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Ślady kulturowe
i naturalne nad Odrą

7

44

12

36

50

24

11

Rzeka Odra
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Odra nie należy do najdłuższych rzek Europy. Bez
cienia przesady można jednak powiedzieć, że
należy do tych najbardziej urokliwych.
W wielu miejscach jej górnego biegu można
podziwiać piękno dzikiej przyrody i obserwować
zjawiska, które potrafi wyczarować jedynie
nieuregulowana rzeka.
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Odra ma swoje źródło na Morawach, pod tzw.
Fidlovym kopcem w Górach Odrzańskich. Łączna
długość rzeki wynosi 854 km, z czego 113 km
położonych jest na Morawach i Śląsku. Odra
dwukrotnie jest rzeką graniczną – na krótkim
odcinku za Boguminem, gdzie tworzy granicę
Czech i Polski, oraz w Polsce, gdzie na odcinku
o długości 187 km stanowi granicę polskoniemiecką. Odra jest jedną z największych
polskich rzek. Uchodzi do Zalewu Szczecińskiego,
który jest zatoką Morza Bałtyckiego.
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Szczęśliwej podróży!
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Od zbiegu Budišovki i Odry na granicy poligonu
wojskowego Libavá Odra jest spławna w
okresie wiosennym. Od miejscowości Suchdol
nad Odrou jest spławna przez cały rok. Na
terytorium Polski Odra przybiera na sile i łatwiej
tu spotkać statki wycieczkowe niż miłośników
spływów kajakowych. Zarówno po czeskiej,
jak i po polskiej stronie okolice rzeki obfitują
w atrakcje turystyczne – zamki, pałace, zabytki
techniki, muzea, rezerwaty przyrody, kompleksy
sportowe i atrakcje przyrodnicze. Na kolejnych
stronach pragniemy przedstawić te najciekawsze
i najpopularniejsze z nich. Mamy nadzieję,
że każdy znajdzie tu coś dla siebie i wyruszy
odkrywać bądź też wypoczywać.
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Ujście Budišovki
do Odry

1.

Lewostronny dopływ Odry – Budišovka – łączy się z Odrą
na granicy poligonu wojskowego Libavá. Od tego miejsca
Odra poszerza się, przyciągając w okresie wiosennych
roztopów miłośników spływów kajakowych. Odcinek
od zbiegu rzek aż po wioskę Heřmánky zachwyca
swoim naturalnym pięknem. Z kajaka podziwiać można
malownicze krajobrazy Gór Odrzańskich. Rzeka obrzeżona
jest stromymi skarpami, skałami oraz lasami. Wzdłuż rzeki
biegnie szlak turystyczny ukazujący rzekę z góry. Turyści
mogą obserwować bystry nurt ze stromych skarp między
skałami. Ze względu na dziką, nienaruszoną przyrodę
okolice zbiegu Budišovki i Odry są popularnym miejscem
wycieczek.

Wydarzenia:

1 maja – Biały kamień – co roku tego dnia poligon wojskowy
Libavá otwiera swoje wrota dla turystów.
Marzec – Otwieranie rzeki Odry – organizuje Klub Czeskich
Turystów oraz stowarzyszenie kajakowe Campanula.

49.7352822N, 17.6939061E

Miejsce kultu
maryjnego Maria
Skála

2.

Legenda głosi, że
wypływająca ze skały
woda cudownie
uzdrowiła śmiertelnie
rannego żołnierza.
Stało się to pod koniec
wojny trzydziestoletniej.
Wyczerpany żołnierz
gorliwie modlił się do
Matki Boskiej, która się
mu ukazała. Wkrótce
wiadomość o cudownym
uzdrowieniu wodą leczniczą
rozniosła się po okolicy.
W XIX w. działało tu
nawet uzdrowisko, jednak
po pożarze nie zostało
odbudowane. Obecnie
w grocie skalnej przy źródle
stoi kamienny ołtarz z figurą
Matki Boskiej. Miejsce
do zadumy, modlitwy
i odpoczynku wpisane jest
w malowniczy krajobraz
doliny rzeki Odry.

Wydarzenia:

8 września – coroczna pielgrzymka

49.7187114N, 17.7339861E

Punkt widokowy
Švédská skála

3.

Skała z altaną widokową oferuje wspaniały widok na rzekę
Odrę oraz zalesione wzgórza. Ze skalnego zameczku, który
w IX w. był ponoć punktem obronnym księcia Brzetysława
I, zachowały się dziś już ledwie widoczne wypiętrzenia
terenu. Nazwa miejsca pochodzi z okresu wojny trzydziestoletniej, kiedy to mieszkańcy Spálova chronili się tu przed
Szwedami. Potwierdza to wyciosany w skale napis z datą
1643. Jednak miejsce to było zamieszkiwane już w epoce
późnego brązu. Do punktu widokowego prowadzi droga
leśna ze stacji kolejowej we wsi Heřmánky.

Młyn wodny
Wesselsky

4.

Ciekawostka:
Skała niedaleko miasteczka Spálov służyła jako punkt
obserwacyjny dla łowców zwierząt już w epoce brązu.
Świadczy o tym znalezisko strzały z brązu, która została
wystrzelona przez któregoś z łowców.
49.7137650N, 17.7543469E
www.hrady-zriceniny.cz

Zabytek techniki Republiki Czeskiej, część Technotrasy kraju
morawsko-śląskiego
Młyn w Loučkach napędzany jest nurtem wodnym, który
oddziela się od Odry w Jakubčovicach nad Odrou. Obecni
właściciele stopniowo remontują budynki gospodarcze
i troszczą się o unikatowe wyposażenie młyna. W 2008
r. zainstalowali nowe koło młyńskie o średnicy 3,6 m. Wraz
z kołem odnowiono również drogę wodną – naścienne koryta wraz z systemem sterowania oraz stawidło. Zwiedzający
mogą obejrzeć unikalny zespół oryginalnych urządzeń do
przemiału zbóż. Wystawę uzupełniają informacje na temat
młynarstwa, gospodarowania oraz innych czynności wykonywanych w założeniu młyńskim, a także na temat historii
i kultury Sudetów.

Wydarzenia:

Lipiec – nocne zwiedzanie młyna wodnego

49.6859247N, 17.7979050E
www.vodnimlyn.cz

5.

Odry

Ścieżka
dydaktyczna
do kopalni
Flaschara

6.

Miejski rezerwat zabytków
Pierwsze większe miasto
nad Odrą leży w dolinie
rzeki w otoczeniu zalesionych zboczy Wzgórz
Odrzańskich. Miejski
rezerwat zabytków składa
się z kamienic pochodzących z okresu późnego
średniowiecza, renesansu
i baroku. W miejscu dawnego ratusza usytuowania jest
obecnie monumentalna
fontanna, którą wybudowano z okazji setnej rocznicy
zniesienia niewolnictwa.
Muzeum Oderska w dawnej
kamienicy mieszczańskiej
przedstawia historię miasta
i okolic. W budynku dawnej
katowni mieści się Muzeum
Praw Miejskich z ekspozycją
archeologiczną, salą tortur
i celami więziennymi.

