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OSOBLAŽSKO 

Petr Zahnaš 

 

Osoblažský výběžek je jedním ze sedmi nejnápadnějších výběžků České republiky. 

Tato výspa Slezska má rozlohu 218 km
2 

a vybíhá do polského  území mezi městy Prudnikem 

a Glubczycemi. Nejvyšším bodem Osoblažska je 574 m vysoký vrch Kobyla severně od 

Třemešné. Nejníže položeným místem je bod na česko-polské hranici, kde řeka Osoblaha 

opouští naše území. Toto místo má nadmořskou výšku 201 m.  

Na modelování tvaru zdejší krajiny se významně podílel překryv severského 

pevninského ledovce, který sem zasahoval v době jeho největšího rozšíření. Celý Osoblažský 

výběžek byl pokryt mohutným zaledněním, které  vymodelovalo zhruba dnešní tvar terénu. 

Tento ledovec o mocnosti 200 i více metrů modeloval terén svou obrovskou váhou a místy jej 

i zvrásnil. V důsledku činnosti ledovce je terén překryt glaciálními hlínami, písky, štěrky a 

severskými valouny – bludnými balvany. Největší a nejznámější z nich najdeme jižně od 

Liptaně, na břehu potoka. Z ledovcových uloženin se v dobách meziledových i později 

vytvářely rozsáhlé návěje spraše, která dnes, ve formě sprašových hlín, podmiňuje vysokou 

úrodnost Osoblažska, zvaného také Slezská Haná. 

Podnebí je zde relativně teplé. Průměrné roční teploty jsou tu asi o 2° C vyšší, než na 

ostatním území Slezska. Také jaro zde přichází o 6 až 10 dnů dříve.  

Území Osoblažska je poměrně málo zalesněno. Kromě smíšených lesů na jihozápadě, 

mezi Třemešnou a Slezskými Rudolticemi, zde najdeme  jen rozlohou malé lužní lesy a svěží 

doubravy. Typem vegetace patří Osoblažsko do oblasti slezské květeny. Její skladba je 

ovlivněna činností ledovce a od severu sem pronikly některé teplomilné druhy. Nejlépe je 

původní  květena zachována v lokalitě Městský les u Osoblahy.  

Největším vodním tokem je řeka Osoblaha, která vzniká u obce Pitárné soutokem 

Petrovického  potoka a Mušlovky. Těsně před opuštěním území ČR přijímá zleva, z polské 

strany přitékající Prudnik, který pramení u Zlatých Hor. 

Osoblažsko prodělalo velmi složitý historický vývoj. Jeho původní obyvatelé byli 

Slované z kmene Holasiců. Tomu, vedle archeologických nálezů, nasvědčují také názvy 

mnohých osad. Nejvýznamnějším archeologickým nalezištěm je na Osoblažsku staré 

slovanské hradisko u osady Víno. Osoblažsko, spolu s celým Holasickem, náleželo po určitou 

dobu k Velkomoravské říši. Katastrofální následky měl pro celý kraj tatarský nájezd v roce 

1241 a následné zpustošení země vojsky ruského knížete Daniela v roce 1253. Po těchto 

událostech početný stav slovanského obyvatelstva značně poklesl. Ve druhé polovině 13. 

století pak toto, téměř vylidněné území, dostává od krále Přemysla Otakara II. do majetku 

olomoucký biskup Bruno ze Schauenburgu. Ten sem, jako nové osadníky, přivedl svoje 

krajany z tehdy již přelidněného severoněmeckého Holštýnska. Tím se německý živel dostal 

do těchto, původně slovanských území. Uvedený proces je znám pod pojmem „německá 

kolonizace“. 

Jako majetky olomouckého biskupství byly osoblažské statky zapsány do Moravských 

zemských desk a staly se tak součástí Moravy, i když geograficky samozřejmě ležely na 

území Opavského knížectví, náležejícího ke Slezsku. Král Karel IV. pak tato území, patřící 

olomouckému biskupství, vyčlenil jako samostatné knížectví v rámci Moravy. Tím vznikly 

takzvané „Moravské enklávy ve Slezsku“. 

I přesto, že se zde za kolonizace ve 13. století usadilo hodně Němců, zůstal kraj, až do 

třicetileté války, převážně český. Urbář
1
 města Osoblahy z konce 16. století je také psán 

česky. Po třicetileté válce, ale zejména po slezských válkách a po osudném Vratislavském 
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míru v roce 1742, kdy bylo stanovením nové hranice Osoblažsko ze dvou třetin obklopeno 

pruským územím, se začal německý ráz oblasti více vyhraňovat. Soustavná germanizace pak 

vyvrcholila počátkem 20. století.  

