
Popis trasy 
Trasa začíná i končí v Odrách u vlakového nádraží. Nejvyšším bodem trasy je vrch Olšová 
(475 m) u Pohoře, kde můžete navštívit nově postavenou rozhlednu ve tvaru strážní věže 
(2014) s pěknými výhledy do údolí Moravské brány a Moravskoslezské Beskydy. Na trase 
je několik koupacích míst a restaurací s možností občerstvení. Milovníci historie               
a tradičních lidových řemesel mají na trase několik muzeí. Přejeme pěkné zážitky! 

(1) Odry-Pohoř 

    
(1a) Kryté posezení u božích muk před Pohoří, (1b) opravený klasicistní kostel sv. 
Prokopa z r. 1793, (1c) věž kostela pokrytá dřevěnými šindeli, (1d) kříž pod vrchem 
Olšová s rozhlednou připomínající strážní věž ze znaku města Oder (od r. 2014). 

(2) Suchdol n/O – Kletné 

    
(2a) Silnice III/4737 z Pohoře do Kletné, (2b) vodní nádrž Kletná s možností rybolovu       
a koupání, (2c) centrum osady Kletné s restaurovanou kaplí sv. Františka s pískovcovým 
křížem, (2d) místní hospůdka s venkovním posezením a dětskými hracími prvky. 
 

(3) Fulnek – Jestřabí 

    
(3a) Třešňová alej na silnici III/4738 z Kletné do Jestřabí s cyklotrasou 6078, (3b) kaple 
sv. Jana Nepomuckého v centru osady, (3c) místní hasičská zbrojnice, (3d) odbočka    
na obslužnou polní cestu za osadou, vedoucí přes údolí u Hvězdové k Tošovicím. 

(4) Odry – Tošovice 

    
(4a) Filiální kostel sv. Martina – kulturní památka, (4b) historický objekt dědičné rychty 
z r. 1381 po celkové rekonstrukci – sídlo firmy Hein & spol, vyrábějící kachle pro krbová 
kamna,  (4c) Tošovice jsou rodištěm významného vídeňského sochaře a řezbáře Jana 
Schindlera (1822 – 1893), (4d) dětské hřiště s novými herními prvky v centru osady. 

(5) Sportovní areál Heipark – Tošovice 

    
(5a) Hotel Heipark pod restaurací Heikalka, (5b) bobová dráha (Alpine Coaster), (5c) 
trampolíny, skluzavky a lanové centrum pod areálem (www.heipark.cz), (5d) silnice 
z Heiparku do Vítovky (jeden z úseků Staré Heřmanické cesty). 

(6) Odry – Vítovka 

    
(6a) Kaple sv. Andělů Strážných se zvoničkou, stojící uprostřed osady, (6b) nekuřácká 
hospůdka „Na konci světa“ čepující nefiltrovaná piva a pořádající veřejné filmové večery 
(www.akcniodry.cz), (6c) vodní nádrž Vítovka (dříve suchý poldr), vhodná pro koupání    
i rybolov, (6d) opravená Boží muka v Loučkách – Kolonce s pěkným výhledem na město 
Odry a ústí Oderské kotliny do Moravské brány. 

(7) Odry – Loučky 

    
(7a) Památkově chráněný dub letní v Loučkách – Kolonce, (7b) vodní mlýn Wesselsky    
s opraveným mlýnským kolem, celoročními prohlídkami expozic s výkladem a ubytováním 
(www.vodnimlyn.cz), (7c) nýtovaná konstrukce ocelového mostu (Branecké železárny    
– 1905), převezená do Louček ze zatopených Kerhartic v období výstavby Kružberské 
přehrady (1948 – 1955), (7d) Novogotická kaple sv. Panny Marie Růžencové v Loučkách. 

(8) Město Odry 

    
(8a) Soukromé muzeum mlýnských kamenů v areálu provozovny SKI Centra Odry        
na Nadační ulici, (8b) budova bývalého okresního soudu s věznicí, dnes Střední školy 
Odry, (8c) nově opravený objekt bývalé Biřičské jizby – Katovny, Muzea městského práva 
v Odrách v roce 2013 se sídlem Muzejního spolku Rolleder o. p. s. (www.katovna-
odry.cz), (8d) historizující podoba Zámeckého parku s květnatou loukou, bohatě 
členěného pestrými zahradními a parkovými prvky, otevřený po náročné revitalizaci         
v roce 2011 (www.odry.cz). 