Wydarzenia:

Informacje na temat wydarzeń kulturalnych:
Miejskie Centrum Informacji
Masarykovo náměstí 14/27, Odry
Tel: +420 556 768 162
E-mail: infocentrum@odry.cz

www.odry.cz

Mikroregion Odersko
słynął z wydobycia łupka
budowlanego. O górniczej
przeszłości miasta Odry
przypomina ścieżka
dydaktyczna z ekspozycją
geologiczną. Na całej
długości trasy (3,5 km)
umieszczono tablice
z informacjami na temat
łupka, który na przełomie
XIX i XX w. wydobywano
w tutejszych sztolniach.
Tablice przybliżają również
pracę górników pod ziemią
i historię kopalni Flascharův
důl, przedstawiają informacje
na temat leśnictwa
oraz inne ciekawostki
krajoznawcze. W 2020 r.
planowane jest otwarcie
ekspozycji bezpośrednio
w dwupiętrowej Kopalni
Flaschara, do której
to prowadzi ścieżka
dydaktyczna.

Ciekawostka:

Ekspozycja geologiczna prezentuje różne rodzaje skał –
łupek, ciemną odmianę piaskowca zwaną szarogłazem,
a także bazalty z prądów lawowych wulkanu Velký Roudný
czy bomby wulkaniczne, które 1,8 miliona lat temu wyrzucił
wulkan Venušina sopka leżący niedaleko miasta Bruntál.

49.6509936N, 17.8220347E
www.odry.cz

Wieża widokowa
Olšová – Pohoř

7.

Niebieski szlak prowadzi
turystów z miasta Odry do
wieży widokowej znajdującej się na skraju wsi Pohoř.
17-metrowa wieża swoim
wyglądem przypomina
wieżę strażniczą, która
widnieje w herbie miasta
Odry. Platforma widokowa
znajduje się na wysokości
13 m i prowadzą na nią
64 schody. Przy dobrej
widoczności można stąd
dostrzec najwyższe szczyty
Beskidów i Jesioników –
Łysą Górę i Pradziad. Na
platformie umieszczono
tablice z panoramami
widocznych szczytów wraz
z opisem. Wieża widokowa
dostępna jest przez cały rok
bez ograniczeń. Obok wieży
znajduje się wiata turystyczna ze stojakiem na rowery
oraz tablicami informacyjnymi na temat budowli oraz
wsi Pohoř.

Dom rodzinny
Johanna Gregora
Mendla

8.

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej
Między wsiami Mankovice a Vražné Odra wpływa na teren
parku krajobrazowego Poodří. Z tych okolic, noszących
nazwę Moravské Kravařsko, pochodzi słynny badacz
Johann Gregor Mendel. Jego dom rodzinny w Hynčicach
(część wsi Vražné) pełni dziś funkcję muzeum. Ekspozycja
poświęcona jest życiu i dokonaniom „prekursora genetyki“,
który przeszedł do historii dzięki swoim eksperymentom
z nasionami grochu, na podstawie których zdefiniował trzy
podstawowe reguły dziedziczenia, które do dziś stanowią
podstawę genetyki. W ramach muzeum działa również
ekspozycja o życiu na wsi w regionie Moravské Kravařsko.

Ciekawostka:

Wieża widokowa posiada swój własny znaczek turystyczny,
naklejkę turystyczną oraz wizytówkę turystyczną. Można je
nabyć w Miejskim Centrum Informacji w Odrach.

49.6616722N, 17.8773544E
www.odry.cz

Wydarzenia:

Lipiec – Dni Gminy Vražné, święto w rocznicę urodzin Johanna Gregora Mendla

49.6194322N, 17.8351022E
www.mendel-rodnydum.vrazne.cz

Muzeum
Lotnictwa
Suchdol nad
Odrou

10.

Pałac Jeseník
nad Odrou

9.

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej
Jeseník nad Odrou leży na skraju regionu Poodří. Za
tutejszym stawem Odra zaczyna tworzyć urokliwe zakątki
z meandrami. Kontrast dla dzikiej przyrody stanowi
przylegający do stawu kompleks pałacowo-parkowy.
Jednopiętrowy, prostokątny budynek pałacu z wysokim
dachem mansardowym oraz gładką elewacją wzniesiono
w stylu późnego baroku. Budowę pałacu zainicjował
w 1710 r. wolny pan z Witten przebudowując średniowieczną
twierdzę wodną z XIV w. Park pałacowy był przez długie lata
zaniedbany. Obecni właściciele przekształcili go w park w
stylu angielskim. W pałacu działa restauracja i hotel. Miejsce
to idealnie nadaje się na wesela lub inne uroczystości.

Ciekawostka:

Niedaleko pałacu znajduje się źródło Jesenická kyselka,
dostępne przez cały rok. Woda z dużą zawartością minerałów
dobroczynnie wpływa m.in. na pracę serca, nerek i żołądku.

49.6182786N, 17.9112225E
www.zamekjesenik.com

Suchdol nad Odrou to
największa miejscowość
regionu Poodří. W 1997
r. otwarto tu Muzeum
Miasteczka Suchdol nad
Odrou, które zajmuje się
m.in. popularyzacją historii
wojskowości. Entuzjaści
z sekcji wojskowej Klubu
Przyjaciół Suchdola nad Odrou
tworzą unikatową wystawę
eksponatów militarnych w
dawnym schronie obrony
cywilnej w suterenie
budynku muzeum. Muzeum
specjalizuje się w bitwach
wojskowych na Morawach –
przedstawia m.in. największą
bitwę lotniczą nad Morawami
z 17.12.1944 r., którą później
nazwano„Krwawą niedzielą“.
Muzeum dysponuje dużą
ilością dokumentów
i eksponatów dotyczących
działań wojennych w
okolicach Nowego Jiczyna
i nie tylko.

Ciekawostka:

W budynku muzeum znajduje się również ekspozycja
geologiczna oraz ekspozycja historyczna przypominająca
postać Bohumila Kašpárka – nestora jeździectwa
westernowego oraz założyciela Czechosłowackiego Pony
Expressu.
49.6476211N, 17.9359900E
www.leteckemuzeum.eu

11.

Pałac Kunín

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej
Kunín rozciąga się na obu brzegach rzeki Jičínki, która za
jego granicami wpada do Odry. Dominującym elementem
tutejszej panoramy jest barokowy pałac z XVIII
w. wybudowany w miejscu dawnej twierdzy. W 1999 r.
pałac wraz z parkiem przeszedł na własność gminy Kunín.
W historycznych komnatach zobaczyć można oryginalne
kolekcje oraz wyposażenie pałacu. W budynku działa
również muzeum gminne poświęcone historii Kunína
i okolic oraz ekspozycja geologiczna. Do pałacu przylega
4-hektarowy park pałacowy, który przeszedł gruntowną
renowację – odbudowano sieć dróżek, parter ogrodowy,
drewniany most między pałacem a kościołem oraz
drewnianą kręgielnię. Na terenie kompleksu organizowane
są liczne imprezy kulturalne i spotkania towarzyskie.

12.

Nový Jičín

Miejski rezerwat zabytków
Nowy Jiczyn leży w malowniczej kotlinie na południowym
krańcu Bramy Morawskiej. Przez miasto przepływa rzeka
Jičínka, która niedaleko stąd uchodzi do Odry. W 1967
r. starówka Nowego Jiczyna została uznana za miejski
rezerwat zabytków. Przepiękny rynek (Masarykovo
náměstí) założony na planie kwadratu otoczony jest
kamienicami mieszczańskimi z podcieniami. W wyglądzie
fasad oraz wnętrz budynków widoczne są wpływy
renesansowe. Z 1563 r. pochodzi najcenniejsza kamienica
Stará pošta wybudowana w stylu renesansu toskańskiego.
Centralne miejsce rynku zajmuje barokowa kolumna
maryjna, obok której stoi niewielka fontanna.

