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9 NISA (NYSA)

VELKÝ OKRUH ČESKO-POLSKÝM POHRANIČÍM

Nisa je jedním z nejstarších slezských měst a díky množství sa-
králních památek si vysloužilo přezdívku „slezský Řím“. Díky své 
strategické poloze v blízkosti česko-polských hranic sloužila Nisa 
především jako pevnostní město. V  roce 1945 došlo ke zničení 
více než poloviny města Rudou armádou. Přesto toho k  vidění 
svým návštěvníkům dnes Nisa nabízí hodně.
K nejhodnotnějším městským pokladům patří bazilika sv. Ja-
kuba a  sv. Anežky (→ s. 48), jeden z  největších gotických 
chrámů v Polsku. Hned vedle chrámu stojí pozdně gotická stavba 
zvonice, která nebyla nikdy dokončena.

VÝLETY DO OKOLÍ
Pačkov (Paczków) – 25 km od Nisy

Město bylo ve 14. století obestavěno dvojitým pásmem hradeb o délce 1 200 m 
a výšce až 7 m, které se téměř kompletně dochovalo až dodnes. Díky množství 
dochovaných bašt a třem vjezdovým branám s věžemi získalo město přezdívku 
„slezské Carcassonne“. Nejstarší a nejmohutnější je 30 m vysoká Vratislavská věž, 
která dnes slouží jako rozhledna. Součástí fortifikačního systému je i  unikátní 
opevněný kostel sv. Jana Evangelisty ze 14. století.
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Vratislav (Wroclaw) – 91 km

Centrum Informacji Turystycznej w Nysie
Bastion św. Jadwigi, ul. Piastowska 19, Nysa
Tel.: +48 77 433 49 71, +48 602 654 128
E-mail: biuro@twierdzanysa.com
www.informacja-turystyczna.nysa.pl
www.nysa.eu

Plynárenské muzeum, Pačkov (Paczków)

V muzeu si prohlédnete vše, co souvisí s klasickým plynárenským průmyslem. 
Nejen zachovanou techniku pro výrobu plynu, ale také značné množství ply-
nových domácích spotřebičů a vůbec největší sbírku plynoměrů v Evropě. Mu-
zeum sídlí v budově plynárny, která mezi lety 1902–1977 dodávala plyn pro 
potřeby města. 

 Víte, že…?  V jižní lodi kostela se nachází kulatá kamenná studna, kte-
rá sloužila nejen k čerpání vody, ale také jako úkryt.

 Víte, že…?  Ve zvonici je zpřístupněna kolekce kostelních předmětů 
s názvem „Poklad sv. Jakuba“. Tyto předměty uschoval v roce 1945 místní 
farář, přičemž polovina z nich byla nalezena již v 50. letech a zbytek teprve 
v roce 2003.

Pevnost Nisa (→ s. 61) je jedním z nejzachovalejších fortifikačních systémů 
ve Slezsku. Pozůstatky pruské pevnosti si můžete prohlédnout v ulici Piastowska 
(bastion sv. Hedviky) nebo Powstanców Slaskich (Fort Wodny). 
Západním směrem nedaleko Nisy natrefíte na Pačkov (Paczków), pevnostní 
město s unikátním Plynárenským muzeem. O 10 km dále můžete zavítat také do 
bývalé zlatokopecké osady, Złoty Stok, kde nahlédnete do temných chodeb 
zpřístupněného zlatého dolu.
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Zlatý Důl (Złoty Stok) – 35 km od Nisy
Největším zdejším turistickým lákadlem je prohlídko-
vá trasa v bývalém zlatém dole. Trasa začíná ve Štole 
Gertruda, kde je k vidění staré hornické nářadí, mapy 
nebo pec na tavení zlata. V bočních chodbách byla 
zřízena laboratoř J. Schärfenberga, chemika hledají-
cího elixír věčného života. Namísto elixíru se mu však 
podařilo objevit velmi silný jed – arsenik. Existuje 
dokonce legenda, že arsenikem ze Złoteho Stoku 
byl tráven samotný Napoleon. Ze štoly pak budete 
pokračovat Chodbou smrti, která svým názvem od-
kazuje na svou ponurou minulost. Horníci podezřelí 
z krádeže zlata zde měli být pomocí malty připevňo-
váni ke stěnám a umírat v hrozných mukách. 

