
Popis trasy 

Trasa začíná v Čermné ve Slezsku (1) a pokračuje na Nové Těchanovice (2), Lhotku u 
Vítkova (3) a kolem Paveláků (4), směrem na Vítkov (5). Dále polní cestou k rybníkům 
na Bělidle (6) a k Vítkovskému Balatonu (7). Pokračuje pod chatami k silnici Odry – 
Vítkov, pak vlevo k Lichtblaulovu mlýnu (8). Údolím Mlýnského potoka vyšplhá k silnici  
Klokčov – Vítkov, po níž se vrací zpět k nádraží ČD Vítkov (10). 
 

Čermná ve Slezsku (1) 

    
(1a) Parková úprava návsi obce provedená v roce 2011, (1b) socha sv. 
Jana Nepomuckého z r. 1853 a litinový kříž na kamenném podstavci, (1d) 
kostel sv. Markéty z r. 1792 – k. p. (1c), obecní úřad s mateřskou školkou. 

     
(1e) Hrázděný hřbitovní domek na památkově chráněném pozemku 
hřbitova, (1f) kaple Božího těla před obcí u silnice III/4427 s kamenným 
křížem z r. 1843, (1h) zastávka ČD Čermná ve Slezsku (1g), zatopený lom 
u zastávky – významný krajinný prvek, (1ch) odtěžená stěna lomu vpravo 
od silnice III/4426 do N. Těchanovic. 

Nové těchanovice (2) – Lhotka u V (3) – Paveláky (4) 

    
(2) Kostel sv. Mikuláše z 18 století v Nových Těchanovicích, (3a) Břidlicový 
důl Lhotka s.r.o. u Vítkova http://www.bridlicovydullhotka.cz/, (3b) důlní 
vozíky v břidlicovém dole Lhotka u Vítkova ze dne otevřených dveří těsně 
před ukončením těžby v roce 2006 – dnes opět funkční důlní dílo, (4b) 
rybníky Pavelák I a II – chovné rybníky se zákazem rybolovu. 

 

Vítkov (5) 

    

(5a) ZŠ na Opavské ul. se sochou švýcarského pedagoga Jana Jindřicha 
Pestalozziho, (5b) busta Jana Zajíce na zdi školy, (5c) budova kina – kult. 
památka, (5d) památný strom – Komenského lípa na ul. Komenského 

Bělidlo (6) – Balaton (7) – mlýn Lichtblau (8) 

     
(6a) Jeden z řady rybníků na Bělidle, (6b) pomník polního pilota let. pluku 
2, čet. Čeňka Kuláska (1928), (7a) vítkovský Balaton, (7b) panel naučné 
stezky u Balatonu, (8a) bývalý vodní mlýn Lichtblau s malou elektrárnou. 

Údolí Mlýnského potoka – Lom pod jezírkem (9) 

     
(8b) Štětovaný brod pod železničním mostkem u mlýna, (8c) Mlýnský 
potok, (8d) jímací komora býv. vodojemu, (9a) lavicové vrstvy usazených 
hornin bývalého lomu, (9b) přírodní jezírko v jámě po zaniklé těžbě. 

Nádraží ČD Vítkov (10) 

    
(10a) Město Vítkov z klokočovské silnice, (10b) nádraží ČD Vítkov, (10c) 
budovy bývalého ONV (dnes školní budovy) na Oderské ulici, (10d) 
Památník osvobození s výjevem „Sbratření“ na Oderské ulici. 