Wydarzenia:

Wrzesień – Święto miasta Nowy Jiczyn

Wydarzenia:

Maj – Historyczne bitwy w parku pałacowym
Czerwiec – Święto pałacu
Sierpień – Konkurs elegancji pojazdów zabytkowych

49.6426231N, 17.9900825E
www.zamek.kunin.cz

49.5934136N, 18.0090997E
www.novyjicin.cz

Ruiny zamku
Starý Jičín

14.

Nový Jičín – Dom
Laudona oraz
Pałac Žerotínów

13.

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej
Do podnóża Starojickiego Wzgórza przylega miejscowość
Stary Jiczyn. Nad wzgórzem wznoszą się ruiny jednego
z największych i najstarszych zamków obronnych na
Morawach. Zamek wzniesiono na przełomie XII i XIII
w. w miejscu dawnej drewnianej twierdzy. Ze względu na swoje
strategiczne położenie oraz rozległy widok wykorzystywany
był głównie do celów wojskowych – jako ochrona szlaków
handlowych. W odrestaurowanej wieży strażniczej można
zakupić pamiątki oraz obejrzeć niewielką wystawę o historii
zamku. Z wieży rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Ruiny
dostępne są przez cały rok, bez ograniczeń.

Kamienica U Laudona przy rynku jest siedzibą Centrum
Obsługi Zwiedzających. Ekspozycja upamiętnia historię
tutejszego kapelusznictwa oraz postać marszałka
Laudona, który zmarł w tym budynku w 1790 r. O tym, że
Nowy Jiczyn to miasto kapeluszy, przypomina również
wyjątkowa, interaktywna wystawa kapeluszy w Pałacu
Žerotínów. Pierwotny ufortyfikowany, kamienny budynek
został przebudowany na początku XVI w. przez panów
z Žerotína na cytadelę z wieżami obronnymi. Obecnie
ma tu swoją siedzibę Muzeum Novojičínska, w którym
oprócz ekspozycji kapeluszy zobaczyć można wystawę
poświęconą historii miasta.

Ciekawostka:

Kolekcja kapeluszy i nakryć głowy nowojiczyńskiego muzeum
jest jedną z największych na świecie. Znajdują się w niej
również nakrycia głów znanych osób.
49.5934136N, 18.0090997E
www.mestoklobouku.cz
www.muzeumnj.cz/zerotinsky-zamek-v-novem-jicine

Wydarzenia:

Kwiecień – Palenie czarownic
Sierpień – Straszydła na zamku

49.5826503N, 17.9635208E
www.hradstaryjicin.cz

ZOśrodek
rehabilitacji
dzikich zwierząt
w Bartošovicach

16.

Pałac
Bartošovice

15.

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej
Pałac w Bartošovicach powstał w wyniku przebudowy
XVI-wiecznej twierdzy. 4-skrzydłową budowlę założono
wokół wewnętrznego dziedzińca. Zachowała się oryginalna
balustrada, drewniane kasetonowe okładziny ścian
i sufitów oraz kasetonowe drzwi. Przepiękna, dobrze
zachowana biblioteka z kominkiem z marmuru służy dziś
jako sala ślubów. Pałac jest siedzibą Regionu Poodří, który
prowadzi tu również Centrum Informacji Turystycznej.
W pałacu można zobaczyć ekspozycję krajoznawczą
Moravské Kravařsko. W parku pałacowym nie sposób nie
zauważyć platanu klonolistnego, który jest największym
„żywym organizmem“ w Czechach.

Wydarzenia:

Maj - rozpoczęcie sezonu turystycznego wraz z degustacją
destylatów

49.6713242N, 18.0504806E
www.bartosovice.cz

W centrum Bartošovic, w barokowym budynku dawnej
plebanii działa ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt oraz
Dom Przyrody Poodří. Ośrodek rozpoczął swoją działalność
w październiku 1983 r. jako pierwsza tego typu placówka
w Europie Środkowej. Oferuje pomoc osieroconym lub
zranionym zwierzętom żyjącym na wolności. Pomaga
również niektórym zagrożonym gatunkom i chroni je
przed wyginięciem. Dom Przyrody prowadzi działalność
oświatową w zakresie wychowania ekologicznego.
Odwiedzający mogą dowiedzieć się więcej na temat
przyrody tzw. biocentrum Oderská niva, a w części
ogrodowej zobaczyć żywe zwierzęta.

Wydarzenia:

W ogrodzie Domu Przyrody Poodří można znaleźć model
rzeki Odry ze stawami, kącik geologiczny, bocianie gniazdo,
fontannę zasilaną panelem solarnym oraz inne elementy do
zabawy.

49.6707306N, 18.0530681E
www.bartosovice.cz

Bartošovickie
stawy

17.

Bartošovickie stawy – Dolny i Górny – położone są w
bliskim sąsiedztwie meandrującej Odry. Oba stawy są
stawami hodowlanymi i jednocześnie ważnymi elementami
parku krajobrazowego Poodří. Wokół stawów prowadzi
Pałacowa ścieżka dydaktyczna, która ma swój początek
przy bartošovickim pałacu. Ścieżka ukierunkowana jest
na poznawanie trasy zalewowej Odry – mokradeł, stawów
oraz unikatowej fauny i flory. Bartošovicki Staw Górny jest
częścią rezerwatu przyrody Bartošovický luh. Ekosystem
stawu, meandrującej rzeki, lasów łęgowych i łąk tworzy
funkcjonalnie połączoną całość, na którą oddziałuje
naturalny cykl powodziowy rzeki Odry.

Bartošovicki
młyn

18.

Zabytek techniki Republiki Czeskiej, część Technotrasy kraju
morawsko-śląskiego
Unikatowy młyn wodny z dobrze zachowanymi, nadal
działającymi urządzeniami zlokalizowany jest nad
bartošovickim Stawem Dolnym przy trasie Pałacowej
ścieżki dydaktycznej. Młyn pochodzi z XV w., i jest po
gruntownej renowacji. Wewnątrz obiektu zwiedzający mają
okazję zobaczyć całość wyposażenia specjalistycznego
młyna. Zachowała się pierwotna turbina Francisa z 1933
r. oraz poszczególne maszyny młyńskie, które połączone
są ze sobą za pomocą skórzanych pasów na przekładniach
i drewnianych kołach pasowych. Obiekty są pokryte
dachem dwuspadowym z II poł. XIX w.

Wydarzenia:

Przełom października i listopada – Jesienne święto wędkarskie

49.6835597N, 18.0343172E
www.bartosovice.cz

Ciekawostka:

Nad młynem znajduje się drewniany jaz piętrzący wodę na
rzece Odrze.

49.6877669N, 18.0393356E
www.bartosovickymlyn.cz

Pałac Nová
Horka

19.

