
Popis trasy 
Trasa začíná u kulturní památky výpravní železniční stanice Suchdol n/O (1ab). 
Podchodem projde přes „jičínské nástupiště“ k silnici 04734, kde u restaurace „Zlatý důl“ 
(1c) odbočí vlevo. Kolem rekreačního areálu „Sokolák“ (1d) dorazí ke křižovatce s malo-
vanou opěrnou zídkou (1e) a odbočí vlevo na Komenského ulici, která je cyklotrasou 
6078, projíždějící celým městysem se dvěma muzei (1hi) a dvěma kostely (1jm). V horní 
části městyse, před tzv. „Peklem“, se od cyklotrasy odkloní a pokračuje   po hlavní silnici 
kolem Horního dvora (1o).  
Přejede most nad tělesem dálnice D1 (2a) a odbočí vlevo ke kletenské vodní nádrži (2c). 
Napojí se na modrou zn. KČT a na silnici nad nádrží zahne ostře vpravo k vesnici Kletné. 
Na hlavní silnici odbočí vlevo a přes náves (2d) stoupá po cyklotrase 6078 (3a) do další 
vesnice – Jestřabí, kde za kaplí sv. Jana Nepomuckého (3b) zahne ostře vlevo na červe-
nou zn. KČT. Projede kolem hřbitůvku s mohutnou památnou lípou (3c) a dorazí 
k Přírodní památce „Stříbrné jezírko“ (4a). Od ní sestupuje lesní svážnicí stále po červené 
zn. KČT do Oder (5).   
 

Suchdol nad Odrou – železniční stanice 

    
(1a) plasticky bohatě členěná budova železniční stanice dostavěná v r. 1891, vyhlášená        
v r. 1997 kulturní památkou (1b), pamětní deska 47 obětem nacismu, umučených 
v transportu smrti v lednu 1945, pochovaných na katolickém hřbitově, (1c)  restaurace 
„Zlatý důl“ za nádražím s českou kuchyní (1d), rekreační areál „Sokolák“. 
 

Suchdol nad Odrou – centrum 

           
(1f) budova Dolního panského dvora, (1g) památník Padlým hrdinům z r. 1945, (1h) 
hraniční kámen kunínského panství z r. 1740 na Malé straně, (1ch) centrum městyse 
s obecním úřadem a muzeem „Moravských bratří“ (www.moravian.cz), (1i) penzion 
„Poodří“ s celoročním ubytováním (www.suchdol-nad-odrou.cz). 
 

Suchdol nad Odrou – památky 

      
(1j) muzeum městyse s  vojenskou a historickou expozicí (www.muzeumsuchdol.cz), 
(1k) evangelický kostel, přestavěný v letech 1852-1858, (1l) pomník J.A.Komenského        
z r. 1992, (1m) jeden ze tří památných stromů – buk červenolistý v areálu hřbitova,  

(1n) farní kostel Nejsvětější trojice z r. 1605 a barokní fara vybudovaná v r. 1730 podle 
projektu vídeňského architekta J. L. Hildebrandta, (1o) budova bývalého dědičného 
rychtářství. 

Suchdol n/O – Kletné 

    
(2a) těleso dálnice D1 s ekoduktem, (2c) Kletenská vodní nádrž s možností koupání             
a rybolovu, (2d) centrum osady Kletné s restaurovanou kaplí sv. Františka a pískovcovým 
křížem z r. 1853, (2e) rybníček za návsí. 
 

Fulnek – Jestřabí 

    
(3a) cyklotrasa 6078 mezi Kletnou a Jestřabím, (3b) výhled na Oderské Vrchy 
z cyklotrasy 6078, (3c) Kaple sv. Jana Nepomuckého v centru osady Fulnek – Jestřabí, 
(3d) hřbitůvek s mohutnou památnou lípou na trase červené zn. KČT. 
 

Pohořský kopec 

    
Přírodní památka „Stříbrné jezírko“ (www.ic-fulnek.cz) (4a), značená lesní cesta úbočím 
Pohořského kopce (4b), „Hraniční studánka“ u „Zapovězeného lesa“ u kdysi sporné 
hranice oderského a fulneckého panství (4c), porost v údolní nivě „Zlatého potoka“ (4d). 
 

Odry 

    
(5a) Hospoda „U Zdeňků“, kdysi panská hospoda z r. 1766 na Pohořské ulici, (5b) 
pískovcový kříž z r. 1610, postavený po ničivé povodni a následné morové epidemii, (5c) 
„Květinová lávka“, stojící těsně nad původním „Květinovým mostem“, postaveném pány 
ze Zvole v r. 1555, (5d) zastřešený dřevořez, vyhotovený v r. 2010 na torzu pokácené 
lípy řezbářem panem Petrem Kučerkou st., vyobrazující plastiky symbolů a zajímavostí 
oderska u nádraží ČD v Odrách (www.oderske-vrchy.cz/aktuality). 
 
 


