
Nový Jičín – Jeseník nad Odrou (14 km)TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z miasta Nový Jičín wyruszamy do celu naszej wyci-
eczki, a mianowicie do gminy Jeseník nad Odrou /Je-
senik nad Odrą/.

W Jeseniku znajduje się kilka ciekawych zabytków his-
torycznych. 
Kościół parafialny Wniebowstąpienia Marii Panny, który
został zbudowany w miejscu, gdzie dawniej stał drew-
niany kościółek, który w 1710 r. spłonął. Po pożarze 
kazał Rudolf Hrabia Witten zbudować murowane prez-
biterium nowego kościoła, zaś nawa w 1752 r. została 
dobudowana kosztem Franciszka Rheinolda z Andler-
nu. 
Kamienny krzyż z 1822 r. znajduje się przed głównym 
wejściem kościoła i jest kolejnym zabytkiem kultury  
w gminie. Chodzi o pracę miejscowego twórcy, która 
dokumentuje przeżywanie barokowej tradycji rzeźbiar-
skiej nawet w XIX wieku.
Kaplica św. Anny z 1851 r. jest dowodem przeżywania 
tradycji barokowo architektonicznej twórczości w śro-
dowisku prowincjonalnym w XIX wieku. Kaplica znajdu-
je się w samym centrum gminy, obok domu nr 8. 
Zamek, który zbudowany został przez Rudolfa, barona 
z Wittenu, był do 1728 r. zbudowany tylko częściowo  
i jego budowa nie została jeszcze zakończona. W ciągu 
kolejnych lat każdy z właścicieli do pewnego stopnia 
przyczynił się do udoskonalenia budowy zamku. Osta-
teczny kształt zamek uzyskał w stylu późnego baroku. 
Wokół zamku powstał park zamkowy, niegdyś bogaty 
w zacne cudzoziemskie drzewa jak buk pospolity forma 
purpurowa, sosna czarna, miłorząb dwuklapowy, czy 
platan. 

Zabytkiem przyrody są Meandry Starej Odry, które pr-
zez swoją osobliwość należą do unikatowych form kra-
jobrazu i to nie tylko w ramach Chronionego Regionu 
Krajobrazowego (CHKO) Doliny Odry.  

Dawniej Jesenik należał do bardzo prosperujących regi-
onów. Był tu młyn i piekarnia, gorzelnia i browar. Bogate 
źródła naturalnych kwaśnych wód mineralnych wykor-
zystywane są do dziś pod nazwą „Jesenická kyselka”.
Szczegółowe informacje można przeczytać na tabli-
cach wprost przy źródłach Jesenickiej kyselki, gdzie 
jest także możliwość degustacji owej wody mineralnej 
i to bez opłat. 

Do miasta Jeseník nad Odrou /Jesenik nad Odrą/ 
należą także mała gmina Blahutovice ze znaleziskami 
osad prehistorycznych, gmina Hrabětice z rezerwatem 
przyrody z cenną roślinnością oraz gmina Hůrka, znana 
z możliwości uprawiania szybownictwa sportowego. 

Jeseník nad Odrou /Jesenik nad Odrą/, był dawniej na-
zywany przez zwiedzających „małym Wiedniem” i rów-
nież dziś ma bogatą ofertę sportową i kulturalną. Przez 
miasto prowadzi Ścieżka Rowerowa Okolicą Odry, któ-
ra nawiązuje na dalekobieżną Ścieżkę rowerową Brama 
Morawska. 
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