Jakuba nebo Nyské jezero, které slouží
k rekreačním účelům.
www.nysa.eu

Bastion sv. Hedviky, Nysa

Olesno
Zdejší nejznámější pamětihodností je dřevěný
kostel sv. Anny ze 16. stol. Tento kostel bývá
díky svému charakteristickému tvaru růže s pěti
okvětními lístky, která je mimochodem také
v městském erbu, označován jako „Oleská růže
zakletá ve dřevě“. K dalším místům, která je třeba určitě navštívit, patří kostel sv. Michala a Regionální muzeum.
www.olesno.pl
Kostel sv. Anny, Oleśno

Namysłów
Obec je proslulá svou dlouhou pivovarnickou
tradicí. Pivo se zde vaří již téměř 700 let a zdejší
pivovar byl zapsán na seznam pamětihodností
polského Ústavu národního dědictví. K dalším
zajímavým místům patří vyhlídková Krakovská
brána, náměstí s gotickou radnicí a také malebný městský mlýn – Síň mlynářské techniky.
www.namyslow.pl
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Hradby, Namysłów

Paczków
Vzhledem k rozsáhlému systému opevnění se
Paczków označuje také jako „polské Carcassonne“. Na návštěvníky zde čeká vyhlídková trasa
vedoucí po koruně hradeb, opevněný kostel sv.
Jana Evangelisty, Muzeum plynárenství a Metamuzeum motorismu. Za návštěvu stojí určitě
i vinohrad Hople. Na turisty čeká také Informační centrum v Katově domě.
www.paczkow.pl

Katův dům, Paczków
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Letecký záběr Prudníku

Muzeum opolského venkova, Opolí

Prudnik
Stopy dávného osídlení Prudníku sahají až do 8.
stol. n.l. Dle římských mincí, které zde byly nalezeny, lze usuzovat, že zdejší obyvatelé udržovali obchodní styky s Římskou říší. Za návštěvu
stojí Muzeum Prudnicka, Centrum tkalcovských
tradic či také vyhlídkové místo nacházející se na
nejstarší zdejší pamětihodnosti – Vokově věži
(Wieży Woka).
www.prudnik.pl
Palác, Tułowice

Tułowice
Dějiny tohoto místa jsou spojeny zejména s výrobou keramiky a vysoce kvalitního porcelánu,
který až do roku 1945 odsud mířil do celého
světa. Nejcharakterističtějším zdejším místem Palácový a parkový komplex který vznikal
v době od 18. do 20. stol. Součástí tohoto komplexu je mj. palác (v současnosti internát lesnické střední školy), vodní mlýn, konírna a park.
www.tulowice.pl

Přírodní a lesní síň
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Zawadzkie
Toto město vzniklo jako sklářská dělnická kolonie. Nejcharakterističtějším objektem je zde
komín kotelny ve sklárně s výškou dosahující 96
m. Městem protéká řeka Mała Panew, která je
známa také jako „Opolská Amazonka“. Na jejich
březích jsou přístaviště pro loďky. V okolí se
také nachází 65 km cyklotras. Navštívit je třeba
určitě i Síň přírody a lesa.
www.zawadzkie.pl

OPOLSKÝ VENKOV
Opolské vesnice, rozmístěné v malebné krajině a obklopené lesy, jsou vynikajícím
místem pro projížďku na kole, na koni nebo pro pěší procházku. Kromě příznivých
podmínek pro aktivní trávení volného času a rekreaci si zde na své přijdou také milovníci historie. V okolí lze nalézt řadu stop kulturní a architektonické historie a zajímavostí. Opolský venkov je proslulý svou šetrností, důvtipem i estetickým cítěním.
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Dąbrowa
Tato obec se nachází na okraji lesního celku Bory Niemodlińskie. Nejvýznamnější pamětihodností je zde palácový areál, který vznikl
v r. 1615 a který zahrnuje palác a rozlehlý park
se sochou sv. Jana Nepomuckého. K dalším
zdejším pamětihodnostem patří mj. farní kostel
sv. Vavřince (první zmínka o něm pochází z 13.
stol.) a řeholní dům sester alžbětinek.
www.gminadabrowa.pl

Suchy Bór
Tato obec, která je součástí územního celku
Chrząstkowice, je známá díky Školícímu a rekreačnímu centru s venkovními bazény. V létě
je možné využít mj. 50metrový bazén a jeden
z nejdelších vodních tobogánů v regionu. Díky
svému napojení na síť cyklotras je toto místo
také dobrým výchozím bodem pro cykloturistiku.
www.chrzastowice.pl

Palácový komplex, Dąbrowa
Zámek, Karłowice
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Park, Pokój

Bazén, Suchy Bór

Karłowice
Tato obec je součástí územního celku Popielów.
Nachází se zde zámek pocházející z doby okolo roku 1350. Tento zámek sloužil nejprve jako
panské sídlo, později se využíval jako lovecký
zámek. K zámku přiléhá park a hospodářské
budovy, sýpka a někdejší vodní mlýn. Zámek
je z části obklopen vodním příkopem. Zámek
a kaple jsou v současnosti v soukromém vlastnictví. Nachází se zde dům kněze Jana Dzierżona, který je díky objevu partogeneze u včel nazývám „Koperníkem úlu“.
www.popielow.pl
Pokój
Obec z poloviny 18. stol. byla letní rezidencí
knížete Karla Wirtemberského a také lázeňskou
obcí. Hvězdicové uspořádání ulic, jehož vzorem
bylo německé město Karlsruhe, se dochovalo
do současnosti. Nachází se zde jedna ze dvou
polských křižovatek, které mají tvar osmicípé
hvězdy. Tato křižovatka obklopuje místo, na kterém kdysi stával zámek. Dochoval se zde také
historický park.
www.gminapokoj.pl

Turawa
Největší atrakcí této obce je Turawské jezero.
Tato vodní plocha o rozloze 20 km² vznikla ve
30. letech 20. stol. za účelem regulace výšky
hladiny na Odře. V současnosti se využívá, společně se dvěma menšími nádržemi (Středním
a Malým Turawským jezerem), k rekreačním
a volnočasovým účelům, pro vodní sporty a rybaření.
www.turawa.pl

Zagwiździe
Rozvoj této obce je spojen s hutnictvím železa.
V někdejším areálu zdejších hutí se nachází Regionální muzejní sál. Obec Zagwiździe je také
srdcem Stobrawské chráněné krajinné oblasti.
Pořádá se zde také splavování řeky Budkowiczanka. Za pozornost stojí botanická zahrada,
zajímavým nápadem je venkovní poznávací hra
s názvem „Seznamte se s pamětihodnostmi
obce Zagwiździe“.
www.zagwizdzie.pl

Turawské jezero

Regionální muzejní síň, Zagwiździe
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Z Á M K Y
A PALÁCE

Opolskou turistickou vizitkou jsou zámky a paláce. V celém zdejším regionu je jich
více než 200. Ke zdejším architektonickým skvostům se řadí jak historické objekty
určené pro návštěvníky, tak i objekty, ve kterých v současnosti fungují stylové hotely.
V samotném Opolí se nachází Piastovská věž, která je pozůstatkem zdejšího hradu
a patří k nejvíce rozpoznatelným pamětihodnostem tohoto města. Velké oblibě se
těší kulturní akce pořádané v těchto zámcích a palácích.
Palác Jakubus v Jakubowicích
V neoklasicistním zámečku pocházejícím z roku 1882 funguje v současnosti hotel,
proslulá restaurace a wellness. Zámecký objekt je obklopen udržovaným parkem
s krásnými starými stromy, rozsáhlými zeleznými plochami a třemi vodními nádržemi
s plážemi. Součástí zdejšího areálu je také Jezdecký klub Osadkowski, který provozuje
známou jezdeckou školu.
www.jakubus.pl
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Palác ve městě Kamień Śląski
Zdejší palác vznikl v 17. stol. na místě, kde
kdysi stával zámek a hrad rodu Odrowążů.
Zde se narodil Jacek Odrowąż, dominikánský
mnich, jenž byl v 16. století kanonizován.
Jeho kult přetrval do současnosti.
Palác, který přečkal druhou světovou válku,
zničili sověti. V současnosti se zde nachází
mj. poutní kostel sv. Jacka a rehabilitační sanatorium využívající Kneippovu vodoléčebnou metodu.
www.kamien.biz.pl

Palác v Pawłowicích
Jedná se o palác v eklektickém slohu s neorenesančními a barokními prvky a charakteristickou osmihrannou rohovou věží. Palác, který byl postaven roku 1864, prošel ve 20. stol.
řadou přestaveb. Od roku 2010, kdy proběhla jeho generální rekonstrukce, zde funguje
hotel, restaurace a wellness. Od roku 2018
je pak v provozu zámecký vinohrad. Objekt
obklopuje menší park.
www.palacpawlowice.pl
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Palác Sulisław
V dějinách tohoto paláce zaujímá své místo
řád templářů, zakladatelé zdejšího panství
– rod Zedlitzů, císař a pruský král Vilém III.
z dynastie Hohenzollernů i „Slezská popelka“, tedy dívka, ze které se stala milionářka.
Po dlouhodobém chátrání se tento objekt
dostal do soukromých rukou. V současnosti
zde funguje pětihvězdičkový hotel, kde je mj.
lustr z apartmánu Sophie Lorenové, stůl ze
zámku sira Micka Jaggera nebo kresba Jana
Matejky.
www.palacsulislaw.pl

