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Výlet Nový Jičín 
Odry

Z Nového Jičína se přes Kunín a Suchdol nad 
Odrou vydáme do cíle našeho výletu, do Oder.

V Kuníně můžeme navštívit Zámek Kunín,  který 
patří mezi nejcennější zámky celé Moravy.  
K největšímu rozkvětu zámku došlo za majitelky 
Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Waldburg-
Zeilu, rozené z Harrach-Hohenemsu. Zámek 
prošel od roku 2000 rozsáhlou rekonstrukcí  
a vracejí se do něj původní zámecké sbírky. 

Z Kunína se přes Suchdol nad Odrou dostáváme 
do Oder.

Odry leží asi 20 km od Nového Jičína při horním 
toku řeky Odry při úpatí Oderských vrchů. 

Město Odry vzniklo na místě původní slovanské 
osady Vyhnanov a první písemná zmínka pochází 
z roku 1234. V roce 1992 bylo historické cen-
trum města vyhlášeno městskou památkovou 
zónou. Městskou památkovou zónu tvoří náměstí 
s renesančními měšťanskými domy, se sochou 
Nanebevzetí Panny Marie z r. 1785 a s neokla-
sicisní kašnou z r.1897. Kašna je dílem místního 
rodáka a významného vídeňského sochaře Emila 
Zimmermana. Součástí památkové zóny jsou  
i zbytky středověkého opevnění s polokruhovitou 
baštou z 15. stol. na Pásové ulici. 

Nejvýznamnější stavební památkou Oder je Kostel 
svatého Bartoloměje.

Tento původně gotický farní kostel byl barokně 
přestavěný v letech 1691 – 1692. Ve věži 
je umístěn nejstarší moravský zvon pocházející  
z roku 1374. Ozdobou interiéru jsou nově zrekon-
struované varhany.

V místní části Klokočůvek se nachází zajímavé 
poutní místo Skála Panny Marie. 

Je zde pramen vody, který tryská přímo ze skály. 
K tomuto prameni se váže pověst o Panně Marii, 
která zde za třicetileté války zachránila švédského 
vojáka před smrtí žízní.

Odersko se může pochlubit krásnou přírodou  
s velkým množstvím přírodních zajímavostí. 
Přírodní rezervací je pak soustava oderských 
rybníků. 
Město je výchozím bodem několika turistických 
značených tras, po kterých se můžeme vydat  na 
vrcholky Oderských vrchů. U jižního okraje města 
je vyznačena naučná stezka Stříbrný chodník. 
Najdeme zde také lokální cyklotrasy, po kterých 
se můžeme vydat do oblasti Oderských vrchů či 
podél toku řeky Odry. 
V zimě je krajina ideálním terénem pro běžecké 
lyžování.