Niské jezero – 7 km od Nisy
Niské jezero malebně se rozkládající v podhůří Zla-
tohorské vrchoviny na území Otmuchowsko-nyské 
Chráněné krajinné oblasti a  také v  oblasti Natura 
2000 – Speciální oblasti ochrany ptáků „Niská nádrž”. 
Čistá voda, různorodá pobřežní linie a infrastruktura 
činí z  jezera oblíbené rekreační místo. Je to ráj pro 
rybáře, milovníky vodních sportů a jachtaře. 

 TIP!  Odvážlivci z řad návštěvníků mohou část 
trasy projet na speciální 8 m skluzavce nebo splout 
na lodi s  názvem Titanic. Opravdovou raritou je 
zdejší podzemní vodopád, jediný v celém Polsku.

 TIP!  Festival ohně a vody – velkolepá show na 
vodě a na nebi (soutěž ohňostrojů na pláži Niské-
ho jezera).

Zlatorudný skanzen, Zlaté Hory
– 30 km od Nisy
Středověký hornický skanzen se nachází na řece 
Olešnici u Zlatých Hor. V Údolí ztracených štol si pro-
hlédnete repliku dobových zlatorudných mlýnů ze 
14. století jako připomínku časů největší slávy do-
bývání zlata ve zdejším kraji. V Hornické osadě pak 
uvidíte ukázky tradičních domácích řemesel. Skan-
zenem vede naučná stezka, která vás mj. přivede 
k místu, „kde voda teče do kopce“. 

Chráněná krajinná oblast Opavské hory (Góry Opawskie)
– 30 km od Nisy
Jedna z nejkrásnějších rekreačních oblastí Opolska. Zahrnuje severní svahy a podhůří Opavských hor (Gór 
Opawských) ležící na hranici s Českem – známé pod názvem Zlatohorská vrchovina. Nejcennější z nich 
jsou rezervace: „Olszak”, „Las Bukowy” a „Cicha Dolina”. V oblasti se také nachází geologicky-krajinná rezer-
vace „Nad Białką”. 
Chráněnou krajinnou oblast pokrývá síť turistických stezek o délce 128 km, přes 30 km stezek přírodně-
-naučných a početné trasy pro pěší, hipoturistiku, cykloturistiku a běh na lyžích.

 Víte, že…?  Hlavní přívodní kanál do rýžo-
višť je stále v  provozu, a  jelikož zde geologové 
prokázali vysoký obsah zlata, můžete se i vy po-
kusit objevit svůj zlatý poklad. 

Rozhledna Biskupská Kupa
– 30 km od Nisy
Kamenná, 18 m vysoká rozhledna z  roku 1898, je 
nejstarší rozhlednou v  Jeseníkách. Z  rozhledny lze 
zahlédnout Polsko, vrcholy Jeseníků a Zlaté Hory.

Víte, že…?  Biskupská Kupa stojí na mís-
tě původní vyhlídkové věže, v  níž byla zřízena 
1. poštovna na Moravě. A i dnes můžete přímo od 
rozhledny posílat obyčejné listovní zásilky. 

Jen něco málo přes 20 km vás dělí od polsko-čes-
kých hranic, když se vydáte na jih od Nisy. Ale ješ-
tě než přejedete hranice a  dojedete do Jeseníků, 
zastavte se v  městečku Glucholazy, kde můžete 
vystoupat na solnou věž, jejíž mikroklima by za jas-
ného dne mělo vynahradit 3 dny pobytu u moře.

www.kopalniazlota.pl i.nysa.pl

zlatehory.cz

zopk.pl
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Národní přírodní rezervace Rejvíz – 35 km od Nisy 
Rejvíz se nachází ve výšce 800, mezi městem Jeseník a Zlatými Horami. Tato část 
krajiny je zcela odlišná od té okolní svou specifickou flórou i faunou. Jedná se 
o největší rašeliniště na Moravě a jeho stáří se odhaduje na 6000–7000 let. Nej- 
atraktivnější místa jsou zpřístupněna pomocí naučné stezky, která vás zavede až 
k Velkému mechovému jezírku. 

Červenohorské sedlo – 50 km od Nisy 
Červenohorské sedlo je důležitým východiskem turistických tras v oblasti Hru- 
bého Jeseníku, vybavené potřebnou infrastrukturou pro letní i zimní turistiku. 

Opolí leží na jihu Polska, na řece Odře. Patří mezi nejstarší polská města a může se 

Rychlebské stezky pochlubit bohatou historií a množstvím architektonických památek. 127 792 

– 50 km od Nisy Vratislav (Wroclaw) – 104 km 
Traily pro horská kola vznikly zrekon- 
struováním starých loveckých chod- 
níků a nabízejí (nejen) zkušeným 
jezdcům maximální zážitky z jízdy. 
Jedná se o několik propojených okru- 
hů uprostřed krajiny Rychlebských 
hor s hlubokými lesy, obrovskými 
žulovými balvany, opuštěnými lomy 
a horskými potoky. 