Palác Większyce
Zdejší palác, který byl postaven v 19. stol.
v neogotickém slohu a který je obklopen
parkem, vzbuzuje zasloužený obdiv. V jeho
historických prostorách funguje restaurace
patřící mezi 100 nejlepších restaurací v Polsku. Milovníky dobrého jídla zde přitahuje
sedm dekorativních sálů – rodový, modrý,
rubínový, smaragdový, křišťálový, erbovní
a liliový sál. Hlavními znaky tohoto místa je
architektura, umění a gastronomie.
www.palacwiekszyce.pl
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Zámek v obci Dąbrowa
Zdejší zámek postavil v 17. stol. za pouhé
dva roky Joachim von Mettich-Tschetschau,
příslušník jednoho z nejbohatších slezských
rodů. Charakteristickým prvkem tohoto neorenesančního zámku jsou kroucené komíny,
se kterými se lze v Evropě setkat jen velmi
zřídka. Objekt obklopuje historický park. Majitelem zámku je Opolská univerzita.
www.dabrowskieskarby.pl

Knížecí zámek Niemodlin 1313
První zmínky o tomto zámku pocházejí
z doby, kdy obcí Niemodlin vedla Jantarová stezka mířící z pobřeží Baltu do Říma.
Kamennou stavbu, kterou obklopuje opevnění, postavil kníže Boleslav, syn opolského
knížete Bolka I. (r. 1313). Zdejší zámek hostil
korunované a císařské hlavy. Okouzlil také
Jana Jakuba Kolského, který zde natočil film
„Jasminum“.
www.zamekniemodlin.pl
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Zámek Moszna
Zdejší zámek je proslulý svou pohádkovou architekturou. Vděčí za to stavebním úpravám,
které zde probíhaly po dlouhá léta (18661945), a také fantazii a rozmachu svých stavitelů. Rezidence rodu průmyslových magnátů
Tiele-Wincklerů má 365 místností a 99 věží.
K zámku přiléhá oranžérie a obklopuje jej
parkový areál se staletými duby a lípami,
azalkami a rododendrony. Od roku 1984 se
zde koná Hudební festival kvetoucích azalek,
který je zaměřen na vážnou hudbu.
www.moszna-zamek.pl

Zámek slezských Piastovců ve městě Brzeg
Jedná se o jednu z nejhodnotnějších architektonických pamětihodností v Polsku. Jeho
současnou podobu vytvořili italští architekti
v 16. stol. Díky podobě s Královským zámkem na Wawelu v Krakově se často označuje
jako „Slezský Wawel“. Na vstupním portálu
jsou sochy polských králů a slezských knížat
z rodu Piastovců. V zámku je Muzeum slezských Piastovců. Probíhají zde muzejní lekce
a koncerty.
www.zamek.brzeg.pl

Zámek v Otmuchowě
Tuto někdejší rezidenci vratislavských biskupů, která se nachází v malebné krajině
Sudetského podhůří, halí tajuplné příběhy.
Do současnosti se dochovala pouze menší
část původního komplexu. Okolí je možné
obdivovat ze zdejší Zámecké věže. K zámku
přiléhá také zámecká zahrada, kterou založil cestovatel a přírodovědec Alexander von
Humboldt. Funguje zde Kulturní dům Zámek,
hostinec a restaurace.
www.zamek.otmuchow.pl

Zámek v obci Rogów Opolski
V renesančně-klasicistním zámku, jehož
posledními majiteli byl příslušníci rodu von
Haugwitzů, jsou umístěny nejhodnotnější
sbírky Vojvodské veřejné knihovny v Opolí.
V zámku a domě U Kohouta, který se zámkem sousedí, funguje hotel a konferenční
centrum. K zámeckým objektům přiléhá anglický park.
www.rogow.wbp.opole.pl
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Bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky, Nysa

NÁBOŽENSTVÍ

Opolský region je místo bohaté na pamětihodnosti sakrálního stavitelství, které jsou
spojeny se zdejším duchovním životem a vírou a vyznačují se širokou škálou stylů
a architektonických detailů. Cílem četných poutí je poutní kostel sv. Anny, který je
součástí barokního klášterního a kalvarijního komplexu na Hoře sv. Anny. Katedrála
v Opolí je poutním místem Opolské Marie Panny, jejíž kult přetrvávající po několik
staletí potvrzují mj. četné votivní předměty jako např. stříbrná sukně, kterou věnoval
polský král Jan III. Sobieski. Další významné mariánské poutní místo se nachází v obci
Głogówek a je proslulé svou loretánskou kaplí Casa Santa (svatého domu), kde je
skryta zázračná soška Panny Marie Loretánské. Krásnými místy jsou také poutní kostel
sv. Jacka v obci Kamień Śląski a cisterciácké opatství v obci Jemielnice. Oblíbeným
poutním místem je poutní kostel sv. Josefa v Prudníku, který je všeobecně známý jako
místo, kde byl více než rok vězněn polský primas Stefan Wyszyński.
Cisterciácké opatství, Jemielnica
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Navštívit je třeba také Nysu, někdejší hlavní město panství vratislavských biskupů, které je díky tomuto svému postavení a také díky četným pamětihodnostem a kostelům
označováno jako „Slezský Řím“. Vede tudy Trasa blahoslavené Marie Luizy Merkertové, zdejší rodačky, která založila Kongregaci sester sv. Alžběty a která je díky své službě
nemocným a ubohým označována jako „Slezská Samaritánka“. Spojit duchovní zážitky
s pěší poutní turistikou umožňuje také opolský úsek Svatojakubské cesty – Camino
de Santiago.
Pamětihodnostmi, které jsou pro Opolské Slezsko charakteristické, jsou dřevěné
kostely, které okouzlují svými neobvyklými tvary, strukturou stavebního materiálu
i umem, který umožnil jejich vznik. Lze říci, že tyto objekty jsou specifickým záznamem historického dědictví a tradic, který přetrvává ve zdejší krajině. Většinu z nich
postavili vesničtí tesaři v 17. a 18. stol. a staly se na dlouhou dobu centrem života
místních obcí. Samotné stavby dřevěných kostelů i způsob jejich využívání vyjadřovaly
po staletí tradiční zbožnost a byly symbolem talentu využitého ve prospěch víry. Za
nejstarší jsou považovány kostely v obcích Uszyce (r. 1517) a Oleśno (r. 1518).
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Hora sv. Anny

V Opolském vojvodství se dochovalo celkem téměř 70 kostelů a velkou
část z nich je možné navštívit na
Trase dřevěného sakrálního stavitelství, která vede z Opolí do Olesna. Tato trasa dlouhá 80 km protíná
12 obcí. V každé z těchto obcí čeká
opravdový skvost sakrálního dřevěného stavitelství. Putování je možné
začít v Muzeu opolského venkova
a pak pokračovat nejzajímavějšími
kostely v obcích Czarnowąsy, Dobrzeń Wielki, Kolanowice, Bierdzany, Laskowice, Laskowice Wielkie,
Laskowice Małem, Chocianowice,
Stare Oleśno a Oleśno. V těchto
místech je možné si prohlédnout
nejhezčí dřevěné kostely, které tvoří
jádro výše uvedené trasy. Dodejme,
že tato trasa je určena také pro motoristy a cyklisty.
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Kostel sv. Michaela Archanděla, Gierałcice

Hora sv. Anny
Zdejší obec se nachází na úbočí Hory sv. Anny, která bývá označována také jako „duchovní hlavní město“ Opolského Slezska. Na vrcholku této hory je možné navštívit
baziliku a poutní kostel sv. Anny, františkánský klášterní komplex, mariánskou jeskyni
vybudovanou podle jeskyně v Lurdech a projít se mezi kaplemi kalvárie z 18. stol.
Na tomto místě je možné si také prohlédnout jeden z největších amfiteátru v Evropě (stavba pocházející z německého období, určená pro 30 tis. diváků) či Pomník
povstání, navštívit muzeum věnované Slezským povstáním v letech 1919-1921 nebo
vystoupat na vyhlídkovou plošinu, ze které se rozprostírá nádherný výhled na okolní
Chráněnou krajinnou oblast Hora sv. Anny.

Kaple Korunování
Panny Marie,
Hora sv. Anny
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Divadlo J. Kochanovského, Opolí

KULTURA

Opolská kultura je nejčastěji spojována s Národním festivalem polské písně. Odehrává
se toho tady ale mnohem více. Kulturní kalendář je po celý rok naplněn vynikajícími
koncerty vážné hudby, významnými divadelními festivaly, výjimečnými venkovními
vystoupeními a emotivními tematickými akcemi. Pro nudu zde není místo!

