
Popis trasy 
Trasa začíná i končí v Suchdole n/O a vede úbočím Nízkého Jeseníku s pěknými výhledy 
do údolí řeky Odry a Moravské brány. Kromě několika muzeí můžete navštívit i rozhlednu 
v Bílově, expozici zámku v Kuníně, nebo IC v Bartošovicích. Přejeme pěkné zážitky! 

(1) Suchdol nad Odrou 

     
(1a) Výpravní budova železničního nádraží z r. 1891 vyhlášená kulturní památkou, (1b) 
muzeum městyse s vojenskou a historickou expozicí (www.muzeumsuchdol.cz), (1c) 
evangelický kostel z r. 1858, (1d) barokní fara z r. 1730, postavena podle architekta J. L. 
Hildebrandta, (1e) muzeum Moravských bratří (www.moravian.cz). 

(2) Hladké Životice 

     
(2a) Pomník padlých ve  II. světové válce, (2b) památník čestného občana a císařského 
rady Heinricha Irmlera, (2c) Michelova kaple v objektu č. p. 24, (2d) revitalizované 
prostranství před budovou obecního úřadu (www.hladkezivotice.cz), (2e) pískovcový kříž 
z r. 1854 u kostela sv. Kateřiny ve Stachovicích. 
 

(3) Děrné 

     
(3a) Kříž u Fulneku s lavičkami, obnovený v r. 2010, (3b) kostel sv. Petra a Pavla z roku 
1680, (3c) hodnotný latinský kříž z r. 1836 za kostelem, (3d) pískovcový kříž z r. 1882 
před kostelem, opravený v r. 2005, (3e) zvláštní kaple sv. Nortburgy (www.derne.cz). 

(4) Bravinné 

    
(4a) Parčík na návsi pod hřištěm u hasičské zbrojnice, (4b) mramorový kříž z r. 1900 
před kostelem Panny Marie z r. 1889, (4c) památník Osvoboditelům z r. 1975, (4d) 

skalničky na ohradní zídce u cesty v Bravinném (www.bravinne.cz). 

(5) Bílov 

    
(5a) Vila Jindřicha Salchera – zakladatele firmy Massag, a. s. (www.massag.com/cz), 
(5b) pozůstatek kamenného mostku v lesíku Hubleska s revitalizovanými jezírky a pě-
šinami s turistickým posezením, (5c) kostel sv. Vavřince v obci Bílov – provozovatele 
rozhledny Kanihůra (www.bilov.cz), (5d) kříž z r. 1867 pod lipami před kostelem. 

(6) Studénka 

     
(6a) Nový zámek se sídlem Vagonářského muzea (www.vagonarske-muzeum.cz), (6b) 
památník padlým u Zborova (v r. 1917), (6c) bohatě zdobený pískovcový kříž před 
kostelem sv. Bartoloměje, (6e) kaple Řeplínských z Berečka poblíž bývalého panského 
dvora s plastikou erbu ve štítě, (6e) historizující budova restaurace Na nádraží. 

(7) Bartošovice 

    
(7a) Kostel sv. Petra a Pavla před areálem záchranné stanice (www.csopnj.cz), (7b) 
bývalá fara z r. 1737 s erbem Podstatských z Prusinovic nad vstupem, (7c) bartošovický 
zámek se sídlem MAS Regionu Poodří a informačním centrem (www.regionpoodri.cz), 
(7d) Zámecká naučná stezka po zajímavostech v okolí Bartošovic (www.bartosovice.cz). 

(8) Kunín 

    
(8a) Zámek z r. 1734 s bohatou expozicí, nabízí ubytování se stravou. Barokní přestavba 
je dílem J. L. von Hildebrandta (zamek.kunin.cz), (8b) novodobé kovářské exponáty, 
zapůjčené SUŠ AVE ART Ostrava v areálu zámku, (8c) kostel Povýšení sv. Kříže (určen 
pro všechna vyznání) z r. 1812, navazující na dílo osvícené hraběnky Marie Walburgy 
(1762 – 1828), (8d) hrobka Schindlerů, majitelů kunínského panství v areálu hřbitova na 
naučné stezce Novojičínská kopretina, opravená nákladem obce (www.kunin.cz). 


