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CESTOVAT,
POZNÁVAT
A VZDĚLÁVAT
SE JE MOŽNÉ
V KAŽDÉM
VĚKU.
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PŘIJEĎTE POZNAT
KRÁSY OPAVSKÉHO
SLEZSKA!

Podívejte se do Opavy, kde můžete navštívit některé z poboček Slezského zemského muzea
(www.szm.cz), které je nejstarším veřejným a třetím největším muzeem v ČR. Hlásí se k odkazu
gymnazijního muzea, které bylo zpřístupněno veřejnosti 1. 5. 1814. V Historické výstavní
budově můžete zhlédnout expozici Slezsko zaměřenou na přírodní a kulturněhistorické
fenomény Slezska i zajímavé výstavy tematicky svázané s tímto regionem. V Opavě se nachází
mnoho významných památek, které naleznete v historickém centru města (Slezské divadlo,
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Obecní dům a mnoho dalších). Od května do září
nabízí Městské informační centrum výstupy na městskou věž zvanou Hláska, ze které si
všechny architektonické skvosty města můžete prohlídnout z ptačí perspektivy, a nejen ty.
(infocentrum.opava-city.cz). Odpočinek a poznání nabízí také Dvořákovy sady, ve kterých je
umístěna secesní skříňka s teploměrem postavená v roce 1913. Naleznete ji naproti budovy
Střední zdravotnické školy. V parku je umístěn i pomník místního rodáka, slezského básníka
Petra Bezruče. Cestou do Dvořákových sadů na Ostrožné ulici určitě nepřehlédněte Památník
P. Bezruče (www.szm.cz), který stojí na místě básníkova rodného domu. Můžete také zavítat do opavského Obecního domu, kde se mimo
jiné nachází reprezentativní prostory a stylová kavárna. Zde si můžete rezervovat některý ze vzdělávacích programů o městě Opavě,
navštívit stálé expozice nebo právě instalované výstavy, které přináší informace o místních dějinách i současnosti (www.oko-opava.cz).

www.facebook.com/opavskeslezsko

Z Opavy se můžete vydat za putováním po blízkých zámcích. Barokní zámek v Kravařích prošel
mnohými etapami, o kterých se můžete dozvědět při prohlídce zámku. Zajímavá je i zámecká
kaple archanděla Michaela z roku 1662 s jedinečnou barokní výzdobou
(www.kravare.cz/turista). Kravařský zámek je obklopen parkem v anglickém stylu, který
dokresluje krásu celého zámeckého areálu. Z Kravař putujte do Raduně (www.zamekradun.cz), kde můžete navštívit empírový zámek, zámeckou oranžérii s okrasnou zahradou a
zámeckou sýpku s návštěvnickým centrem. Dva zámecké okruhy představují společenské a
soukromé pokoje od počátku 19. století přestavěné knížaty Blüchery. Při putování za místní
historií neopomeňte navštívit jedinečný zámecký areál v Hradci nad Moravicí (www.zamekhradec.cz). Zde v prostředí nádherných zahrad a anglického parku naleznete úchvatný
Červený zámek a Bílý zámek s Bílou věží. V zámku je kromě dochovaného původního
mobiliáře uchován i soubor předmětů upomínajících na pobyty světoznámých skladatelů
L.v. Beethovena a F. Liszta, kteří zámek v 19. století opakovaně navštívili. Zámek byl až do roku 1945 v držení šesti generací
hornoslezského knížecího rodu Lichnovských. Areál zámku je obklopen unikátním anglickým parkem výhledového typu, ve kterém
můžete kromě pamětních vyhlídek při bližším průzkumu nalézt i unikátní soubor pamětních kamenů upomínajících na významné
osobnosti knížecího rodu Lichnovských a členy Bratrstva sv. Huberta - myslivce v zemi Slezské, kteří park v minulosti při svých setkáních
hojně využívali.
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Ojedinělá naučná stezka o místní fauně a ﬂoře začínající v Bolaticích vede převážně lesem a na její
takřka 6 km délce jsou nainstalovány zajímavé informační tabule s údaji nejen o lese, ale také o
místním regionu. K odpočinku na stezce vybízí dvě posezení. Za dalším poznáním v Bolaticích
můžete vyrazit do Skanzenu lidových tradic a řemesel (www.bolatice.cz). Zde se dozvíte, jak se
dříve žilo na vesnici. Ve skanzenu jsou k vidění jak obytné části domu, tak hospodářská část
včetně zemědělského vybavení. Další zastávkou na putování po krásách Opavského Slezska
může být pevnostní Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky (www.szm.cz). Jedná se o evropsky
vysoce ceněnou prezentaci ojedinělého fortiﬁkačního systému naší republiky z let
1935 – 1938. Zajímavá je také venkovní expozice, kde se nachází těžká bojová technika.

Dopřejte si poznání zajímavé krajiny v okolí Budišova nad Budišovkou a Vítkova. Cestu vám
ukáže informační systém naučných stezek a muzeí - Krajina břidlice. V Budišově nad
Budišovkou navštivte muzeum břidlice s bohatými sbírkami archeologických, geologických
a paleontologických nálezů, nářadí a strojů, historických fotograﬁí a dokumentů o těžbě a
zpracování břidlice. V malé štípárně si můžete vyzkoušet poctivou práci při výrobě
břidlicové krytiny. Samotná budova muzea - bývalý barokní mlýn - je architektonickou
památkou. Za zhlédnutí stojí i další cenné chráněné stavby stojící přímo v centru města.
Fara, kostel a radnice jsou ukázkami břidlicové architektury a vrcholného období barokní
kultury (www.budisov.eu). Také imaginárium břidlice v Mokřinkách (www.vitkov.info)
vám zprostředkuje další neobvyklé zážitky prostřednictvím velkoplošných fotograﬁí, videí
a zvuků z břidlicových dolů. Svým zaměřením tvoří muzeum a imaginárium komplexní a
ucelenou podívanou na historii, architekturu, kulturní a společenský vývoj ve slavných
dobách zdejšího břidlicového průmyslu. Nádherné krajinné scenérie nabízí místní Břidlicová stezka a stezka Dědictví břidlice.
Mezi zajímavá zastavení ve městě Vítkov (www.vitkov.info) patří hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie se sochami Panny Marie
Bolestné, sv. Barbory, sv. Kateřiny a křížovou cestou od I. Günthera. Na hřbitově se vedle umělecky významných soch a náhrobků nachází
hrob Jana Zajíce, který se upálil na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Farní kostel Nanebevzetí Panny
Marie byl dokončen v roce 1913. Jedná se o čistou novogotickou stavbu doplněnou promyšleným vybavením a výzdobou. V jeho okolí
je městský park, který je stejně jako oba kostely, kulturní památkou.
Nedaleko Budišova nad Budišovkou se nachází hráz Kružberské přehrady, která byla vybudována jako první nádrž v povodí řeky Odry již
v roce 1955 a slouží především jako zásobárna vody pro Opavsko a Ostravsko (www.kruzberk.cz).

Možnosti ubytování, stravování a dalších tipů na výlety naleznete na www.opavske-slezsko.cz.
Zajímavostí a aktuální dění je uvedeno na www.facebook.com/opavskeslezsko.
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Přijeďte poznat krásy
Opavského Slezska!