Národní festival polské písně v Opolí
V Opolí se od roku 1963 obvykle v červenci koná nejznámější polský festival písní, kde
polští hudebníci prezentují své výsledky dosažené za poslední rok. Součástí několikadenní akce je mj. koncert premiér a představení estrádních debutů.
červen | www.festiwalopole.com

Amfiteátr Tisíciletí
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Opolské divadelní konfrontace „Klasika žije“ – Soutěž o nejlepší inscenaci klasických děl polské literatury, Opolí
Již více než 40 let hostí opolské Divadlo Jana Kochanovského finále největší polské
přehlídky inscenací děl klasické polské literatury. Cílem této akce, jejímž spoluorganizátorem je varšavský Divadelní institut Zbigniewa Raszewského, je představit nejdůležitější a stále aktuální myšlenky obsažené v klasických dílech polské literatury.
duben | www.teatropole.pl

Dny pevnosti Nysa
Každý rok se na přelomu července a srpna konají slavnosti nyské pevnosti, která je
součástí jednoho z nejlépe dochovaných systémů opevnění ve Slezsku. V tomto čase
se jeden z někdejších pevnostních objektů promění v historický vojenský tábor. Každý
rok se zde také odehrává rekonstrukce bitvy o Nyskou pevnost z r. 1807, jíž se účastní
několik stovek vojáků z různých zemí v historických uniformách. K dalším zajímavostem patří mj. slavnostní pořadové cvičení a venkovní slavnost.
červenec | www.nysa.eu

Rekonstrukce bitvy o pevnost Nysa
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Mezinárodní veletrh cestovního ruchu
KE SLUNCI, Opolí
Opolské náměstí každoročně hostí vystavovatele z Polska i zahraničí, kteří zde prezentují
pestrou nabídku turistických regionů, hotelů,
cestovních kanceláří a sdružení. Během třídenní akce není nouze o setkání s cestovateli, různé regionální degustace, umělecká vystoupení,
soutěže a různá jiná překvapení.
květen | www.mtt.opole.pl

Polský festival loutkových divadel , Opolí
Od roku 1962 se divadlo Opolski Teatr Lalki i Aktora stává každé dva roky místem pro konfrontaci úspěchů umělců spojených s loutkovým
divadlem. Konají se zde koncerty, představení,
setkání, výstavy a prezentace dramatické tvorby určené pro děti a mládež. Udělují se ocenění
za herectví, hudbu, scénografii a režii.
květen | www.teatrlalki.opole.pl

Mezinárodní perkusní festival DRUM FEST,
Opolí
Počátky této akce sahají do roku 1988. Na programu tohoto festivalu, který v současnosti trvá
přibližně jeden měsíc, jsou koncerty, soutěže,
workshopy, semináře a výstavy, které přitahují
tisíce fanoušků a tvůrců spojených s perkusní
hudbou. Tato událost spojuje umělce z celého
světa, kteří zastupují různé hudební žánry.
říjen | www.drumfest.pl

Knižní festival, Opolí
Během této červencové akce si milovníci literatury nemohou určitě stěžovat na nudu. Na
náměstí Svobody (plac Wolności) na ně čekají
četné zajímavosti. Ve stáncích různých vydavatelství je možné si doplnit zásoby pro domácí
knihovnu a setkat se s předními osobnostmi
polské literatury, umění a žurnalistiky. Na programu je také mnoho doprovodných akcí jako
např. Velký opolský diktát.
červen | www.festiwalksiazki.pl
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Mezinárodní rytířský turnaj, Biskupice

Polský festival loutkových divadel, Opolí

Filmový festival Opolské lamy , Opolí
Tato akce, která je největší akcí tohoto typu
v opolském regionu, se odehrává na nejdůležitějších místech Opolí souvisejících s kulturou.
Přehlídku filmů polské i světové kinematografie
doprovázejí setkání a workshopy s filmaři a akce
určené pro filmové fanoušky, expozice, výstavy
a koncerty. Na programu je také blok pro děti.
říjen | www.opolskielamy.pl

Mezinárodní rytířský turnaj, Biskupice
Na Rytířském hradu pod Byczynou je na jaře
atrakcí určitě dost. Během několikadenní akce
zde soupeří rytířská bratrstva v různých disciplínách, jako je lukostřelba, vrhání nožů, seker
a kopí. Velké oblibě se těší skupinové souboje,
obléhání hradu nebo ukázky a workshopy historických řemesel a tanců.
květen| www.grod.pl.tl
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Silesia Equestrian, Jakubowice

Silesia Equestrian, Jakubowice
Mezinárodní závody v parkúrovém skákání. Celkové finanční odměny přesahují jeden milion
zlotých. V aréně Jezdeckého klubu Osadkowski
poměřují účastníci své schopnosti v soutěžích
ve skákání, kde nejvyšší překážky dosahují až
2 metry. V soutěžích je možné sledovat vystoupení více než 300 koní z celého světa.
červenec | www.silesiaequestrian.pl

40.

Mezinárodní dřevorubecké závody, Bobrowa

Mezinárodní dřevorubecké závody , Bobrowa
V obci Bobrowa poměřují každý rok dva dny své
síly evropští dřevorubci. Odvážlivci prokazují
svou zručnost v disciplínách, jako je kácení stromů na cíl, řezání klád nebo rychlost vytahování
30cm kolíků z kmene. Kromě dřevorubeckých
závodů jsou zde také akce pro diváky – soutěže,
taneční zábavy a koncerty.
červenec | www.kultura.rudniki.pl

Slezský festival Ludwiga van Beethovena,
Głogówek
Již více než 25 let se mohou milovníci vážné
hudby účastnit koncertů pořádaných na památku Beethovenova několikaměsíčního pobytu
v obci Głogówek. Na tomto festivalu mají každý
rok svá vystoupení orchestry a polští i světoví
sólisté, kteří interpretují vážnou hudbu.
září | www.muzeum.glogowek.pl

Trampská hudba, Głuchołazy
Tento festival je jediným festivalem v Polsku,
který se zaměřuje na českou trampskou píseň.
Během Mezinárodního festivalu turistické písně
KROPKA (Międzynarodowy Festiwal Piosenki
Turystycznej KROPKA) mají čeští umělci jednou
za rok možnost prezentovat svou hudební tvorbu před početným polsko-českým publikem.
julio | www.kropka.glucholazy.pl
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Cisterciácký jarmark, Jemielnica
Událost navazuje tematicky na cisterciáky, díky
nimž se Jemielnice stala důležitým zemědělským a obchodním centrem. Na návštěvníky
zde každý rok čeká řada atrakcí, jako jsou např.
ukázky rytířských soubojů, workshopy historických tanců a řemesel, historické rekonstrukce či
prohlídky cisterciáckých sakrálních staveb.
květen | www.jemielnica.pl

Hudební slavnosti kvetoucích azalek, Moszna
Zdejší festival vážné hudby s více než 30letou
tradicí patří mezi nejstarší akce tohoto typu
v regionu. V době, kdy v zámecké zahradě
v obci Moszna kvetou azalky a rododendrony,
se zámeckými hradbami rozeznívají tóny vážné
hudby v provedení polských a světových interpretů.
duben / květen | www.moszna-zamek.pl
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Festival varhanní a komorní hudby Moritze Brosiga „Hudba nad hranicemi“, Paczków
Tento festival je věnován tvorbě Moritze Brosiga – varhaníka, skladatele a hudebního teoretika, který se narodil v části
Lisie Kąty na území obce Paczków. Již více než 15 let se milovníci vážné hudby setkávají na koncertech komorních těles
a významných sólistů. fecha variable | www.paczkow.pl

Festival ohně a vody, Nysa
Cože, opravdu se jedná o silvestrovské oslavy uprostřed
léta? Ano, je to tak! Náspy Nyského jezera přilákají každý rok
několik desítek tisíc zájemců o pyrotechnickou show. Jedinečná vystoupení připravují tři soupeřící skupiny pyrotechniků. Na programu jsou také umělecká vystoupení a atrakce
pro děti.
červenec | www.nysa.eu

Hudební festival historických parků a zahrad Carla Marie
von Webera, Pokój
Na památku pobytu Carla Marie von Webera v někdejším
Carlsruhe (dnes Pokój) začíná každý rok ve svátek Božího
těla třídenní hudební festival věnovaný tvorbě tohoto skladatele a ostatních významných hudebních tvůrců. Repertoár odpovídá prostorám, ve kterých se festival koná.
květen / červen | www.gminapokoj.pl

Květinové léto, Otmuchów
Více než 100 výstav květin, úchvatné floristické expozice
a trh s květinami a zahradnickým vybavením lákají do Otmuchova milovníky květin i ostatní návštěvníky již od roku
1973. Tuto akci, která se koná poslední červencový víkend,
doprovází městská slavnost s uměleckou částí, výstava uměleckých řemesel, ohňostroje a jiné zajímavosti.
červenec | www.otmuchow.pl
Aeropiknik a mistrovství Polska v balonovém létání,
Paczków
Nad Paczkowskou zátokou je možné sledovat účastníky
Polského poháru v balonovém létání. Soutěže zahrnují dosažení cíle vyznačeného ve vzduchu a házení speciálních
markerů na cíl umístěný na zemi. Pro návštěvníky je také připraveno létání na úvazku, noční ukázka balónů a animační
akce pro děti.
červenec| www.paczkow.eu

