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1. Prostudujte si text. 

Opava - historie města 

 

 Opava je dnes statutárním městem, sídlem Slezské univerzity, středních škol, kulturních 

a vědeckých institucí. Slezské zemské muzeum, založené roku 1814, je nejstarším muzeem 

na území ČR. 

 

 

Město je rodištěm i místem posledního odpočinku básníka Petra 

Bezruče. Mezi opavské rodáky patří také vídeňský architekt J. M. 

Olbrich, spisovatel A. C. Nor, známá cestovatelka Joy Adamsonová a 

tvůrce barevné fotografie Karl Schinzel. Na zdejším gymnáziu studoval 

zakladatel moderní genetiky J. G. Mendel. V Opavě se zachovalo 

mnoho kulturních památek, řada z nich je chráněná státní památkovou 

péčí. „Bílou Opavu“, jak město nazval básník Petr Bezruč, 

charakterizují také četné parky a sady. 

 

 

 

Opava je průmyslovým i kulturním centrem 

českého Slezska. První písemná zpráva 

o osadě, ležící na křižovatce obchodních 

cest a pojmenované podle řeky Opavy, je 

z r. 1195, ke zřízení města došlo r. 1224. 

Počátkem 14. stol. vzniklo Opavské 

knížectví. Od 18. století byla Opava 

hlavním městem rakouského Slezska a 

sídlem zemských úřadů. Při těžkých bojích 

v závěru druhé světové války byla značná 

část města poškozena nebo zcela zničena. 

Po válce byly postaveny celé nové obytné 

čtvrti a průmyslové závody, především 

strojírenského, potravinářského 

a papírenského průmyslu a průmyslu léčiv. 

Okres Opava zahrnuje statutární město 

Opavu, další města a obce regionu (rovněž 

Slavkov). 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opava


      Vlajka města Opavy                       Znak města Opavy     

                    

Vlajku Statutárního města Opavy tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a červený, na něž je 

položen znak Statutárního města Opavy. 

Znak Statutárního města Opavy je polcený štít. V pravém červeném poli půl stříbrné orlice se 

zlatou zbrojí (zobákem, jazykem a pařátem). Levé stříbrné pole polceno a v jeho pravé 

polovici tři červené dolů obrácené krokve.  

 

2. Opište si zápis do sešitu. Pod zápis uveďte dvě - tři informace, které Vás zaujaly  

z 1. cvičení (Opava – historie města). 

Opava 

 centrum Horního Slezska 

 leží při soutoku řek Moravice a Opavy 

 někdy nazývána BÍLÁ-BEZRUČOVA Opava 

 město s bohatou historií (první zprávy o městě již ve 12. století) 

 průmysl: potravinářský, strojírenský, farmaceutický, papírenský, … 

 

 

3. Spojte obrázky. Poznáte, co se skrývá na obrázcích – pracujte  

do bloku. 
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              Logo města 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ: 

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 

– 1C, Švédská kaple – 6F, Hláska – sídlo 

Magistrátu města Opavy – 5B, obchodní 

dům Breda – 4D, kostel sv. Vojtěcha – 

3E, městské koupaliště – 2A 
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