Na konci 2. světové války, ve dnech 17. – 21. března 1945 zde zuřily velmi kruté 

osvobozovací boje, při nichž bylo samotné město Osoblaha z 90% zničeno a srovnáno se 

zemí. Po válce a vyhnání Němců bylo nutno hledat řešení mnoha problémů souvisejících se 

znovuosídlením Osoblažska. Značná část nových osídlenců sem přišla z Valašska, Slovenska, 

jižní a střední Moravy, přišli sem i Volyňští Čechové a v padesátých letech 20. století pak 

Řekové.  

Osoblažsko je i přesto, že v průvodcích a nabídkách cestovních kanceláří o něm jsou 

jen okrajové zmínky, bohaté na kulturní památky, přírodní i jiné zajímavosti. Páteří regionu je 

svým způsobem unikátní úzkorozchodná železnice, spojující Třemešnou s Osoblahou. Klikatí 

se celým Osoblažskem v délce více než 21 km, i když přímá vzdálenost obou míst je pouhých 

12,5 km.  

Do roku 1945 byla Osoblaha kvetoucím městem s kompletní městskou 

infrastrukturou, technikou a kulturním zázemím, odpovídajícím první polovině 20. století. 

Protože byla centrem zemědělské oblasti, byl zde především potravinářský a zpracovatelský 

průmysl. Stál tu cukrovar, pivovar, byla zde výroba likérů, plynárna, elektrárna, sirkárna, a 

další podniky. Na rozvoji města měla nezanedbatelný podíl zdejší početná židovská komunita, 

která se od 16. století významnou měrou podílela na zdejším obchodním ruchu. Jako jediná 

památka po ní dodnes zůstal zachovaný židovský hřbitov. První zmínka o tvrzi „Ossaplavia“, 

která stála na místě dnešní Osoblahy, je z roku 1050. Ve městě stál velmi starý a  farní kostel, 

s nesmírně cenným, románsko-gotickým portálem. Ten byl za válečných událostí v roce 1945 

těžce poškozen a jeho pozdější neuvážená demolice ochudila město i celé Slezsko o 

jedinečnou kulturní památku. 

Nad údolní nivou řeky Osoblahy u Bohušova, jsou na návrší v lese, zříceniny 

středověkého gotického hradu Fulštejna, založeného kolem roku 1250 rytířem Herbortem 

z Fulmen, členem družiny biskupa Bruna ze Schauenburku.  Zničen byl za třicetileté války 

v roce 1648 švédským vojskem.  

Pozoruhodný je zámecký areál s torzem parku ve Slezských Rudolticích. V 18. století  

zdejší zámek barokně přestavěl hrabě Vojtěch z Hodic a učinil z něj středisko kulturního 

života, technického pokroku, různých zvláštností a nejpodivuhodnějších zařízení. Vedle 

obrazy a sochami skvostně vyzdobeného zámku, na jehož střeše stálo šest děl, která střelbou 

do vzduchu vítala hosty, zámeckých oken, z nichž byla vidět namalovaná alpská krajina nebo 

ze kterých toho, kdo se z okna vyklonil, postříkal vodotrysk, byl nejzajímavější zámecký 

park. Zde, kromě několika tisíc vodotrysků, jezírek a vodopádů byla i umělá zřícenina 

gotického hradu, kopie Kaple Božího hrobu z Jeruzaléma, čínský chrám, poustevna, indická 

pagoda, město trpaslíků i umělé rudné doly. Jako hosté zde pobýval například francouzský 

filosof Voltaire nebo Hodicův synovec, pruský král Bedřich II., na jehož postupimském 

královském dvoře Hodic z milosti dožil poté, co se budováním svého, po celé Evropě 

vyhlášeného Rudoltického „zázraku“, finančně zcela zruinoval.  

Zajímavé jsou také zámky ve Slezských Pavlovicích, Jindřichově a zejména v Dívčím 

Hradě. Ten, svou stavební dispozicí čtyřkřídlého komplexu s nárožními věžicemi, připomíná 

původní ranně gotický hrad, snad francko-románského typu. Zámek v Jindřichově získal svou 

dnešní empírovou podobu přestavbou v roce 1844 a v jindřichovském kostele najdeme vedle 

latinské votivní desky také česky psaný renesanční náhrobek tří malých dětí Václava 

Pavlovského z Pavlovic. Původně hornické, nehrazené městečko Janov je pozoruhodné 

dispozicí svého náměstí a památkami po dolování v celém okolí. Pomník v Liptani připomíná 

tragickou událost  z 22. září roku 1938, kdy zde němečtí ordneři zákeřně zastřelili 6 

příslušníků čs. stráže obrany státu. 



 3 

Osoblažsko je sice málo známou, přesto však velice zajímavou částí České republiky. 

Oblastí,  která i když je turisty neprávem opomíjena, určitě stojí za návštěvu a bližší poznání. 

 