Festival Chopin-Elsner, Sulisław
Každý rok v listopadu hostí rekonstruované prostory paláce
Sulisław elitní skupinu tvůrců spojených se dvěma slavnými
skladateli: Fryderykem Chopinem a jeho učitelem Josefem
Elsnerem, který pochází právě z okolí obce Sulisław. Koncerty vážné hudby doprovázejí akce jako např. Sulislavské
kulinářské slavnosti (Sulisławskie Kulinaria) nebo setkání
v místním Sulisław Jazz Clubu.
noviembre | www.palacsulislaw.pl
Lewada Art Cup, Zakrzów
Poslední prázdninový víkend považuje mnoho polských
umělců za jezdecký svátek. Od r. 1998 se tyto osobnosti
setkávají v Lidovém jezdeckém klubu LEWADA a soupeří
o mistrovský pohár v disciplínách, jako je jízda na koni, skákání přes překážky, westernové a kočárové ježdění. Jezdecké
mistrovství hvězd doprovázejí umělecká vystoupení a ukázky
jezdeckých dovedností.
agosto | www.artcup.pl

Festival Chopin-Elsner, Sulisław

Aeropiknik a mistrovství Polska v balonovém létání, Paczków
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Vojvodské slavnosti opolského kapra, Niemodlin
Zdejší slavnosti, které jsou pořádány od r. 2011, se zaměřují
na propagaci turistického, gastronomického a ekonomického potenciálu místních chovných rybníků. Návštěvníci mohou na vlastní oči vidět, jak vypadá práce rybářů, ochutnat
kapří speciality a zúčastnit se gastronomických workshopů
nebo rybářských soutěží.
říjen | www.lgropolszczyzna.pl
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Skalní amfiteátr, Hora sv. Anny

PŘÍRODA

Milovníci odpočinku v lůně přírody se budou v opolském regionu cítit jako doma.
Různorodá krajina, malebné pahorky, řeky, jezera, chráněné krajinné oblasti či dokonce písečné duny – to vše zajistí místo pro odpočinek a dovolí najít ztracený klid.
Pomáhat při tom bude hustá síť turistických tras určených pro pěší turisty, turisty na
kolech nebo lodích.

Arboretum – dendrologická zahrada v obci Lipno
Toto nejstarší arboretum v Polsku je součástí Přírodně krajinného areálu, který založili
v 18. stol. majitelé zdejšího panství z rodu Niemodlińských. Leží na nejteplejším místě
Opolska a vládnou zde příznivé podmínky pro růst rostlin a stromů mírného pásma.
K nejcennějším zdejším druhům patří pěnišník černomořský, dřišťál korejský, jedlovec
kanadský, azalka japonská, jedlovec karolínský, douglaska tisolistá, zmarličník japonský, mahónie cesmínolistá, kdoulovec japonský, smrk východní, křehovětvec žlutý,
zimolez ovíjivý nebo liliovník tulipánokvětý.
Azalky v Lipně
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Chráněná krajinná oblast Hora sv. Anny
Hora sv. Anny (404 m n.m.) je nejvyšší vrchol Slezské výšiny. Tato oblast, která se
nachází v masivu Garb Chełmu, byla nejdále vysunutou sopkou ve Slezsku. Odlišné
podnebí, tedy nižší teplota a větší množství srážek ve srovnání se zbytkem regionu,
a specifické půdní podmínky jsou příčinou řidšího zalesnění oblasti (21 % rozlohy),
kterou protínají zemědělské plochy. Nejvzácnějšími lesními oblastmi jsou rezervace
Lesisko, Boże Oko, Grafik a Biesiec.
Vzhledem k jedinečným geologickým podmínkám byl na více než její polovině zřízen Národní geopark Hora sv. Anny. Pro pěší turisty a turisty na kolech byla vytyčena
geologická trasa (10 km) s 11 zastávkami. Můžete se zde seznámit mj. s počátečním
obdobím sopky, vznikem zkamenělin, tektonickými jevy nebo životem na útesu. Zdolání celé trasy zabere minimálně 6 až 7 hodin. Navštívit je třeba také skalní amfiteátr.
Geoparkem vedou: procházková trasa Xawera Dunikowského (4 km), Trasa flóry a fauny (15 km), Trasa 3. Slezského povstání (23 km), Trasa Jana Pavla II. (10 km), Trasa
Roberta Oszka (34 km), Trasa Slezských povstalců (98 km).
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Chráněná krajinná oblast Opavské hory
Leží na jediném horském pásmu Opolska, jemuž také vděčí za svůj název. Opavské
hory mají mírnou povahu, nepříliš vysoké vrcholky, malebné rokle a údolí. Nejvyšší
horou je Biskupská kopa (889 m n.m.). Půvab tohoto místa dále zvyšují řeky Biała
Głuchołaska a Złoty Potok. Většinu rozlohy krajinné oblasti tvoří lesy s rezervacemi
Cicha Dolina, Las Bukowy a Olszak. Tato chráněná krajinná oblast je domovem mloka
skvrnitého, který je největším ocasatým obojživelníkem.
Síť tras: 128 km tras Polského turistického a národopisného sdružení, 30 km výukových stezek, stezky pro jízdu na koni, kole, běh na lyžích, ubytovací a stravovací kapacity a kulturní zajímavosti se přičiňují k velké atraktivitě parku.
Doporučená místa: rozhledna na hoře Biskupská kopa, rezervace Nad Białką, kamenolom Piekiełko a Gwarkowa Perć, Żabie Oczko – vodní nádrž v lomu, pozůstatky těžby zlata (Głuchołazy, Jarnołtówek), trosky na vrcholech Zamkowa Góra a Okopowa
v Prudnickém lese, klášterní objekty na Klášterní hoře, kaple Křížové cesty na Parkové
hoře, kaple sv. Anny v místě Wiszące Skały na Przedniej Kopie, přehrada na říčce Złotym Potok.

Stobrawská chráněná krajinná oblast

Stobrawská chráněná krajinná oblast
Jedná se o největší a nejmladší chráněnou krajinnou oblast v regionu. Nejhodnotnější
oblasti leží podél Odry. Jedná se o rezervaci vodního ptactva s názvem „Údolí střední
Odry“. Lze se zde setkat s ohroženými a chráněnými druhy. Jedná se například o vydru, bobra, kormorána, orla mořského nebo největší evropskou vážku – šídlo královské. Většinu její rozlohy zabírají lesy.
Atraktivitu krajiny zvyšují písčité duny dosahující výšky až 20 m. Tyto duny se nacházejí na modré turistické trase u obce Dąbrówka Łubniańska a v dosahu žluté trasy
v okolí obce Karłowice.
Chráněnou krajinnou oblastí vedou turistické trasy pro pěší i cyklisty a trasy pro plavbu lodí. Je zde šest splavných řek: Budkowiczanka, Brynica, Nysa Kłodzka, Odra, Smortawa a Stobrawa.
Doporučená místa: obec Pokój, kostel v obci Radomierowice, zámek v obci Starościno, zámek v obci Wronow, usedlost v obci Mikolin, zámek v obci Karłowice, Regionální
muzejní expozici a kostel v obci Zagwiździe, vodárenská věž v obci Skorogoszcz, jez
„ústí kladské Nysy”, kuželovité hradiště v obci Murow a pozůstatky hradiště v obci
Krzywa Góra a v okolí obce Tarnowiec.
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Chráněná krajinná oblast Opavské hory
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VODA
Krásná a velká jezera, mezi něž patří Nyské, Otmuchowské a Turawské jezero, jsou
ideálním místem pro milovníky koupání a vodních sportů. K aktivnímu trávení volného času zde vybízejí vynikající přírodní podmínky, široká ubytovací a stravovací infrastruktura a také půjčovny vodního vybavení. Milovníky kanoistiky jistě okouzlí údolí
řeky Mała Panwia.
GLIWICKÝ KANÁL
Jedná se o splavnou vodní cestu, která spojuje Odru s Hornoslezskou průmyslovou
aglomerací. Začátek kanálu se nachází ve městě Kędzierzyn-Koźle, konec pak v přístavní nádrži v Gliwicích. Kanál je dlouhý 41 km. Na jeho trase je v provozu 6 zdymadel, pomocí nichž lze zdolat zdejších 43 výškových metrů rozdílů hladin. Plavební
sezóna probíhá od 15. března do 15. prosince. Gliwický kanál brázdí také výletní lodě,
které vyplouvají z města Kędzierzyn-Koźle. Výletní plavby trvají 1,5 až 5 h.

Odra u Opolí

ODRA
Odra je druhou největší řekou v Polsku a největší řekou ve zdejším regionu, kde ji
napájí její největší přítoky Nysa Kłodzka, Mała Panew a Stobrawa. Odra protéká mj.
následujícími městy a obcemi: Opolí, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Zdzieszowice, a částí Stobrawské chráněné krajinné oblasti.
Na Odře jsou pořádány výletní plavby. Přístaviště výletních lodí se nacházejí ve městech Opolí a Kędzierzyn-Koźle.

22
36

Gliwický kanál
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Nyské jezero

KLADSKÁ NYSA,
NYSKÉ A OTMUCHOWSKÉ JEZERO
Kladská Nysa protéká Opolským a Dolnoslezským vojvodstvím a tvoří jejich společnou přirozenou hranici. Na horním toku
její rychlý proud tvoří vodopády. V minulosti
docházelo k častému vylévání Kladské Nysy
z koryta, což bylo důvodem pro výstavbu
retenčních nádrží. Tímto způsobem vzniklo
Nyské a Otmuchowské jezero. Tato jezera
jsou součástí Otmuchowsko-Nyské chráněné
krajiny.

