01 Heipark

05 Pohoř

Cyklistický okruh

Za výhledy na Pohoři
Výlety horním Poodřím

(1a) Bobová dráha – alpine coaster v délce
964m s převýšením 77m (1b) driving
range - cvičné golfové odpaliště otevřeno
denně od 9:00 do 19:00 hod.

02 Vítovka

(5a) Nákres rozhledny s podobou strážní
věže ze znaku města Oder na vrchu Olšová
(od r. 2014), (5b) klasicistní kostel sv.
Prokopa s opravenou střechou a věží pokrytou dřevěnými šindely.

06 Kletná

(2a) Kaple sv. Andělů Strážných se zvoničkou, (2b) vodní nádrž Vítovka (původně
suchý poldr) vhodná pro koupání i rybolov.

03 Loučky

(6a) Rekreační oblast u vodní nádrže
Kletná s možností koupání a rybolovu, (6b)
centrum osady Kletné s opravenou kaplí sv.
Františka a pískovcovým křížem (1853).

07 Jestřábí

(3a)
Rekonstruovaný
vodní
mlýn
Wesselsky z možností prohlídky expozice a
turistickou ubytovnou (www.vodnimlyn.cz),
(3b) památný dub v Loučkách – Kolonce.

04 Odry

(7a) Třešňová alej na silnici III/4738 z
Kletné do Jestřabí (cyklo 6078), (7b) Kaple
sv. Jana Nepomuckého v centru osady.

Kříž na vrchu Olšová (475mnm) s rozhlednou ve tvaru strážní věže města Oder – místo dalekých
výhledů do údolí řeky Odry v Moravské bráně a Moravskoslezské Beskydy u osady Pohoř

Trasa:
Heipark Tošovice (Stará heřmanická cesta),
Vítovka (cyklo 6079), Loučky (cyklo 503),
Odry (III/4737), Pohoř, Kletné (cyklo 6078),
Jestřabí (polní cesta přes údolí u Hvězdové),
Tošovice (23km)

08 Tošovice

(4a) Nově opravený objekt bývalé Biřičské
jizby a Katovny – Muzea městského práva,
sídlo Muzejního spolku Rolleder o. p. s.,
(4b) bohatě členěný Zámecký park s květnatými loukami, otevřený v roce 2011.

(8a) Filiální kostel sv. Martina – kulturní
památka, (8b) historický objekt dědičné
rychty z roku 1381 po celkové rekonstrukci
– sídlo firmy Hein & spol.
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Výškový profil okruhu (www.cykloserver.cz):
délka 23 km, převýšení 520 m