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej
Pałac Nová Horka leży na skraju tzw. Oderskiej nivy
czyli odrzańskiej terasy zalewowej, w pobliżu zespołu
stawów rezerwatu przyrody Kotvice. Przez długi czas
pałac był ukryty przed oczami zwiedzających – mieścił
się tu dom opieki społecznej. Obecnie dzięki wsparciu
kraju morawsko-śląskiego pałac jest przygotowywany
do otwarcia. Pierwotny barokowy pałac z połowy XVIII
w., pełniący funkcję rezydencji szlacheckiego rodu
Vetter von der Lilie, uzyskał nowogotyckie elementy
podczas przebudowy w połowie XIX w. 1-piętrowy
budynek na 3-skrzydłowym rzucie otoczony jest parkiem
krajobrazowym. Na południowej i zachodniej stronie parku
zachował się oryginalny mur z dekoracjami rzeźbiarskimi.
W XVIII w. do pałacu dobudowano kaplicę.

Pałac
Studénka oraz
gospodarstwo
agroturystyczne
Jarošův statek

20.

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej, Muzeum
Wagonów jest częścią Technotrasy kraju morawsko-śląskiego
Dominującym elementem parku pałacowego w Studénce
jest budynek Nowego Pałacu. XVII-wieczny pałac przeszedł
pod koniec XVIII w. znaczną przebudowę – dobudowano
dwie wieże oraz założono park z wieloma egzotycznymi
gatunkami drzew. Obecnie w pałacu ma swoją siedzibę
Muzeum Wagonów będące jedynym muzeum tego typu
w całych Czechach. Muzeum przedstawia historię produkcji
wagonów w Studénce. Na skraju parku, w dawnym
budynku gospodarczym pałacu, działa gospodarstwo
agroturystyczne Jarošův statek. Dzieci i dorośli mogą poznać
tu życie zwierząt, wzmacniając w ten sposób swoją więź
z naturą.

Ciekawostka:

W parku rosną czterystuletnie egzemplarze lip i dębów w
otoczeniu jodeł, sosen, tulipanowców, buków i klonów.

49.6930728N, 18.0697367E
www.muzeumnj.cz/zamek-nova-horka

Ciekawostka:

W muzeum przygotowano również salę z makietą kolejową
o wymiarach 6 x 1,5 m, na której umieszczono dwie pętle
torów. Technika spotyka się tu z romantyką, bowiem salę
zdobią niektóre z obrazów zachowanych z pierwotnego
inwentarza pałacowego.

49.7257703N, 18.0749314E
www.mesto-studenka.cz, www.jarosuv-statek.cz

22.

Stará ves nad
Ondřejnicí

21.

Nieruchome zabytki kultury Republiki Czeskiej – kościół i pałac
Niedaleko rzeki Ondřejnicy, której wody wpadają do
Odry, leży wieś o bogatej historii. O dawnych czasach
przypominają dwie zabytkowe budowle – renesansowy
pałac oraz gotycko-renesansowy kościół. 3-kondygnacyjny
pałac z XVI w. z małym dziedzińcem wewnętrznym
ozdobionym otwartymi arkadami jest unikatowy ze
względu na wieżę wystającą przed lico fasady oraz
dekoracje sgraffitowe elewacji. Pałac wraz z przylegającym
do niego parkiem wykorzystywany jest do organizowania
wydarzeń kulturalnych. Z XVI w. pochodzi również kościół
św. Jana Chrzciciela, który łączy w sobie starsze elementy
gotyckie z modnymi wówczas elementami renesansowymi.
Podczas prac remontowych we wnętrzu kościoła odkryto
i odnowiono cenny renesansowy fresk figuralny.

Wydarzenia:

Czerwiec – Święto gminy
Maj/czerwiec – festiwal folklorystyczny

49.7277531N, 18.1884972E
www.staraves.cz

Park Landek

Narodowy zabytek przyrody
Wzgórze Landek nad zbiegiem Odry i Ostrawicy nie
jest wprawdzie zbyt wysokie, mimo to stanowi obszar
niezwykle bogaty pod względem geologicznym
i historycznym. Wytyczono tu ścieżkę krajoznawczą
i górniczą. Wielką atrakcję stanowi Muzeum Górnictwa
z ekspozycją podziemną i zewnętrzną. Ekspozycja
podziemna zaprowadzi zwiedzających bezpośrednio
do kopalni, pozostałe ekspozycje przedstawiają historię
ratownictwa górniczego oraz techniki górniczej. Park
Landek rozciąga się na powierzchni ponad 35 ha i jest
poprzecinany siecią tras rowerowych. Służy jako podmiejski
teren rekreacyjny dla mieszkańców Ostrawy, którzy
mogą skorzystać z hali sportowej, kortów tenisowych,
boiska wielozadaniowego z zapleczem. Jest tu również
pole namiotowe przystosowane do przyjęcia przyczep
kempingowych i samochodów kempingowych.

Ciekawostka:

Pierwsze wzmianki o osadnictwie i wydobyciu węgla
w Landku pochodzą sprzed ok. 30 tysięcy lat. W 1953
r. znaleziono tu znaną na całym świecie figurkę Wenus
z Petřkovic. Figurka wyrzeźbiona z hematytu przedstawia tors
szczupłej kobiety.
49.8677706N, 18.2648781E
www.landekpark.cz/domu

Bunkier
przeciwpiechotny
MO-S 5 Na trati

23.

Nieruchomy zabytek kultury Republiki Czeskiej
Bunkier przeciwpiechotny jest fragmentem systemu
umocnień granicznych budowanych w Czechosłowacji
w latach 1935-1938. Składa się on z dwóch samodzielnych,
niemal identycznych obiektów, które połączone
są korytarzem podziemnym prowadzącym pod
nasypem kolejowym. Wewnątrz bunkru przygotowano
ekspozycję. Oprócz mebli z epoki zobaczyć można
działo przeciwpancerne bez karabinu maszynowego,
a także karabin maszynowy z działającym łożem, który
zrekonstruowali entuzjaści z Klubu Historii Wojskowej.
To dzięki nim w 2004 r. obiekt uznany został za zabytek
kultury RCz. Do obiektu prowadzi ścieżka z ul. Ostrawskiej
w Boguminie.

Graniczne
Meandry Odry

24.

Zabytek przyrody Republiki Czeskiej
Między Boguminem a zbiegiem z Olzą rzeka Odra tworzy
granicę z Polską. Na tym odcinku o długości 7 km rzeka
nie jest uregulowana. Tworzy tu kilka dużych meandrów
oraz ślepych ramion, tarasy żwirowe, strome urwiska i inne
unikatowe zjawiska przyrodnicze, które w okolicach dużych
rzek w Europie Środkowej należą do rzadkości. Na brzegach
rzeki rosną wąskie pasy lasów łęgowych o charakterze lasu
pierwotnego. Na terenie zabytku przyrody zajmującego
powierzchnię 126 ha można podziwiać unikatową faunę
i florę. Szczegółowe informacje o całym obszarze podają
panele informacyjne ścieżki dydaktycznej Graniczne
Meandry Odry, która rozpoczyna się obok muzeum
w Boguminie.

Ciekawostka:

Betonowanie obiektu miało miejsce w lipcu 1936 r. i trwało
dwa tygodnie. Do jego budowy wykorzystano 4 314 m3
betonu.

49.9109806N, 18.3312767E
www.bunkr-bohumin.cz

Ciekawostka:

Graniczne Meandry Odry są ważnym miejscem wylęgu nurogęsi. Jest to jedyne stałe miejsce gniazdowania tego gatunku
w Czechach.