Otmuchowské jezero
Jedná se o retenční nádrž, která vznikla
v letech 1928-1933 nad městem Otmuchów.
Jedna se o jedná ze čtyř nádrží tvořících tzv.
Kaskádu Kladské Nysy. Na odtoku z nádrže
je umístěna vodní elektrárna se čtyřmi turbínami.
Zdejší vodní plocha je v současnosti využívána pro rekreační a turistické účely. Je
zde k dispozici bohatá nabídka ubytovacích
kapacit i četné půjčovny vodního vybavení.
Poblíž jezera se nachází celostátně unikátní
stanoviště volavky popelavé. Jezero je oblíbené mezi rybáři a hojně se v něm vyskytují
candáti, které okolní restaurace nabízejí jako
místní specialitu („candát na otmuchowský
způsob“).
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Otmuchowské jezero

Nyské jezero vzniklo v roce 1971 zatopením části obce a postavením hráze vysoké 20
m a dlouhé 5 km. Na odtoku z nádrže je umístěna vodní elektrárna, severovýchodní
břeh této nádrže je písčitý a jsou zde rozlehlé pláže. Jsou zde také rekreační střediska
s ubytovacími kapacitami a přístavišti.
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Turawskie jezero

Údolí řeky Mała Panew
Řeka Mała Panew je 132 km dlouhý přítok Odry, který protéká Opolským a Slezským
vojvodstvím. Díky četným meandrům se označuje také jako „Opolská Amazonka“. Její
půvab určuje neregulované koryto. Údolí této řeky se zřetelnými dunami, mrtvými
rameny a četnými zátokami je považováno za nejzajímavější říční údolí ve zdejším regionu. Mała Panew je jednou z mála nížinných řek v Polsku, které mají horský charakter, a jsou tak vhodné pro kanoistiku. V řece je mnoho kamenů a dřevěných překážek,
které tvoří úkryt pro ryby a vodní živočichy.
V obci Ozimek, která se v tomto údolí nachází, je nejstarší fungující hutní podnik
v Polsku – Mała Panew, a také nejstarší lanový litinový most, který se dochoval v kontinentální Evropě.

Turawské jezero
Soustavu Turawských jezer, která se nachází
ve vzdálenosti cca 20 km od Opolí, tvoří jedno velké a dvě menší jezera. Turawské jezero
(velké) je retenční nádrž, která vznikla ve 30.
letech 20. stol. na řece Mała Panwia za účelem regulace výšky hladiny na Odře. Dnes
plní také turistickou a rekreační funkci. Na
severním a jižním břehu jsou písčité pláže,
které jsou obklopeny borovými lesy. Zdejší
vodní plocha přitahuje milovníky vodních
sportů a rybaření. Opolský Jacht klub pořádá
na tomto jezeru regaty.
Jezero leží na území Chráněné krajiny Stobrawsko-Turawské lesy. Nachází se zde také
zvláštní ptačí rezervace „Turawská nádrž“.
Jedná se o jedno z nejvýznamnějších stanovišť stěhovaných ptáků ve zdejším regionu.
Dvě menší jezera – Středí a Malé – jsou zatopené pískovny, jejichž písek se používal na
náspy kolem Turawského jezera. U Středního
jezera je velká pláž a známé koupaliště.

Promenáda, Středí jezero

Stříbrné jezero
Díky své tyrkysové barvě se toto jezero označuje také jako Osowiec, Zelené nebo Smaragdové jezero. Nachází se na malebném místě v zalesněné oblasti ve vzdálenosti pouhé
2 km od Turawského jezera. Jedná se o oblíbený rekreační areál s koupalištěm, kempem
a nabídkou gastronomických služeb.
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Plavba po řece Mała Panwia
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AKTIVITA

Plavba po řece Mała Panwia

JÍZDY NA KANOÍCH A KAJACÍCH
PĚŠÍ TURISTIKA A CYKLOTURISTIKA
Různorodé území Opolského vojvodství a četné turistické trasy vytvářejí velmi příznivé podmínky pro pěší turistiku i cykloturistiku. Na pozornost zasluhují také trasy zaměřené na kulturu: Opolská trasa zámků a paláců, Trasa dřevěného sakrálního
stavitelství, Trasa čarodějnic po polsko-českém příhraničí nebo Trasa polychromií ve
městě Brzeg a okolí. Pro zájemce o odpočinek v přírodě budou ideálním řešením trasy
vedoucí údolím řeky Mała Panew, kolem Otmuchowského, Nyského a Turawského
jezera a také trasy v Opavských horách, Stobrawské chráněné krajinné oblasti nebo
Chráněné krajinné oblasti Hora sv. Anny. Milovníky historie zaujmou historické trasy
po nyském regionu, kde se nacházejí četná opevnění, zámky a paláce. Vede tudy také
Nyská Svatojakubská cesta. Velmi vhodným prostředkem pro poznávání zdejších měst
je kolo. V Opolí a Kędzierzynu-Koźle jsou v provozu systémy městských půjčoven kol,
v Prudníku si kolo vypůjčíte na Okresním úřadě.
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Široká Odra, meandrující Mała Panew nebo horský úsek Kladské Nysy? Fanoušci
veslování si určitě najdou řeku, která splní jejich očekávání.
V srdci Opolí, na ostrově Bolko, se nachází sídlo Opolského kanoistického sdružení.
Tady si můžete půjčit loďku, vodní kolo či dokonce dračí loď. Na Odře a přilehlých
kanálech jsou pořádány vodácké plavby. Vodácké přístaviště na Odře se nachází také
ve městě Kędzierzyn-Koźle. Další oderská přístaviště se nacházejí mj. v Krapkowicích,
Brzegu či Zdzieszowicích. Plavby pořádají také agroturistické farmy.
Všem vodákům doporučujeme také Stobrawskou chráněnou krajinnou oblast se systémem vodáckých tras na řekách Budkowiczanka (25 a 32 km), Brynica (8 km), Nysa
Kłodzka (62 a 20 km), Odra (12 km), Smortawa (8 a 14 km) a Stobrawa (9 a 21 km).
Atraktivní oblastí je také údolí řeky Mała Panew, která je vhodná jak pro rodiny s dětmi a středně pokročilé vodáky, tak i pro osoby, které vyhledávají dobrodružství. Vodácké trasy na řece Mała Panew, která se označuje také jako „Opolská Amazonka“,
čítají 10, 18, 22 a 35 km.
www.kajakiwiking.pl
www.partykajaki.pl
www.stobrawa-kajaki.pl
www.agro-ranczo.pl
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JÍZDY NA KONÍCH
Malebné části regionu jsou ideální místo pro projížďky na koních. Na území zdejšího
vojvodství se nachází četná jezdecká střediska, v nichž je možné se naučit jezdit na
koni nebo zdokonalit své jezdecké schopnosti. Jezdecké oddíly pořádají také sportovní soutěže, které nabízejí zajímavou podívanou i pro osoby, které na koních nejezdí.
Možnost zajezdit si na koních nabízí často také agroturistické farmy.

Jezdecký klub Lewada
LEWADA je slavný a významný sportovní klub, který se zaměřuje na drezuru koní. Klub
je členem Polského jezdeckého svazu. Klub pořádá jak jezdecké, tak i kulturní akce
jako např. koncerty, výstavy obrazů a fotografií či premiérová vystoupení.
Největší akcí, kterou klub organizuje, je Mistrovství hvězd v jízdě na koních – ART
CUP, při němž do Zakrzowa zavítají nejoblíbenější polští umělci. Čestnými členy tohoto klubu je mj. Katarzyna Dowbor (polská televizní novinářka a moderátorka) Daniel
Olbrychski a Beata Tyszkiewicz (významní polští herci). Klub sídlí v obci Zakrzów w zámečku z 19. stol.
www.kjlewada.pl

Mistrovství hvězd v jízdě na koních sportu – ART CUP

44

Hřebčín Moszna
Jedná se o rekonstruované jezdecké a chovatelské zařízení. Chovu
anglických plnokrevníků a ušlechtilých polokrevníků se zde věnují
již více než 70 let. Každoročně jsou
zde také pořádány soutěže v parkurovém skákání (V., VI., VIII. stupně),
prázdniny v sedle a školy v přírodě.
V hřebčínu se můžete také naučit
jezdit na koni nebo zdokonalit své
jezdecké schopnosti i projet se
bryčkou historickým parkem. Hřebčín sousedí se zámkem Moszna.
www.moszna.pl

Zámek Moszna

Jezdecký klub Osadkowski
Klub vznikl v roce 2011 a je součástí
hotelového areálu Palác Jakubus.
Jsou zde moderní konírny, rozcvičovací jízdárna a závodiště, kde
lze uspořádat soutěže na světové
úrovni. Nejdůležitější akcí tohoto
klubu jsou Mezinárodní jezdecké
závody Silesian Equestrian. Mimo
sportovní klub je možné si zajezdit
rekreačně, k čemuž četné příležitosti poskytují rozlehlá území mezi
rybníky, poli a lesy.
www.kj-osadkowski.pl

Palác Jakubus
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PRO DĚTI

Dinosauři, cestování časem, roboti a milá zvířátka – opolský region je ideální místo
také pro prázdniny s dětmi. Odvážlivci se mohou vyřádit na gravitační skluzavce nebo
v lanových parcích, nejvytrvalejší děti se mohou vydat na některou ze zdejších rozhleden. Nechybí zde také příležitosti pro bezpečnou zábavu u vody, a to nejen létě.
Nabídka Muzea polské písně v Opolí určená pro děti znívá zpěvnými tóny po celý rok.

