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Z Noveho Jicina udamy się do celu naszej wycieczki, 
do Opavy.

Opava jest historycznym miastem, położonym  
w miejscu gdzie łączą się rzeki Opava i Moraviec. 
Jest to przemysłowe, kulturalne i rolnicze centrum 
Czeskiego Śląska. Posiada bardzo bogata historie, 
o której świadczą liczne zabytki. 

Najsłynniejszą postacią  z tych okolic jest   pisarz 
Petr Bezruc (1867-1958).

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest kościół para-
fialny Wniebowzięcia Panny Marii, zbudowany z ce-
gły w stylu śląskiego gotyku.
Do najstarszych zabytków należy Minoritsky klasztor 
i kościół św. Ducha, zbudowany w 13 wieku. Pows-
zechnie dostępna jest sala sejmowa, sala gotycka, 
zimowy refektarz z tzw. Bezrucovou czytelnią i Mino-
ritski ogród. 

Interesujące są także domy przy Dolnym Rynku, 
Masarykowe tride, Ostrozne ulice, a także miejska 
wieża tzw. Hlaska, obecna siedziba władz miasta 
Opavy.  W Masarykovej tride w barokowym stylu 
wyróżnia się przede wszystkim pałac Sobkuv i Blu-
cheruv. Warto wspomnieć tez o znajdującej się tam 
barokowej kolumnie.

W Opavie można spotkać także przykłady współ- 
czesnej architektury, takie jak monumentalna bu-
dowla centrum handlowego Breda albo budynek 
byłej spółki przedsiębiorców, czy kompleks miej-
skich kąpielisk. 

Ciekawostkę techniczna stanowi secesyjny baro-
metr umiejscowiony w Dvorakovych sadach. Do na-
jbardziej znakomitych technicznych zabytków zna-
jdujących się na terenie miasta Opavy należą dawne 
czechosłowackie mury obronne z drugiej polowy 
lat 30 dwudziestego wieku. Obecnie dostępna jest  
przede wszystkim twierdza w Opave – Milostovicich.

Opava stanowi centrum kulturalnego i społecznego 
życia. W 1814 roku zostało tu założone najstars-
ze muzeum na terenie Czeskiej Republiki, obecnie 
Slezkie zemske muzeum.

Wokół miasta powstało kilka rybnych stawów ho-
dowlanych, a tzw. Stribne jezero służy jako naturalne 
kąpielisko.

Przez Opave biegną oznakowane trasy turystyczne 
oraz trasy rowerowe, dwie z nich są szczególnie dłu-
gie Prajzaska cesta, Slezska magistrala oraz Janta-
rowa stezka.
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