
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Veselí se vydáme po místní komunikaci na Dobešov (4), který je nejvýše položenou vesnicí okresu Nový Jičín. Po 
cestě projedeme kolem dvou větrných elektráren, které nás svou velikostí ohromí. V Dobešově na křižovatce se vydáme 
doleva a napojíme se na cyklotrasu č. 6139.  

Po třech kilometrech přijedeme na křižovatku „Na Čardě“ a vydáme se doprava po cyklotrase č. 6225. Po krásných 
lesních cestách přijedeme na rozcestí „Bejchovec kříž“ (5). Cyklotrasa č. 6225 pokračuje do Partutovic, kde se nachází 
„Maršálkův větrný mlýn Partutovice“ (možnost občerstvení), avšak my se vydáme opačným směrem.  

Přes hlavní cestu přijedeme do obce Luboměř (6) a do Spálova (7). Ve Spálově se nachází „Ballerův větrný mlýn“, 
zřejmě nejmenší dochovaný větrný mlýn holandského typu v České republice, který byl postaven v roce 1929. Po 
prohlédnutí Spálova se vydáme po cestě zvané „Mlýnice“ až do údolí, kterým protéká řeka Odra. Cesta ze Spálova je 
dost prudká, a tak si na své přijdou také milovníci adrenalinové jízdy. 

Krásné osvěžení a odpočinutí nás čeká krátce po sjezdu do údolí – poutní místo „Skála Panny Marie“ (9). Ke skále se 
dostaneme přes řeku Odru a po pravé straně se ve skalní puklině nachází soška Panny Marie. Ze skály vytryská 
pramenitá voda, která unaveným cyklistům poskytne kýžené osvěžení. V blízkosti poutního místa je možné navštívit 
některou z místních restaurací.  

Naše další cesta povede po místní komunikaci do Klokočůvku. Před obcí Klokočůvek se po levé straně nachází 
geologicky velmi zajímavá přírodní památka – Vrásový soubor u Klokočůvku (10).  

Napojíme se na cyklostezku č. 503 a můžeme si v klidu užít rovinatý příjezd údolím řeky Odry do Oder. Pokud 
nebudeme ještě zcela vyčerpáni množstvím zážitků, za shlédnutí zcela jistě stojí technická památku „Vodní mlýn 
Wesselsky“ (13). Vodní mlýn je přístupný pro veřejnost a mimo jiné nabízí také ubytování pro cyklisty.  

Navržený tip na výlet je vhodný pro středně zdatné cyklisty. Celková délka trasy je 33 km. 
 

 
Pokud jste na kole  
dojeli až k tomuto bodu 
 – blahopřejeme! Z oderského  
náměstí jste překonali 235 výškových metrů! 
 
Pokud přemýšlíte kam dál, připravili jsme pro vás tip na cyklovýlet, 
na kterém si vychutnáte krásné výhledy z náhorních plošin 
Oderských vrchů a uvidíte spoustu zajímavostí.  

 