Rytířský hrad, Biskupice.
Jedná se o první v Polsku, celoročně využívaný historický objekt ze dřeva, který je spojen s rytířským hnutím. Na návštěvníky tady čekají atrakce se středověkou atmosférou, jako je např. lukostřelba, různé plebejské hry a zábavy, projížďky bryčkou, parní
lázně v kádích nebo rytířský escape room. Hrad nabízí také ubytování.
www.grod.pl.tl | www.grod.byczyna.pl

22
46

Park vědy a zábavy, Krasiejów.
Více než 200 modelů dinosaurů v životní velikosti, cesta tunelem času jednotlivými
vývojovými fázemi Vesmíru či prehistorické oceanárium jsou pouze některé z atraktivit, které na děti v JuraParku čekají. Pro zajímavost dodejme, že se jedná o největší
tematický park tohoto typu v Evropě a celosvětově jediné muzeum nacházející se na
místě aktivního paleontologického naleziště. Park vědy a evoluce člověka je povinnou
zastávkou pro všechny zvídavé osoby. Děti tady určitě najdou odpovědi na otázky,
které si kladou. Expozice umožní cestovat časem, s vlastním přispěním se mohou
seznámit s prvními lidmi, jejich nástroji a schopnostmi a dovědět se více o dalších
fázích evoluce.
www.juraparkkrasiejow.pl
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ZOO, Opole.
Počátky areálu, který se nachází na ostrově
Bolko, sahají do r. 1912. Specializací tohoto
zařízení je chov kosmanů, lemurů a kopytnatců, což je pouze malá ukázka z 300 živočišných druhů, které si zde mohou návštěvníci prohlédnout. Mimořádný zájem dětí
přitahují ukázky krmení zvířat, např. lachtanů
kalifornských nebo goril. Pro děti jsou zde
také připravená hřiště, piknikové plochy a lanový park Zoolandie. ZOO nabízí také široké
spektrum vzdělávacích aktivit.
www.zoo.opole.pl

Muzeum polské písně, Opolí.
Na děti zde čeká skříň s kostýmy, nahrávací budky, virtuální zrcadla pro převlékání,
ostrůvky s tablety a dotykové stěny, zvukové pohlednice a dokonce zvláštní místnost
s elektrickou bicí soupravou. Je zřejmé, že
nuda tady nebude mít šanci a malí umělci
budou mít možnost ukázat, co v nich vězí.
V muzeu jsou pořádány četné krátkodobé
a venkovní výstavy. Zdejší nabídka zahrnuje
také Malou akademii písní (Mała Akademia
Piosenki), muzejní lekce a hudební workshopy. Muzeum je členem sítě interaktivních
muzeí s názvem Nové muzeum.
www.muzeumpiosenki.pl
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Továrna robotů, Łącznik.
Jedná se o jedinečné místo v evropském
měřítku, kde si můžete prohlédnout roboty
postavené většinou z autovraků. Inspirací
pro zdejší ocelové exponáty byly různé sci-fi
filmy a pohádkové příběhy. Největší exponáty váží téměř 1 tunu a dosahují 3,5 m na
výšku, nechybí zde ale také miniaturní roboti
s několika centimetry. Toto místo se zrodilo
z vášně jeho majitele, který je také tvůrcem
vystavovaných robotů.
www.fabryka-robotow.business.site

Muzeum opolského venkova, Opolí.
Venkovní expozice se skládá z téměř 50
historických dřevěných objektů, jako jsou
hospodářské stavby, kaple nebo krčma. Tyto
objekty jsou vybaveny původním nábytkem
a zařízením, díky čemuž je možná bezprostřední, živá interakce s každodenním životem někdejších obyvatel slezského venkova.
Muzeum nabízí také workshopy historických
řemesel.
www.muzeumwsiopolskiej.pl
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Park sakrálních miniatur , Olszowa.
Rozlehlá plocha s rozlohou 2 ha skrývá několik miniatur různých katolických kostelů z Polska i ze světa. Nachází se zde modely hojně
navštěvovaných poutních míst, jako je např.
Bazilika sv. Marka v Benátkách, katedrála
Santa Maria Del Fiore ve Florencii, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gdaňsku nebo Katedrála na Wawelu v polském Krakově. které
jsou postaveny v měřítku 1:25.
www.miniaturyolszowa.pl

Lanový park KanYon, Opolí.
Tento park se nachází v centru města a nabízí zajímavé aktivity na čerstvém vzduchu.
Své schopnosti si můžete vyzkoušet na čtyřech trasách s různou obtížností, počtem
překážek a průchozí výškou. Pro návštěvníky
je tady připraveno mnoho různých dovednostních, lanových, sportovních, či dokonce
i logických soutěží.
www.kanyon.pl

Bazén Wodna Nuta, Opolí.
Za špatného počasí můžete vyrazit na krytý
bazén Wodna Nuta. Na malé zájemce o aktivní trávení volného času zde čeká sportovní
bazén, rekreační bazén se silným proudem
a vodní masážní zóna. V bazénu se solankou
a v regenerační zóně pak určitě naleznou své
místo pro chvíli odpočinku unavení rodiče.
www.mosir.opole.pl

50

Gravitační skluzavka, Hora sv. Anny.
Jedná se o sáňkařskou dráhu typu Aplin
Coaster, jejíž konstrukční řešení umožňuje
bezpečný provoz po celý rok a bez ohledu
na počasí. Zárukou dobré zábavy jsou hezké
vyhlídky a 600 m její celkové délky.
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl

Muzeum plynárenství, Paczków.
Někdejší plynárna v obci Paczków je místo
s více než stoletou historií. Jedná se o jediný
objekt v Polsku, v němž se dochovalo kompletní zařízení používané pro výrobu plynu
ve městech. Zdejší expozice ukazuje vývoj
plynárenství, obsahuje také sbírku vybaveni
domácností spotřebitelů plynu a domácích
plynoměrů, která je největší v Evropě.
www.muzeumgazownictwa.pl

Zátoka – Hotel & Resort Bajka, Grodziec.
Atrakce je tady dostatek na celý den: pláž,
vodní hrad, skákání na nafukovacích předmětech a trampolíně či dřevěná loď, to jsou
pouze některé z nich. Zvířata v mini ZOO se
nechají pohladit a sportovní nadšenci mohou využít zdejší hřiště. Je možné také využít
občerstvení a stanovou plochu.
www.hotelbajka.com
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Slezský koláč. Je vizitkou opolských chutí
a obecně i polské kuchyně. Originální koláč
se peče pouze na Opolsku a ve Slezsku. Neměnitelnost jeho složení a spojení se zdejším regionem zaručuje evropské Chráněné
zeměpisné označení. Jedná se o nadýchané,
máslem vonící kynuté těsto se sladkou drobenkou posypanou moučkovým cukrem.
Vyskytuje se v provedení bez náplně, s makovou, jablečnou nebo tvarohovou náplní.
Právě náplním vděčí tento koláč za svou vláčnou a chutnou konzistenci.

KUCHYNĚ

Opolský region je menší rozlohou, ale zajímavý svou chutí. Spojuje se zde několik
gastronomických tradic – polská, slezská, z východního Polska, německá a česká. Pokud bychom měli chuť regionu charakterizovat co nejpřesněji, museli bychom konstatovat, že se zkrátka jedná o vynikající slezskou kuchyni. Můžete si ji vychutnat na
kulinářské trase Opolský bifyj. Ve zdejším nářečí je „bifyj“ označení pro kredenc, který
je srdcem každé kuchyně. V Opolském bifyji musel vždy být Opolský porcelán s pestrobarevnými květinovými vzory, opolský med, Slezský koláč, Oleský smetanový likér
a recepty na tradiční slezská jídla. A jim vládnou uzeniny, proslulé svou chutí po celém
Polsku, ke kterým patří: Slezské „krupňoky“, kapři, kteří jsou nejlepší v Polsku, a hovězí roláda se slezskými noky a červeným zelím, která tvoří základ zdejšího nedělního
oběda. Dále uvádíme seznam specialit, které musíte při objevování chutí Opolska,
určitě ochutnat.
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Opolský porcelán

Chlebová polévka „wodzionka“ na husím
sádle. Jednoduchá polévka, která v minulosti
symbolizovala chudobu a skromnost. Výživná polévka zajímavé chuti po husím sádle

Slezské „krupňoky“ (krupnioki). Jedná se
o uzeniny typické pro Opolské Slezsko, které se vyrábí z 85 % z masa a pouze z 15 %
z kaše. K dochucení této pochoutky, jejíž
začátky sahají až do 18. stol., se používá cibule, sůl, černý pepř, někdy také majoránka
a česnek. Zpočátku se toto jídlo připravovalo
pouze příležitostně během zabijaček, pak se
z něj stala výživná krmě pro horníky. Slezské
„krupňoky“ jsou registrované Chráněné zeměpisné označení.
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Oleský smetanový likér (Śmietankówka
Oleska). Jedná se o tradiční likér vyráběný z přírodních surovin: 30% smetany, lihu
a špetky vanilky. Tento likér, jehož recept
se dědil z generace na generaci, se vyráběl
pouze pro zvláštní příležitosti jako např. svatby. Oprávnění k jeho výrobě má pouze podnik Spółdzielnia Mleczarska (Mlékárenské
družstvo) z Olesna. Smetanový likér může
být také originální dárek ze zdejšího regionu. Chutná výborně např. s kávou, zmrzlinou nebo jinými zákusky. V nabídce je také
smetanový likér s kávovou nebo kakaovou
příchutí.