49.9256225N, 18.3376836E
www.meandryodry.wz.cz

Park Petra
Bezruča Bogumin

25.

Zielone płuca miasta Bogumina mogą poszczycić się
stuletnią historią. Kamień węgielny pod budowę parku
położono w 1907 r. Park powstawał etapami. Obecną
nazwę uzyskał w 1947 r., kiedy to z okazji 80. urodzin poety
Petra Bezruča odsłonięto jego popiersie na granitowym
głazie narzutowym. W parku znajdują się korty tenisowe,
dwa boiska do piłki nożnej, amfiteatr z odnowionym kinem
letnim, restauracja. Dużą popularnością cieszy się ranczo ze
zwierzętami hodowlanymi oraz plac zabaw w formie parku
linowego. Tablice informacyjne rozmieszczone na całym
terenie parku zwracają uwagę na ciekawe drzewa oraz
przedstawiają historię parku.

Ciekawostka:

W parku można również znaleźć pomnik poświęcony
polskiemu lekarzowi okuliście Ludwikowi Zamenhofowi,
twórcy języka esperanto.

49.9071306N, 18.3612425E
www.mesto-bohumin.cz

26.

Cisek

Cisek był wzmiankowany jako Cisy w 1239 r., nazwa osady
pochodzi prawdopodobnie od polskiej nazwy drzewa cis.
Dzięki położeniu gminy na odgałęzieniu handlowego szlaku
bursztynowego, w pierwszych wiekach naszej ery pojawiło
się tu rzemiosło i rozwinął handel.
W Cisku warto zobaczyć neogotycki kościół parafialny
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, wybudowany
w latach 1922 – 1927. Pod koniec 2017 r. oddano do
użytku nowy most przez Odrę o długości ponad 180 m i
szerokości blisko 13 m. Podświetlony wieczorem ledowym
oświetleniem w święta narodowe ma świecić białoczerwonym światłem.
Warto odwiedzić niedaleką wieś Roszowicki Las, gdzie
również odkryto ślady osadnictwa celtyckiego, które można
zobaczyć w Muzeum w Raciborzu oraz w Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu. W centrum Roszowickiego Lasu wznosi
się neoromański kościół św. Antoniego Padewskiego. Okolice
Ciska mają do zaoferowania kolejne ciekawe miejsca. W
Kobylicach, niedaleko Odry, przy drodze Kędzierzyn-Koźle—
Cisek, znajduje się kopalnia, w której wydobywa się piasek,
żwir i otoczaki dekoracyjne. Dla wielbicieli jazdy konnej
Ludowy Klub Jeździecki LEWADA w niedalekim Zakrzowie
oferuje lekcje jazdy konnej oraz przejażdżki rekreacyjne.

Wydarzenia:

Czerwiec - Spływ pływadeł po Odrze
Wrzesień - Dożynki Gminne z konkursem koron żniwnych

50.2810681N, 18.2019308E
https://cisek.pl

28.

Ciekawostki:

Wybudowany w II poł. XVI
w. kościół Trójcy Świętej
był początkowo kościołem
protestanckim.

27.

Szkwał

Przystań Szkwał w Kędzierzynie-Koźlu usytuowana jest
na 95 kilometrze biegu rzeki Odry w sąsiedztwie starego
miasta. Oprócz cumowania łodzi oferuje również zajęcia
dydaktyczne i rekreacyjno-sportowe. Przystań posiada
asfaltowy slip. Do dyspozycji jest również węzeł sanitarny
oraz zaplecze noclegowe. Przystań odwiedzają kajakarze,
żeglarze, harcerze oraz miłośnicy zimowych kąpieli,
a nawet płetwonurkowie. Stacjonuje tu statek wycieczkowy
„Silesia”, który przewozi turystów już od 1908 r.

Bierawa

Na prawym brzegu rzeki
Odry rozciąga się gęsto
pokryta lasami gmina
Bierawa. Głównym
punktem wsi Bierawa
jest późnorenesansowy
kościół Trójcy Świętej.
Turyści mogą spróbować
swoich sił na żółtym szlaku
o łącznej długości 85,3
km. Szlak przebiega przez
województwo śląskie
i opolskie. Odcinek na
terenie województwa
opolskiego, do którego
należy gmina Bierawa, liczy
22,1 km i prowadzi przez
miejsca, gdzie
w okresie międzywojennym
znajdowały się polskie
szkoły mniejszościowe.
Szlak zaczyna się
w Chałupkach, a kończy
w Bierawie.
50.2810556N, 18.2424544E
https://trail.pl/
https://bierawa.pl/

Ciekawostki:

Rejs statkiem Silesia jest jedną z największych atrakcji turystycznych. Niezapominanych wrażeń dostarcza przejście śluzą
Kłodnica.

50.3361408N, 18.1494336E
http://www.rejsykozle.pl/trasy.html

29.

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle to miasto z ciekawą historią i pięknym
krajobrazem. Góruje nad nim kościół św. Zygmunta i św.
Jadwigi wybudowany w stylu neogotyki. Mury obronne
starego Koźla pochodzą z XIV w. Zachowała się również
baszta. Kolejnym obiektem charakterystycznym dla tej
części miasta jest Fort Fryderyka Wilhelma. Czteropiętrowa
budowla z cegły zwana jest również Basztą Montalemberta.
Z dziejami miasta można zapoznać się w Muzeum Ziemi
Kozielskiej, które znajduje się w miejscu dawnego zamku.
Przed wejściem do muzeum można zobaczyć najstarszy
zabytek Śląska – wieżę obronną z XIII w. Oprócz bogatej
historii miasto chlubi się również zabytkami techniki.
Większość z nich związana jest z Odrą. Należą do nich m.in.
sztuczne kanały, wieże wodociągowe i śluzy.

Wydarzenia:

Październik – Międzynarodowy Festiwal Filmów
Niezależnych „Publicystyka“

50.3448836N, 18.2109594E
http://portal.kedzierzynkozle.pl

Port w
Koźlu

30.

W Kędzierzynie-Koźlu
znajduje się jeden
z największych portów
rzecznych na Odrze.
W latach 1792–1821
wybudowano Kanał
Kłodnicki, który miał
połączyć Śląsk z Prusami.
W XX w. znaczna część
kanału została zasypana.
W latach 30. Kanał
Kłodnicki zastąpiono
Kanałem Gliwickim
mierzącym ponad 40 km.
Warto zobaczyć również
wybudowaną w 1830
r. śluzę Koźle, która była
jedną z pięciu pierwszych
kamiennych śluz na Odrze.
W Sławięcicach (dawniej
odrębne miasto, obecnie
część KędzierzynaKoźla) znajdował się
obóz koncentracyjny
Blechhammer. Do dziś
w lasach można natrafić na
pozostałości obozu, które
przypominają o ludzkim
okrucieństwie i cierpieniu.

50.3558753N, 18.1505286E
http://kkterminale.com

Ciekawo

Na Kanale Gliwickim znajduje się 6 śluz, które są cennymi
zabytkami techniki.

Jezioro
Srebrne

32.

31.

