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OPOLÍ (OPOLE)   10 

Opolí leží na jihu Polska, na řece Odře. Patří mezi nejstarší polská města a může se 
pochlubit bohatou historií a množstvím architektonických památek. pochlubit bohatou historií a množstvím architektonických památek. 127 792 

Vratislav (Wroclaw) – 104 km 

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 
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. 

Muzeum opolského venkova 
Skanzen zahrnuje téměř 50 historických dřevěných 
objektů vypovídajících o životě na venkově od 17. Do 
19. století. K vidění jsou tu vesnické chalupy, stodoly, 
sýpky, kostel, kovárna nebo vodní a větrný mlýn. Vše 
je vybaveno dobovým nábytkem a zařízením. 

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 

Muzeum polské písničky 

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. 

– 

TIP! V nahrávací kabině se můžete na chvíli 
stát pěveckou hvězdou, vyzkoušet si hru na bicí 
nebo se převléknout do virtuálních kostýmů. 

muzeumpiosenki.pl www.wiezapiastowska.pl 
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Z Opolí se můžete vydat jihozápadním směrem do města Nisa. Po cestě natrefíte na zámek Niemodlin  1 , 
který byl postaven už ve 13. století za účelem ochrany celého Opolska a Muzeum válečných zajatců v Lam-
binowicích. Kousek na Nisou můžete zavítat také do Paczkówa, kde nahlédnete do Metamuzea motorizace. 

Muzeum válečných zajatců, Lambinowice – 40 km od Opolí
Muzeum se nachází v bývalém zajateckém táboře Lamsdorf, dříve nazývaném tábor I. Výstava se nachází v bu-
dovách bývalého ředitelství a strážní budovy Wehrmachtu. Počátky Lamsdorfu sahají do francouzsko-pruské 
války. Během druhé světové války byl tábor jedním z největších v německém systému válečných zajatců.

Nisa – 55 km od Opolí
Město, přezdívané Slezský Řím, láká návštěvníky především pozůstatky opevnění 
z doby, kdy byla Nisa jednou z nejsilnějších pevností v Evropě. Jedná se o jeden 
z nejzachovalejších fortifikačních systémů ve Slezsku (→ s. 61). Za prohlídku stojí 
také bazilika sv. Jakuba a sv. Anežky, která je jedním z největších gotických chrá-
mů v Polsku (→ s. 48). 

Metamuzeum motorizace Paczków – 80 km od Opolí
Metamuzeum vzniklo z podnětu Nadace rodiny Bierniackých „Ponětí o předsta-
vě“ jako edukační centrum.
Cílem je propagace technické kultury a užitkových znalostí z oboru fyziky a me-
chaniky. 11 interaktivních pracovišť, tzv. zkušebních středisek, se rozprostírá na 
rozloze 1200 m2. V  areálu se nachází sbírka několika desítek historických aut 
a motocyklů. Lze tu obdivovat klasické Fordy, Mercedesy, Porsche, Ferrari a do-
konce i legendu polské motorizace – motocykl Sokół 600. V sousední budově se 
nachází galerie moderního umění „Na Hoplach” a také vinice „Hople Paczków”. 
Celý komplex je unikátní atrakcí Paczkowa.

ZOO
Zoologická zahrada se rozkládá na ostrově Bolko 
na řece Odře. Na 20 hektarové ploše žije více než 
1000 zvířat ze 130 druhů. Je jedinou zoologic-
kou zahradou v  Polsku chovající gorily nížinné 
a lachtana kalifornského.

www.cmjw.pl

zoo.opole.pl

www.nysa.eu

pow.org.pl

VÝLETY DO OKOLÍ
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Turawská jezera – 20 km od Opolí
Jezero je obklopené lesními komplexy, které chrání písčité pláže před větrem. 
Oblast je známá jako vynikající rybářský revír pro lov candátů, štik, úhořů i kaprů 
a také jako významná ornitologická lokalita.

Stobrawská chráněná krajinná oblast – 30 km od Opolí
Území parku se rozprostírá v délce okolo šedesáti kilometrů a zahrnuje část údo-
lí řeky Odry. Hlavním bohatstvím oblasti jsou lesy, které tvoří okolo 78 % jeho 
plochy, a  jeho výjimečnost dokazuje téměř čtyřicet chráněných druhů zvířat 
a stejně tolik velmi vzácných rostlin. V parku žije 170 druhů zpěvného a vodního 
ptactva, včetně několika vzácných a vyhynutím ohrožených druhů.

JuraPark, Krasiejów – 25 km od Opolí
Jediné muzeum na světě, které se nachází nad aktivní paleontologickou loka-
litou. V JuraParku na vás mezi dalšími atrakcemi čeká více než 200 modelů di-
nosaurů v životní velikosti, výprava tunelem času nebo prehistorické akvárium. 

Vydáte-li se na jih od Opolí, směrem k česko-polským hranicím, objevíte poklad v podobě zámku Moszna 
(→ s. 40), který je často připodobňován ke slavnému Disneyho hradu. Nedaleko zámku natrefíte na opravdový 
unikát, Továrnu robotů (→ s. 56), inspirovanou slavnými sci-fi filmy. Ještě než přejedete hranice a dojedete 
do Jeseníků, zastavte se v městečku Glucholazy, kde můžete vystoupat na solnou věž, jejíž mikroklima by za 
jasného dne mělo vynahradit 3 dny pobytu u moře. Za opolským přírodním bohatstvím se můžete vydat na 
jihovýchod od Opolí, do CHKO Hora sv. Anny  2 , kde najdete také stejnojmenné poutní místo s klášterním 
komplexem a velkolepý amfiteátr vybudovaný nacisty.

Východně od Opolí se rozkládá Turawské jezero, oblíbené rekreační místo pro milovníky vodních sportů a ry-
baření. Jezero bylo vytvořeno na Malé Pěně, meandrující nížinné řece s  horským charakterem, ideální pro 
vodáckou turistiku. Sotva pár kilometrů od jezera byly nalezeny fosilie plazů z období před 225 miliony let, což 
stálo za nápadem vybudování Jura Parku v Krasiejówě.

Pokud zamíříte z Opolí na sever, zastavte se ve Stobrawské chráněné krajin-
né oblasti, která je hotovým rájem pro pěší turisty i cyklisty.

www.juraparkkrasiejow.pl

ČERVEN

Národní festival polské písně, Opolí

ČERVENEC

Aeropiknik a balonové 
mistrovství Polska, Paczków
Dny pevnosti Nisa

PRAVIDELNÉ AKCE
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