Slezský žur na podmáslí. Tato polévka pochází z německé kuchyně. Sauer znamená
v němčině kyselý a základem pro každý typický žur je zákvas z žitné mouky. V Opolském Slezsku se žur nevaří pouze tradičně
ze zákvasu, ale také na podmáslí s přídavkem
žitné mouky. K dochucení se používá křen
a majoránka. Polévka se podává se šťouchanými brambory a vařeným vejcem, podmáslí
ji dává mírně nasládlou chuť.

Kapr na niemodliňský způsob (Karp po Niemodlińsku). Opolsko je proslulé chovem
kaprů. Zdejší region je čtvrtým největším výrobcem této ryby v Polsku. Rozlehlé rybníky
leží v půlkruhu na sever a západ od Opolí.
Kapr na niemodliňský způsob se dusí na zelenině, a proto je jeho maso výjimečně jemné.

Paňčkraut (pańczkraut) se žebírky nebo
vepřovým kolenem. Jedná se o spojení
smaženého kysaného zelí s vařenými brambory s opečeným bůčkem a cibulí. Tradičně
k paňčkrautu patří vepřové koleno nebo žebra, která se nejdříve osmažila a pak se dusila.

Hovězí roláda, slezské noky, červené zelí.
Víte, podle čeho poznáte tradiční slezskou
domácnost nebo restauraci? Paní domu
nebo šéfkuchař bude určitě podávat roládu
s noky a se zelím. Na Opolsku se chuť tohoto jídla nerozlučně pojí s nedělí, rodinným
obědem a společným posezením u stolu.
Toto jídlo chutná vždy a všem; jedná se o kulinářský „must eat“ na opolské mapě. Jedná
se o vlajkové jídlo opolské kuchyně, které je
k dispozici téměř v každé restauraci na trase
Opolský bifyj.
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Slezské nebe. Tak chutná tradice. Vepřové
se udilo, aby se prodloužila jeho trvanlivost.
Pak se ukrajovalo a vařilo. S vůni uzeného
výborně ladí sušené švestky. Jako přílohu
použijte tradiční slezské „buchty“, tj. kynuté
noky vařené v páře, a vynikající Slezské nebe
máte hotové.
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Hotel Hugo, Kędzierzyn-Koźle. Interiéry této restaurace
jsou v industriálním stylu. Podnik získal četná ocenění za
spojení moderního přístupu s tradicemi. Kromě žuru a hovězí rolády si zde můžete také pochutnat na paňčkrautu
s vepřovým kolínkem.
www.hotelhugo.pl
Pro zájemce o originální chuť Opolského Slezska vznikla Kulinářská trasa Opolského
vojvodství – Opolský bifyj (Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego – Opolski Bifyj).
Na této trase se nacházejí pouze certifikované gastronomické podniky z Opolského
vojvodství, kde si můžete dát jídla regionální kuchyně. V restauracích na této trase si
můžete sestavit kompletní jídlo z regionálního předkrmu, polévky, hlavního jídla a dezertu. Zdejším jídelníčkům vládne hovězí roláda se slezskými noky a červeným zelím
a také žur. Tato dvě jídla naleznete téměř v každé restauraci na této trase.

Restaurace Kamieniec, Kamień Śląski. Výjimečný interiér
restaurace je tvořen dekoracemi z polních kamenů. Jídly, kterými se tato restaurace odlišuje z gastronomického
hlediska, jsou vepřové kolínko sv. Jacka a pirohy sv. Jacka
Odrowąże, dominikánského mnicha, jehož osobnost přitahuje do města Kamień Śląski četné návštěvníky.
www.restauracjakamieniec.pl

Členské podniky Kulinářské trasy Opolský bifyj:
Restaurace Antek, Źlinice. Jedná se o rodinnou restauraci,
jejíž počátky sahají do roku 1911. Od této doby zde nepřetržitě funguje restaurace regionálního zaměření.
www.restauracja-antek.pl

Hotel Bajka, Grodziec. Restaurace a hotel Bajka (tedy pohádka) se nacházejí v rekreačním areálu Zátoka. Zdejší jídelníček obsahuje jídla evropská i regionální.
www.hotelbajka.com

Hotel Dębowe Wzgórze (Dubová hůrka), Pokrzywna. Tato
restaurace je vynikající místo, kde můžete načerpat sílu před
a po putování Opavskými horami. Hlavní úlohu na zdejším
jídelníčku hraje regionální kuchyně. Můžete si zde také
pochutnat na specialitách, jako jsou např. sleď v cibulové
omáčce, chlebová polévka, Slezský koláč s tvarohem a jablky, jablko knížete Albrechta, slezské nebe, parfait z chalvy
z Brzegu.
www.debowewzgorze.eu
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Zámek, Moszna. Specialitou této restaurace je slezská,
opolská a evropská kuchyně, zejména úprava zvěřiny. Interiér je bohatě vyzdoben a odkazuje na přepych zdejšího
zámku.
www.moszna-zamek.pl

Restaurace Nad Stawem (U Rybníka), Bogacica. Odlišujícím prvkem této restaurace je krásná terasa s výhledem na
vodní plochu. Podávají se zde bavorská a samozřejmě opolská jídla. K regionálním specialitám, na kterých si zde můžete pochutnat, patří speciální bramborový salát „kartoffelsalat“, kachní prso s noky a červeným zelím či Slezský koláč.
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl
Restaurace Nad Stawkiem (U Rybníčka), Opolí. V této rodinné restauraci, která se nachází v honosném dřevěném
objektu s vyhlídkou na Zámecký rybník v Opolí, se podává
polská kuchyně. V nabídce jsou také místní piva.
www.facebook.com/NadStawkiemOpole
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Restaurace Na Wyspie (Na Ostrově), Niemodlin. Na výběžku vodní nádrže se nachází restaurace, která se chlubí
zejména vynikajícím kaprem na niemodliňský způsob. Podávají se tady také vývar s nudlemi, paňčkraut se žebírky
a opolský makový zákusek.
www.facebook.com/RestauracjanaWyspie
Palác v Pawłowicích. Zdejší restaurace je proslulá svými jídly z přírodních surovin, které se zpracovávají tradičními způsoby. Chloubou zdejší restaurace je vepřová kýta se zelím
a noky pečená v chlebové peci. Další zdejší regionální jídla:
Slezský koláč, hruška pečená s místním medem.
www.palacpawlowice.pl

Restaurace Salomon, Opolí. V honosné vile se nachází prostorná a stylově zařízená restaurace, jejíž menu obsahuje
regionální speciality. Zdejší chloubou je králičí stehýnko,
kachna ve vlastní šťávě, husí prso, sleď na opolský způsob.
www.restauracja-salomon.pl
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Hotel Szara Willa (Šedá vila), Opolí. Prostory této restaurace, která se nachází v centru Opolí, mají klasickou výzdobu
a odlišují se nenucenou elegancí. Ke zdejším specialitám patří mj. slezský salát – bramborový salát s uzeným bůčkem
a kysanou okurkou, chlebová polévka „wodzionka“, kachna
s brusinkami.
www.szarawilla.pl
Restaurace Śtantin, Stare Siołkowice. Śtantin – tato restaurace se jmenuje podle příjmení pradědečka Konstanta, který
svou restauratérskou vášní předal následujícím generacím.
Podávají zde mj. paňčkraut se žebírky, třené noky s bůčkem
a vejci, vepřovou pečeni na slezský způsob, houbovou polévka či polévku „Snelka“.
www.stantin.eu
Restaurace Ratuszowa (Radniční restaurace), Strzelce
Opolskie. Lepší místo pro regionální oběd, než je Radniční
restaurace, v tomto městě nenajdete. Ke stolu v moderních
a komorních prostorách zde přidají také výhled na rekonstruovanou radnici ve městě Strzelce Opolskie.
www.restauracjaratuszowa.com

Hotel Salve, Głogówek. V krásných prostorách historické
vily funguje restaurace, kde se podává vynikající zvěřina
a speciality regionální kuchyně. Její chloubou jsou rolády
z divočáka nadívané hříbky, podávané s chlupatými knedlíky
a kysaným zelím.
www.hotelsalve.pl

Restaurace a hotel „Regius”, Opolí. Restaurace Regius je
proslulá svou klasickou, tradiční kuchyní. Vládnou zde jídla
jednoduchá i honosná. Hosté si pochutnávají zejména na
pirohách, bramborových plackách, uzeninách vlastní výroby
nebo kachně na hraběcí způsob.
www.regius.com.pl

Hotel Spałka, Kluczbork. Šéfkuchař této restaurace našel
zalíbení v regionální kuchyni. Zdejší jídelníček obsahuje speciální sekci věnované opolským chutím, kde jsou zařazeny
mj.: Slezský krupňok s praszkowským mléčným chlebem
a šťávou z jablek odrůdy Königin a tvarohový zákusek na
medové základně.
www.hotelspalka.pl

Restaurace Zapiecek (Za Pecí), Mirowszczyzno. Restaurace
ve stylu dřevěné hospody reprodukuje chutě a vůně někdejší kuchyně. Jídla se připravují v peci a na plotně, kde se topí
dřevem. Specialitou zdejší restaurace jsou placky připravované na plotně.
www.zlotakaczka.eu
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Most v Ozimku.
Most na řece Mała Panew v Ozimku je nejstarší most tohoto
typu v kontinentální Evropě. Most byl otevřen v roce 1827
a až do 70. let 20. stol. byl využíván pro silniční dopravu,
v současnosti slouží jako lávka pro pěší. Jeho vyobrazení naleznete také v městském erbu. V roce 2017 byl tento most
zapsán na seznam významných polských pamětihodností.