Marina Lasoki

Szusowanie po tafli wody o zachodzie słońca – to marzenie
niejednego miłośnika sportów wodnych. Przystań rzeczna
Marina Lasoki oferuje schronienie dla wszystkich jachtów
i łodzi motorowych, które pływają po rzece Odrze. Można
tu nabrać sił i podziwiać piękne krajobrazy. Przystań leży
na terenie dawnej stoczni. Jej budowę rozpoczęto w 2003
r. Przyjmuje jednostki o zanurzeniu nieprzekraczającym
1,5 m. Przystań dysponuje węzłem sanitarnym i polem
kempingowym.

Ciekawostki:

W 2008 r. powstał klub sportowy Marina Lasoki,
który organizuje różne imprezy, zawody, a także
obozy szkoleniowe.

50.3716736N, 18.1180531E
www.lasoki.eu

Położony nad Jeziorem
Srebrnym w JanuszkowicachLesinach kompleks
oferuje nie tylko spokój od
miejskiego zgiełku, lecz
również odrobinę szaleństwa.
Jest to idealne miejsce dla
aktywnych osób, rodzin
z dziećmi, seniorów, a także
dla firm (do dyspozycji jest
sala konferencyjna). Jezioro
Srebrne ma w swojej ofercie
bogatą gamę atrakcji: jazdę
na skuterach i nartach
wodnych, rejsy motorówką,
loty ze spadochronem,
jazdę quadem, jazdę konną
itd. Wystarczy wybrać.
Krótko mówiąc, zabawa
i odpoczynek w jednym.

Ciekawostki:

Na odważnych czeka największa zjeżdżalni wodnych na Opolszczyźnie.

50.3758003N, 18.1208319E
https://jeziorosrebrne.pl

33.

Januszkowice

Zdzieszowice

34.

Januszkowice ze wszystkich stron otoczone są zbiornikami
wodnymi. W centrum wsi stoi pocysterski kościół „Na
dołach” z przełomu XVII i XVIII w., później pełniący funkcję
spichlerza i stodoły. Integralną częścią Januszkowic są
Wielmierzowice z ruinami dworu. Znakiem rozpoznawczym
całej okolicy jest woda. Położone w pobliżu trzech
zarybionych stawów Januszowice są rajem dla wędkarzy.
Nowoczesny ośrodek wypoczynkowy oferuje szeroki wybór
atrakcji – restaurację, sporty wodne, plaże itp. Największym
ośrodkiem jest Rueda – idealne miejsce do odpoczynku
i zabawy. Śluza Januszkowice jest ważnym punktem na
mapie transportu rzecznego. W 2003 r. powstała tu też
Elektrownia Wodna.

Ciekawostki:
Cała okolica poprzecinana
jest setkami kilometrów tras
rowerowych. Jest wyjątkowym przykładem tego, jak
przemysł i przyroda mogą
harmonijnie istnieć obok
siebie.

Wydarzenia:

1 maja – Januszkowice - Maibaum

50.3916036N, 18.1379864E
www.ruedajanuszkowice.pl

50.4202928N, 18.1193186E
https://zdzieszowice.pl

Początki miasta związane są
z istnieniem osady Solownia,
gdzie załadowywano na
tratwy sól i inne towary,
które następnie spławiano
Odrą. Niecodziennych
doznań dostarcza przeprawa
z jednego brzegu na drugi
– jeździ tu jeden z ostatnich
w Europie promów
o napędzie ręcznym.
Charakterystycznym
symbolem Zdzieszowic są
wysokie kominy największej
koksowni w Polsce, która
działa już od lat 30. XX
w. Dziś jest częścią holdingu
ArcelorMittal. Nad miastem
wznosi się Góra św. Anny
– najwyższe wzniesienie
grzbietu Chełma. Znajdujący
się na terenie obszaru
chronionego geopark
rozciąga się w miejscu, gdzie
dawniej był aktywny wulkan.
Dziś można tu podziwiać
piękny krajobraz ozdobiony
skałami wapiennymi
i bazaltowymi. Góra św.
Anny może poszczycić
się również wspaniałą
bazyliką św. Anny. Na
wzgórzu znajduje się
również Muzeum Czynu
Powstańczego i Pomnik
Czynu Powstańczego
z Amfiteatrem.

Śluza
Krępa

35.

Śluza Krępa wzniesiona
została w 1894 r. Przy
drodze do śluzy stoi
kapliczka dziękczynna ku
czci św. Rocha – patrona od
zarazy. Co roku w święto
św. Piotra i Pawła (29 VI)
odbywa się tu procesja „po
polach”. Kościół filialny św.
Piotra i Pawła w Krępnej
wybudowano dzięki
ofiarności mieszkańców w
latach 80. XX w. Na prawo
od śluzy położone są dwa
stawy ze stanicą wędkarską.

36.

Stradunia

Stradunia, lewostronny dopływ Odry, spokojnie płynie
przez województwo opolskie. Wieś Stradunia, leżąca
niedaleko rzeki, może poszczycić się gotyckim kościołem
Najświętszego Serca Pana Jezusa z czerwoną wieżą
wznoszącą się wysoko ponad zabudowaniami. Okoliczne
tereny zapraszają do wypoczynku. Starorzecze Odry jest
domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Znajduje
się tu obszar chronionego krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”,
który rozpościera się na powierzchni 600 ha i jest rajem dla
wędkarzy, spacerowiczów i miłośników ptaków.

Ciekawostki:

Łęg Zdzieszowicki ma
najwięcej do zaoferowania
wiosną, kiedy masowo
zakwitają roślinny wiosenne,
tworzące wielobarwne
kobierce śnieżyczek,
kokoryczek, złoci żółtych,
ziarnopłonów wiosennych,
zawilców gajowych
i nieco później czosnku
niedźwiedziego.

50.4287381N, 18.0659481E

50.4108386N, 18.0466714E
http://ine.eko.org.pl

Droga Świętego
Jakuba

37.

Sieć 12 szlaków pątniczych
prowadzących do grobu św.
Jakuba Starszego
w katedrze w Santiago de
Compostela w Hiszpanii.
Jeden z fragmentów Drogi,
Via Regia, zwany także
Wysoką Drogą, prowadził
dawnej z Rusi przez Kraków,
Opole, Wrocław, Lipsk,
Kolonię aż do Paryża.
Jak większość dawnych
dróg wiódł on wzdłuż
rzeki – na Opolszczyźnie
była nią Odra. Via Regia
jest międzynarodowym
szlakiem pielgrzymkowym,
oznaczonym symbolem
muszli. Na terenie Śląska
Opolskiego biegnie przez
Górę św. Anny, Opole i Brzeg.

Ciekawostki:

Oznaczony kolorem żółtym szlak miejski w Opolu o długości
8,5 km prowadzi pielgrzymów przez najważniejsze zabytki
miasta.

https://trail.pl

Port
Krapkowice

38.

Miejsce, gdzie wolno płynie czas. W tafli wody odbijają
się zielone drzewa i błękitne niebo. Miejsce, gdzie można
zapomnieć o codziennych obowiązkach i zasmakować
wodnego szaleństwa. Marina w Krapkowicach oferuje
schronienie dla jachtów i motorówek. Można tu
bezpiecznie zacumować lub spływać po tafli Odry
w wypożyczonym kajaku, łodzi lub pontonie. Można
również skorzystać z usług profesjonalnego sternika, który
zatroszczy się o bezproblemowy przebieg przejażdżki. Dla
osób zainteresowanych dłuższym pobytem przygotowano
pole kempingowe.

