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Z miasta Nový Jičín wyruszamy do celu naszej wyci-
eczki, do Suchdola nad Odrou /Suchdol nad Odrą/. 

Gmina Suchdol nad Odrou /Suchdol nad Odrą/ leży  
w łańcuchu Bramy Morawskiej i należy do chráněné 
krajinné oblasti Poodří /chroniony rejon Doliny Odry/.
Swym położeniem w kotlinie nadodrzańskiej proponuje 
widoki nie tylko na Oderské vrchy /Góry Odrzańskie, 
dawniej Oderskie/, ale również na przedgórze Bes-
kidów Morawsko-Śląskich.  

Gmina została założona przed osadników słowiańskich 
w XIII wieku. Do najcenniejszych zabytków historycz-
nych należy barokowa plebania katolicka. Dominantą 
gminy są dwa kościoły – katolicki, Najświętszej Trójcy 
z XVII wieku w stylu późnego renesansu, oraz ewange-
licki, pochodzący z połowy XIX wieku z historyzującymi 
elementami romańskimi i gotyckimi. Do chronionych 
zabytków należy również budynek dyżurnego ruchu 
dworca kolejowego. Suchdol nad Odrou /Suchdol nad 
Odrą/, należy do ważnych węzłów kolejowych. 

Warto również wspomnieć o fakcie, że w latach 1618 
– 1621 w gminie tej kazał Jan Ámos Komenský. 

W centrum gminy stoi dom kultury oraz muzeum gminy. 
Wystawione są tam eksponaty dotyczące historii Such-
dola nad Odrą. Przed budynkiem ponadto stoi unikato-
wa rzeźba Cesarza Józefa II.  
Nieopodal, znajduje się też muzeum Moravských brat-
ří /Muzeum Braci Morawskich/, które mapuje jeden  
z ważnych etapów historii gminy. 

Do uprawiania różnych dyscyplin sportu służy kom-
pleks sportowy z boiskami piłkarskimi, boiskiem do piłki 
ręcznej, kortami antukowymi do tenisa ziemnego, fitcen-
trum, sauną z basenem rehabilitacyjnym, uniwersalnym 
boiskiem do koszykówki, siatkówki oraz nohejbalu. 

Rekreacyjny charakter ma przede wszystkim miejska 
dzielnica Kletné ze zbiornikiem wodnym o powierzchni 
1,75 ha z możliwością kąpania, wędkowania oraz obo-
zowania, włącznie  z usługami towarzyszącymi. 
Dawniej Kletné było znane z wydobywania galenitu  
(siarczek ołowiu) oraz, z rzadka, także srebra. 

Długoletnią tradycję ma w gminie hodowla koni. Co roku  
odbywają się tu wyścigi konne Pony Ekspresu. Miłoś-
nicy koni mogą też również w ciągu roku skorzystać  
z propozycji hodowców do przejażdżek po okolicy. 

Gmina Suchdol nad Odrou /Suchdol nad Odrą/ podłąc-
zona jest do ścieżek rowerowych prowadzących na 
Novojičínsko /region Nového Jičína/, Odersko /region 
Odry/ oraz Fulnecko /region Fulneka/. 

Wycieczka Nový Jičín
Suchdol nad Odrou 