ZAJÍMAVOSTI

Vápenky v Gogolině.
Gogolin, menší město spojené s lidovou písní „Poszła Karolinka do Gogolina“ (Jednou se Karolínka vydala do Gogolina),
vděčí za svůj rozkvět výrobě vápna. Od konce 19. století až
do současnosti se zde dochovalo několik šachtových pecí
z původního počtu 47. Tyto vápenky sloužily až do konce 20.
stol. k výrobě hašeného vápna z vápence. Na pozornost zasluhují Vápenky Dombrovskyeho v centru Gogolina, které se
nacházejí na trase opolských vápenek.
Pyramida v Rożnově.
Jedná se o dílo Carla Gottharda Langhanse, slavného pruského architekta klasicismu, který navrhnul mj. Braniborskou
bránu v Berlíně. Tato pyramida byla postavena ke konci 17.
stol. po vzoru egyptských pyramid. V 8,5metrové pyramidě
je pochováno 28 příslušníků rodu von Ebenů. Nechráněná hrobka byla mnohokrát vykradena různými nenechavci
a hledači pokladů.
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Solankové inhalatorium ve městě Głuchołazy.
Když budete hledat způsob, jak získat zpět své zdraví a odpočinout si, určitě byste měli navštívit první solankové inhalatorium ve zdejším regionu, které se nachází ve městě
Głuchołazy. Celodřevěná stavba z modřínového dřeva se
díky své 15m výšce používá také jako rozhledna. Z jejího
půvabu a zdravotních přínosů je těžit zdarma od jara do
podzimu.
Zpomalte. Jezevci.
Obec Murów, která leží uprostřed lesního celku Bory Stobrawskie, bývá označována také jako „Jezevčí území“. V místních lesích je jich totiž opravdu hodně. Pozornost je třeba
věnovat značkám „Zpomalte. Jezevci“ (Proszę zwolnij. Borsuk), které jsou rozmístěné podél zdejších cest. V obci každoročně probíhá Vojvodský přespolní běh o Jezevčí pohár
(Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka).
Opolský porcelán.
Jedná se o značku, která je známá nejen v Polsku, ale i ve
světě. Používané vzory mají svůj základ v lidových tradicích.
Kraslice, tj. velikonoční vajíčka zdobená ryteckou technikou,
byly jistě překrásné, avšak nevydržely toho mnoho. Proto
byly vyrobeny z porcelánu. Původně měl porcelán drápanou
dekoraci s bílými vzory. Dnes jsou jejich poznávacím znakem
drobné, husté pestrobarevné ornamenty. Technika zdobení
porcelánu se nezměnila, a zdobení se tak stále provádí ručně.
www.cepeliaopolska.pl
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CERTIFIKOVANÁ INFORMAČNÍ CENTRA

JE ČAS

JÍT

SPÁT

HOTEL & RESTAURACJA ANTEK – CUKIERNIA JAGLO w Źlinicach, www.hotelantek.pl
HOTEL ASPEN *** W PODLESIU, www.hotelaspen.pl
HOTEL BAJKA*** W GRODŹCU, www.hotelbajka.com
HOTEL COURT *** W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, www.court.pl
HOTEL DESILVA **** PREMIUM W OPOLU, www.desilva.pl
HOTEL DĘBOWE WZGÓRZE *** W POKRZYWNEJ, www.debowewzgorze.eu
HOTEL HUGO BUSINESS&SPA*** W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, www.hotelhugo.pl
HOTEL JAKUBUS W JAKUBOWICACH, www.jakubus.pl
HOTEL REGIUS*** W OPOLU, www.regius.pl
HOTEL SALVE*** W GŁOGÓWKU, www.hotelsalve.pl
HOTEL SPAŁKA **** W KLUCZBORKU, www.hotelspalka.pl
HOTEL SZARA WILLA *** W OPOLU, www.szarawilla.pl
HOTEL WENEDA *** W OPOLU, www.hotel-weneda.pl
HOTEL ZACISZE *** W TURAWIE, www.zaciszeturawa.pl
PAŁAC SULISŁAW ***** W SULISŁAWIU, www.palacsulislaw.pl
PAŁAC PAWŁOWICE*** W PAWŁOWICACH, www.palacpawlowice.pl
ZAMEK W OTMUCHOWIE, www.zamek.otmuchow.pl
ZAMEK W MOSZNEJ, www.moszna-zamek.pl
REHA VITAL ALICJA TOMA W STARYCH SIOŁKOWICACH, www.rehavitalsiolkowice.pl
DWOREK HUBERTUS W BRYNICY, www.dwor-hubertus.pl
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO „AGRO-RANCZO” W SCHODNIEJ, www.agro-ranczo.pl
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO „AGRORELAKS” W BRYNICY, T. +48 77 421 56 48, +48 600 336 437
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYKA MUSZKIET W ZIMNEJ WÓDCE, www.zimnawodka.eu
AGROTURYSTYCZNE GOSPODARSTWO „UROKI LASU” W RADOMIEROWICACH, T. +48 667 810 770
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Opolské informační centrum v Opolí ***
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
info@ocit.pl
www.visitopolskie.pl
tel. +48 77 44 12 522

Městské informační centrum v Opolí ****
Rynek 23, 45-015 Opole
mit@mosir.opole.pl
www.mosir.opole.pl
tel. +48 77 451 19 87

Informační centrum Bastion sv. Hedviky
v Nise ****
ul. Piastowska 19, 48-300 Nysa
bastion@twierdzanysa.com
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
tel. +48 77 433 49 71, +48 602 654 128

Informační centrum ve Školním středisku
pro mládež „Dąbrówka” v Prudniku ****
ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik
schronisko@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tel. +48 77 88 70 200

Informační centrum v Brzegu *
Rynek – Ratusz, 49-300 Brzeg
pitbrzeg@gmail.com
www.pit.brzeg.pl
tel. +48 77 416 00 40

Informační centrum v Glucholazech *
pl. Basztowy 4A, 48-340 Głuchołazy
cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl
tel. + 48 77 439 14 53, +48 77 439 43 60

Informační centrum obce Leśnica
- Góra św. Anny *
ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra św. Anny
turystyka@lesnica.pl
www.lesnica.pl
tel. +48 77 402 65 58

Informační centrum v Jemielnicy ***
ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
turystyka@jemielnica.pl
tel. +48 77 556 10 86 , +48 510 522 149

Informační centrum obce Gogolin
- Kamień Śląski **
pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski
cit@kamienslaski.pl
www.gogolin.pl
tel. +48 510 522 149

Informační centrum v Paczkowě ***
ul. Wojska Polskiego 23, 48-370 Paczków
cit@paczkow.pl
www.paczkow.pl
tel. +48 77 541 86 61

Informační centrum v Turawě **
ul. Opolska 33, 46-045 Turawa
gbpturawa@o2.pl
www.turawa.pl
tel. +48 77 42 12 044
Nisa - Informační centrum „Camino Nysa”
v Nise *
ul. Bracka 18, 48-300 Nysa
biuroddf@gmail.com
tel. +48 77 448 46 70, +48 537 222 209
Centrum pro rozvoj a propagaci cestovního
ruchu v obci Pokoj **
ul. 1 maja 26, 46-034 Pokój
www.goksirpokoj.szkolnastrona.pl
domkulturypokoj@wp.pl
tel. +48 77 469 30 32
Informační centrum v obci Ozimek **
ul. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
cent.inf.turyst.krainadinozaurow@onet.pl
turystyka.krainadino@onet.pl, krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
tel. +48 603 556 320, +48 77 465 12 13

Informační centrum SSM „Dąbrówka” s pobočku
v obci Wieszczyn „U krále Opavských hor” **
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik
schronisko-wieszczyna@prudnik.pl
www.schroniskoprudnik.pl
tel. +48 77 88 70 204
Informační centrum - Oleské Regionální muzeum
v obci Olesno * *
ul. Jaronia 7, 46-300 Oleśno
oleskiemuzeum@op.pl
www.oleskiemuzeum.pl
tel. +48 34 358 24 38
Informační centrum v obci Zawadzkie ***
ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie
turystyka@gosit.zawadzkie.pl
cit@gosit.zawadzkie.pl
www.gosit.zawadzkie.pl/pl
tel. +48 77 461 65 21
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