Ciekawostki:

Na przystani organizowane są różne wydarzenia: zawody,
jarmarki i koncerty.

50.4741636N, 17.9713406E
www.port-krapkowice.pl

Rogów
Opolski

40.

39.

Krapkowice

Okolice historycznego miasta Krapkowic oferują szlaki
rowerowe i piesze oraz atrakcje wodne. Symbolem miasta
są czternastowieczne mury obronne, nad którymi wznosi
się wieża Bramy Górnej. Codziennie w południe z jej
szczytu rozbrzmiewa hejnał. Krapkowicki rynek posiada
charakterystyczny, średniowieczny układ wraz z zabytkową
zabudową. Niedaleko rynku znajduje się renesansowy
zamek owiany legendami o białej damie. Obecnie mieści
się w nim szkoła. Do ważnych zabytków techniki należy
wieża ciśnień, która powstała na potrzeby pobliskich
Zakładów Papierniczych założonych w 1899 r. Warto
również wspomnieć śluzę na Odrze oraz port Chorula.

Wydarzenia:

Sierpień - dożynki

50.4747414N, 17.9675261E
www.krapkowice.pl

Malownicza, historyczna
miejscowość szczyci
się nie tylko zabytkami,
lecz również piękną
przyrodą. Na jego terenie
rozpościera się angielski
park krajobrazowy
z renesansowoklasycystycznym zamkiem
z XVI w. Zamek posiada
cenne zbiory biblioteczne.
Odwiedzający mogą
zobaczyć tu starodruki,
rękopisy, grafikę oraz
zabytkowe mapy. Obecnie
zamek oferuje również
miejsca noclegowe. W parku
wznoszą się rzadkie gatunki
drzew oraz pozostałości
murów obronnych,
które podkreślają
reprezentacyjność
miejsca. Kolejnym
charakterystycznym
punktem wsi jest
pochodzący z XIV w. kościół
św. Filipa i Jakuba. Rogów
Opolski to nie tylko historia.
Tutejsza śluza oraz jaz są
świetnym przykładem
wykorzystania techniki
wodnej.

Ciekawostki:

Do najcenniejszych egzemplarzy księgozbioru należy rękopis
z 1324 r. oraz mapa Śląska z 1545 r., autorstwa Sebastiana
Münstera.

50.5171100N, 17.9395400E
www.wbp.opole.pl/placowki/zamek-rogow-opolski

Wyspa
Bolko

41.

Wyspa Bolko jest rajem dla
turystów oraz miłośników
zwierząt. Na jej terenie
wytyczono wiele tras
rowerowych i pieszych,
z których podziwiać można
piękno tutejszej przyrody. Do
początku XX w. wyspa pokryta
była lasami i polami. W 1910 r.
powstał tu park miejski, który
zaprasza do odpoczynku.
Założony w latach 30. XX
w. ogród zoologiczny jest
domem dla 230 gatunków
zwierząt. Można tu spotkać
m.in. goryla nizinnego (to
jedyny ogród zoologiczny
w Polsce, w którym można
go podziwiać) oraz uchatki
kalifornijskie. Powstał jako
mały zwierzyniec w 1930
r., w 1937 r. został wykupiony
przez miasto i wzbogacony
o nowe gatunki zwierząt.
Dwukrotnie odradzał się
ze zniszczeń: powojennych
– w 1953 r. i po powodzi
tysiąclecia, jaka nawiedziła
region i miasto Opole
w 1997 r.

Kompleks
rekreacyjnosportowy
Gwardia w Opolu

42.

W tym historycznym mieście ważną rolę odgrywa również
sport. Jednym z najpopularniejszych opolskich sportów
jest piłka ręczna – a dokładniej tutejszy klub Gwardia.
To na jego cześć nazwano halę sportową Gwardia, która
była w posiadaniu klubu do 2011 r. Obecnie kompleks
służy różnym klubom m.in.: Orzeł Opole (piłka ręczną),
TS Gwardia Opole (JUDO), Klub Kajakowy itp. Hala
sportowa powstała w latach 70 i w 2013 r. przeszła
częściową przebudowę. W hali odbywają się również
koncerty, targi i inne imprezy. Kompleks służy również
celom rekreacyjnym – posiada korty tenisowe, SPA oraz
restaurację. Na jego terenie znajduje się także plac zabaw,
siłownia oraz przystań Gwardia z małą plażą.

Ciekawostki:

Wyspa Bolko połączona jest z centrum Opola zielonym mostem im. Ireny Sendlerowej, która podczas II wojny światowej
uratowała 2500 żydowskich dzieci. Ok. 4 km od wyspy, po drugiej
stronie Odry znajduje się kąpielisko Bolko oferujące możliwość
schłodzenia w upalne dni.

50.6522489N, 17.9239839E
www.zoo.opole.pl

50.6569694N, 17.9308711E
www.kowalska2.pl

Przystań
Opolskiego
Towarzystwa
Kajakowego w
Opolu

43.

Przystań dysponuje slipem
dla łodzi i kajaków. Posiada
również węzeł sanitarny,
bar, miejsce na ognisko
oraz plac zabaw. Marina
przyjmuje jednostki
o zanurzeniu do 1 m. Można
tu zdobyć uprawnienia
sternika motorowodnego.
Tutejsza wypożyczalnia
posiada szeroką ofertę:
kajaki, smocze łodzie,
rowery wodne, motorówki.
Czynna jest codziennie od
godz. 11 do zmroku.
Adres przystani:
ul. Spacerowa 3 (Wyspa
„Bolko“), 45-094, Opole,
niedaleko ogrodu
zoologicznego

Ciekawostki:

Opolskie Towarzystwo Kajakowe upowszechnia sport
kajakowy na całym terenie miasta Opola. W 2009 r. otrzymało
„Nagrodę Przyjaznego Brzegu” za budowę przystani służącej
wszystkim pasjonatom spływów Odrą.

50.6577278N, 17.9192761E

Opolska
Wenecja

44.

Stare koryto rzeki Odry zwane Młynówką jest perłą całego
regionu. Piękne kamienice nad brzegiem rzeki przeglądające
się w tafli wody – sceneria ta do złudzenia przypomina włoską
Wenecję. Ta część miasta sprzyja romantycznym spacerom
w świetle księżyca i nie tylko. W razie powodzi Młynówkę
można odseparować od Odry za pomocą dwóch zamykanych
wrót. Nad Młynówką zawieszone są cztery mosty m.in. Most
Zamkowy i Most Groszowy (Most Zakochanych). Przy ulicy
Szpitalnej stoi Stara Synagoga z XIX w. Znajdująca się między
Młynówką a Odrą wyspa Pasieka jest jedną z najbardziej
atrakcyjnych dzielnic Opola. Wznosi się tu Wieża Piastowska,
a także mury obronne. Nie bez powodu architektura
średniowieczna stała się symbolem całego miasta. Najlepiej
zachowane fragmenty murów obronnych znajdują się
nieopodal katedry. Przy Moście Zamkowym stoi pomnik
Karola „Papy“ Musioła, inicjatora Festiwalu Piosenki w Opolu.
Z jego inicjatywy powstał Amfiteatr opolski - Narodowe
Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, który stał się jednym ze
znanych symboli miasta.

