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Wycieczka  Nový Jičín
Odry

Z miasta Nový Jičín przez Kunín i Suchdol nad Od-
rou /Suchdol nad Odrą/ wyruszamy do celu naszej 
wycieczki, a mianowicie do Oder. 

V Kunínie można zwiedzić Zamek Kunín, który należy 
do najcenniejszych zamków na całych Morawach. 
Do największego rozkwitu zamku doszło w czasach, 
gdy właścicielką była Maria Walburga hrabianka  
z Truchsess-Walburg-Zeilu, z domu Harrach-Hohe-
nemsu. Zamek od 2000 roku poddany został grun-
townej rekonstrukcji i wracają do niego oryginalne 
zbiory zamkowe. 

Z Kunína przez Suchdol nad Odrou /Suchdol nad 
Odrą/ docieramy do Oder. 
Odry leżą około 20 km od miasta Nový Jičín na gór-
nym toku rzeki Odry, u stóp Gór Odrzańskich (daw-
niej Oderskie) /Oderské vrchy/. 
Miasto Odry powstało w miejscu pierwotnej osady 
słowiańskiej Vyhnanov, a pierwsza pisemna wzmian-
ka pochodzi z 1234 roku. W 1992 roku ogłoszono 
historyczne centrum miasta miejskim terenem za-
bytkowym. Rejon ten tworzy rynek z renesansowymi 
domami mieszczańskimi, z figurą Wniebowstąpienia
Marii Panny z 1785 roku i fontanną w stylu nowe-
go klasycyzmu t 1897 roku. Fontanna jest dziełem 
miejscowego rodaka i wybitnego wiedeńskiego 
plastyka Emila Zimmermanna. Do terenu zabytkowe-
go należą też resztki średniowiecznych fortyfikacji 
z półokrągłym bastylionem z XV wieku, który znajduje 
się na ulicy Pasowej /Pásová/. 

Najsłynniejszym zabytkiem budowlanym Oder jest 
Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja /oryg. 
nazwa: Kostel svatého Bartoloměje/. 
Ten późnogotycki kościół parafialny został w latach
1691-1692  przebudowany w stylu barokowym. W 
wieży znajduje się najstarszy morawski dzwon po-
chodzący z 1374 roku. ozdobą wnętrz są odrestau-
rowane organy.  

W miejskiej dzielnicy Klokočůvek znajduje się cie-
kawe miejsce pielgrzymek Skała Marii Panny /oryg. 
nazwa: poutní místo Skála Panny Marie/. 
Znajduje się tu źródło, które tryska wprost ze skały. 
O źródełku krąży podanie  o Marii Pannie, która  
w czasie wojny trzydziestoletniej uchroniła szwedzki-
ego żołnierza przed śmiercią z pragnienia.    
Rejon Oder może się pochwalić wspaniałą przy-
rodą oraz mnóstwem ciekawostek przyrodniczych. 
Rezerwatem przyrody jest tu także system stawów 
oderskich. 
Z miasta prowadzą liczne oznakowane trasy tury-
styczne, po których można się wybrać na szczyty 
Gór Odrzańskich /oryg. nazwa: Oderské vrchy/. Na 
południowych krańcach miasta znajduje się Eduka-
cyjna Ścieżka Srebrny Chodnik /oryg. nazwa: nauč-
ná stezka Stříbrný chodník/. Znaleźć tu można także 
lokalne ścieżki rowerowe, po których można się wy-
brać do Gór Odrzańskich, czy wzdłuż toku rzeki Odry. 
Zimą kraj ten jest idealnym terenem do narciarstwa 
biegowego. 