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej 
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, Tel.: +48 77 44 12 521 
visitopolskie.pl 

CO MUSÍTE VIDĚT 
Centrum města tvoří Rynek, náměstí, které si uchovalo svůj středověký ráz. Dominantou náměstí je neore- 
nesanční radnice z 19. století, jejíž stavba byla inspirována slavným florentským palácem Vecchio. Okolo 
Rynku najdete nejvýznamnější městské kostely: katedrálu Povýšení sv. Kříže s mauzoleem piastovských kní- 
žat, kostel P. M. Bolestné a sv. Vojtěcha vystavěný již v 10. století a františkánský kostel Nejsvětější trojice. Za 
návštěvu stojí také místní muzejní expozice, především pak interaktivní Muzeum polské písničky nebo 
nedaleké Muzeum opolské vesnice s rozsáhlou venkovní expozicí. Existenci knížecího hradu dokládá 42 m 
vysoká Piastovská věž z přelomu 13. a 14. století, na kterou můžete vystoupat a prohlédnout si malou 
tematickou expozici. Rozhodně také nevynechejte procházku kolem Młynówky, starého koryta řeky Odry 
v centru Opole, připomínající Benátky. Vydejte se také do místní ZOO na ostrově Bolko, kde uvidíte exotické 
i ohrožené druhy zvířat. 

Piastovská věž 
Praděd – 60 km od Nisy Průvodce vám zde představí historii středověké věže 

a provede expozicí. 42 metrů vysoká věž patří k nej- 
starším obranným stavbám v Polsku a její význam 
vám přiblíží multimediální prezentace. 

Praděd je se svými 1491 m nejvyšší horou Moravy a na jeho vrcholku stojí vysílač 
s rozhlednou. Z vyhlídky se vám naskytne krásný rozhled na Lysou Horu, Sněžku 
i Radhošť. Při dobré viditelnosti můžete spatřit také slovenské Vysoké Tatry a Ma- 
lou Fatru a rakouské Nízké Alpy. V zimní sezoně je zde k dispozici řada vyhláše- 
ných lyžařských středisek a běžkařských tras. 

www.rychlebskestezky.cz 

Velké Losiny 
– 70 km od Nisy 

Muzeum opolského venkova Kromě renesančního zámku 
termálních lázní přitahuje a Skanzen zahrnuje téměř 50 historických dřevěných 

objektů vypovídajících o životě na venkově od 17. do největší pozornost návštěvníků 
místní papírna, kde se již po 4 
staletí vyrábí papír tradičním 
manufakturním způsobem. Mu- 
zeum papírupředstavuje svým 
návštěvníkům ve dvou prohlíd- 
kových okruzích tradiční výrobní 
techniku papíru, dějiny řemesla 
i řadu technických zajímavostí. 

1 9. století. K vidění jsou tu vesnické chalupy, stodoly, 
sýpky, kostel, kovárna nebo vodní a větrný mlýn. Vše 
je vybaveno dobovým nábytkem a zařízením. 

www.muzeumwsiopolskiej.pl www.iclosiny.cz 

Muzeum polské písničky Přečerpávací vodní 
elektrárna Dlouhé stráně Multimediální expozice nabízí návštěvníkům průřez 

historií polské písničky od 1. poloviny 20. století do 
moderní doby. Uvidíte zde na 580 videoklipů a uslyšíte 
na 2000 audio nahrávek známých polských interpretů. 

– 80 km od Nisy 
Navštivte největší přečerpávací vodní 
elektrárnu na světě a nejrozsáhlejší 
vodní energetické dílo v ČR. Exkurze 
vám umožní nahlédnout do tech- 

Šumperk – 80 km od Nisy 
Důvodem, proč navštívit město označované za bránu Jeseníků, je kromě jeho 
historického centra také jedinečná čarodějnická expozice odhalující místní krva- 
vou historii 17. století. 

V nahrávací kabině se můžete na chvíli 
stát pěveckou hvězdou, vyzkoušet si hru na bicí 
nebo se převléknout do virtuálních kostýmů. nologického provozu v obrovských 

podzemních prostorách, dolní nádrže 
i impozantní horní nádrže v nadmoř- 
ské výšce 1 350 m. www.sumperk.cz www.dlouhe-strane.cz muzeumpiosenki.pl www.wiezapiastowska.pl 
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