Wydarzenia:

Czerwiec – Krajowy Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu
50.6658839N, 17.9223792E
www.opole.pl/opolska-wenecja-3

45.

Opole

Największe miasto województwa opolskiego, jedno
z najstarszych miast w Polsce. Na terenie miasta znajduje
się dużo kościołów. Nad miastem górują dwie wieże
katedry Podwyższenia Krzyża Św. o wysokości 73 m.
Warto zobaczyć również budynek starej synagogi
oraz Wieżę Piastowską, będącą jedyną pozostałością
Zamku Piastowskiego. O istnieniu drugiego zamku
Piastów przypomina Wieża Zamku Górnego. Wieża oraz
pozostałości Zamku Górnego są ciekawymi atrakcjami do
zwiedzania. W Opolu działa wiele muzeów m.in.: Muzeum
Wsi Opolskiej, Muzeum Piosenki Polskiej czy Muzeum
Śląska Opolskiego. Naszpikowane skarbami historii Opole
oferuje również aktywny odpoczynek na terenie wielu
parków. Warto wybrać się np. do Parku Nadodrzańskiego,
w którym znajdują się siłownie outdoorowe. Piękno Odry
podziwiać można z pokładu statku Opolanin.

Spływ Małą
Panwią

46.

Mała Panew, prawy dopływ Odry, z powodu swej dzikości
nazwana jest często opolską Amazonką. Rzeka oferuje
ponad sto meandrów, piaszczyste brzegi, starorzecza oraz
przepiękne krajobrazy. Jest to prawdziwy raj dla miłośników
spływów kajakowych, zarówno początkujących, jak
i zaawansowanych. Rzeka uparcie przeciska się przez dzikie
tereny i jest domem dla ryb i innych zwierząt wodnych.
W jej pobliżu wybudowano kilka stanic kajakowych –
w Opolu – Czarnowąsach, Luboszycach, Kolanowicach
Turawie, w gminach Kolonowskie, Ozimek i Zawadzkie.
Cennym historycznym zabytkiem techniki jest most wiszący
w Ozimku, który jest najstarszym żeliwnym mostem
wiszącym w Europie (1827) oraz Pomnikiem Historii.

Wydarzenia:

Międzynarodowe Targi Turystyczne „W Stronę Słońca”,
Festiwal Smaków, Święto Wojciechowe, Jarmark
Franciszkański, Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny
50.6668183N, 17.9236408E
www.opole.pl

Ciekawostki:

W Żędowicach (gmina Zawadzkie) w celu kontynuowania
podróży trzeba przenieść kajak. Przepłynięcie uniemożliwia
mała elektrownia wodna.

http://www.partykajaki.pl

Stobrawski Park
Krajobrazowy

48.

Tutejsza przyroda ma w sobie coś magicznego. Niedaleko
rzeki Odry rozciąga się Stobrawski Park Krajobrazowy. Niemal
80 % powierzchni parku stanowią lasy. Na odwiedzających
czekają widoki niczym z pocztówek. Lasy grądowe, łęgowe,
podmokłe łąki oraz starorzecza są ostoją dla 40 chronionych
gatunków roślin i 250 chronionych gatunków zwierząt. Park
oferuje również niezwykłe przeżycia dla miłośników sportów
wodnych – spływ rzeką Stobrawą.

Ciekawostki:

W parku występuje aż 165 gatunków ptaków, z czego 18 to
gatunki zagrożone wyginięciem na poziomie światowym.

Dobrzeń Wielki,
Dobrzeń Mały

47.

W okolicach Dobrzenia Wielkiego znajduje się naturalne
kąpielisko Balaton z czystą wodą i piaszczystą plażą która
sprzyja relaksowi. Po stawie można popływać na pontonach
i kajakach z tutejszej wypożyczalni. Położony tuż obok staw
Okoniówka jest stawem wędkarskim. W czystej wodzie żyją
spore karpie. Działa tu też klub kajakowy. We wsi można
obejrzeć drewniany kościół św. Rocha z XVII w. Popularną
destynacją jest również Dobrzeń Mały, w którym znajduje
się przystań Raj. Jest to idealne miejsce do odpoczynku –
schowane w małej zatoczce, w cieniu wysokich drzew. To
właśnie w okolicach Dobrzenia znajdowali zatrudnienie
szkutnicy, stoczniowcy i pracownicy śluzy.

Wydarzenia
kulturalne:

listopad – Dobrzeń Wielki – Jesień z folklorem – Festiwal
Międzynarodowy
50.7679500N, 17.8470800E
www.dobrzenwielki.pl

50.8923728N, 17.8371536E
www.stobrawa-kajaki.pl

50.

Zamek w Brzegu

Zamek w Brzegu jest jednym z ważniejszych zamków
renesansowych Europy Środkowo-Wschodniej i Pomnikiem
Polskiej Historii. Zamek pochodzi z XIII w. Po późniejszej
przebudowie otrzymał wspaniałe renesansowe
wykończenie architektoniczne i artystyczne, dzięki którym
podziwiany był przez współczesnych i potomnych. Prace
budowlane nad renesansowym założeniem trwały do roku
1560 a wykończeniowe do 1582 r. Obecnie mieści się tu
Muzeum Piastów Śląskich. Za sprawą charakterystycznych
krużganków zamek nazywany jest często Śląskim
Wawelem. Wstęp na dziedziniec zamku jest bezpłatny.
Do zamku przylega kościół zamkowy św. Jadwigi. W jego
krypcie spoczywają szczątki Piastów.

49.

Brzeg

Jedno z najstarszych miast Śląska, raj dla miłośników
zabytków. Można tu zobaczyć monumentalne świątynie,
np. barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Św., gotycki
kościół św. Mikołaja (jeden z najwyższych gotyckich
kościołów na Śląsku) oraz Kościół Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, renesansowy Ratusz oraz słynny Zamek
Piastów Śląskich, który majestatycznie wznosi się nad
Odrą w otoczeniu starych drzew. Kolejne zabytki to
Brama Odrzańska, cmentarz żydowski oraz żelazny Most
Piastowski o konstrukcji kratownicowej. Miasto upiększają
liczne parki. Atrakcją w okolicy miasta jest Szlak Polichromii
Brzeskich – największe skupisko malowideł tego typu
w Polsce. Malowidła zdobią ściany, stropy i sklepienia
kościołów w 18 miejscowościach. Na miłośników turystyki
wodnej czeka Marina Brzeg. W okresie kalendarzowego lata
kursują stąd statki wycieczkowe.

Ciekawostki:

Szlak PB liczy łącznie 53 km. Trasa łączy kościół św. Mikołaja
w Brzegu z kościołami w następujących miejscowościach:
Brzezina, Zielęcice, Małujowice, Łukowice Brzeskie, Bierzów,
Przylesie, Obórki, Krzyżowice, Pogorzela, Gierszowice, Łosiów,
Strzelniki, Kruszyna, Brzeg.
50.8614881N, 17.4704969E
www.meandryodry.wz.cz

Ciekawostki:

Na wystawie stałej muzeum zobaczyć można trumny
i nagrobki Piastów, średniowieczne stroje, pieczęcie, portrety,
meble itp. Informacje o kolejnych aktualnych wystawach
można znaleźć na stronach zamku.

50.8638081N, 17.4666514E
www.zamek.brzeg.pl
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