
Popis trasy 
Trasa začíná i končí v Bílovci na Slezském náměstí. Nejvyšším bodem trasy je vrch 
Okrouhlík (467 m) u Výškovic. Ten nás odmění pěknými výhledy na náhorní plošinu 
Nízkého Jeseníku a masiv Moravskoslezských Beskyd. Na trase je několik restaurací 
s možností občerstvení a krytých posezení pro odpočinek a relaxaci. Pěkné zážitky! 

(1) Bílovec 

     
(1a) Štít radnice se znakem erbu Pánů z Kravař (www.bilovec.cz), (1b) muzeum města 
po rozsáhlé rekonstrukci, kde by měla být modernizovaná výstavní expozice a informační 
centrum města, (1c) společný znak bratrů Karla a Františka Sedlnitzkých z Choltic 
s datací 1803 na zdi zámku, (1d) bílovecký zámek (www.zamekbilovec.estranky.cz), 
(1e) původní gotická špitální kaple z r. 1465, přestavěna na obřadní síň v r. 1971. 

(2) Stará Ves 

     
(2a) Výletní restaurace Na Střelnici s lesoparkem za firmou Massag, (2b) smírčí kříž u silnice 
II/463 – kulturní památka, (2c) hasičská zbrojnice osady, (2d) kamenná deska 
s letopočtem 1562 nad vchodovými dveřmi kostela, (2e) kaple u kostela sv. Jakuba. 
 

(3) Slatina 

     
(3a) Kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. stol., (3b) alianční znak na zdi kostela, (3c) 
pomník Padlým hrdinům, (3d) víceúčelové zařízení u kulturního domu a požární nádrže 
s možností koupání, (3e) sv. Ján před barokním zámkem Slatina (www.obecslatina.cz). 

(4) Výškovice 

    
(4a) Mariánská kaple u parčíku Podléšť, (4b) památník T. G. Masaryka – osvoboditele,  
(4c) pamětní deska jmenování T. G. Masaryka čestným občanem (v r. 1935) u vchodu 
kulturního domu, (4d) zámek Výškovice – dnes obytný dům (www.obec-vyskovice.cz). 

(5) Tísek 

     
(5a) Kostel sv. Cyrila a Metoděje, (5b) plastiky T. G. Masaryka a E. Beneše v zahradě    
u kostela, (5c) pískovcová socha Panny Marie a Ježíše věnovaná manželce JUDr. Jindřicha 
Richtereho, (5d) vzácné skleněné vitráže v oknech kostela (Jindřich Vačkář – 1968), (5e) 

pomník Osvoboditelů s lafetou u budovy obecního úřadu (www.tisek.cz). 
(6) Bítov 

     
(6a) Kaplička pod Bítovem u rozcestníku a mapy KČT, (6b) chovné rybníky pod Bítovem 
v péči místního rybářského svazu, (6c) Památník obětem světových válek, (6d) budova 
Obecního úřadu v Bítově (www.obecbitov.cz), (6e) památný strom „Lípa svobody“ u ka-
menné desky s vytesanými letopočty významných událostí. 

(7) Zbyslavice 

    
(7a) Kaple sv. Matouše, (7b) axonometrický pohled na hypotetickou podobu tvrze 
Zbyslavice, rozkládající se v místech terénních nerovností přibližně 300m jižně pod 
středem obce, zaniklou koncem 16. století (Jan P. Štěpánek 08/2006 – www.hrady.cz), 
(7c) památník obětem světové války před prodejnou potravin, (7d) bývalý větrný mlýn, 
který se v roce 2011 stal součástí znaku obce Zbyslavice (www.zbyslavice.cz). 

(8) Lubojaty 

     
(8a) Zajímavá architektura historických budov v obci, (8b) kostel sv. Jiří patřící 
k nejstarším zděným středověkým objektům na Novojičínsku s datací 1276, (8c) budova 
bývalé fary kostela, (8d) nalezený pískovcový náhrobník s erbem Bítovských z Bítova     
v podvěží kostela sv. Jiří z poloviny 15. století, (8e) pohled z mírného návrší pod Lubojaty 
směrem k Bílovci (www.lubojaty.cz). 


