
 

 Městské koupaliště v Odrách 
V letních měsících se můžete osvěžit na městském koupališti, kde se zejména děti vyřádí na tobogánu a 
dalších vodních atrakcích. Koupaliště se nachází v těsné blízkosti sportovního areálu, ve kterém je možnost 
si zahrát tenis, Discgolf nebo volejbal. Na koupališti je občerstvení a také ubytování. Za příznivého počasí je 
koupaliště otevřeno denně od 9:30 do 19:00.  

Kontakt: www.oderskams.cz, Tel: +420 603 824 832, GPS: 49.66.17.181 N, 17.82.86.058 E 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Dopravní hřiště Odry 

Zábavnou formou si můžete ověřit znalost dopravních předpisů a orientaci v silničním provozu na dopravním 
hřišti. Dispozičně je hřiště navrženo tak, aby simulovalo co největší počet dopravních situací, vyskytujících 
se v běžném provozu. Komunikace jsou odděleny zelenými partery osázenými dřevinami, aby byla 
zachována autentičnost provozu na pozemních komunikacích. V areálu hřiště je možno si zapůjčit kola nebo 
elektromobily. Dopravní hřiště je pro veřejnost přístupné každý den od 15.00 do 17.00 hod., v případě zájmu 
deseti a více návštěvníků do 19.00 hod. 

Kontakt: www.dopravnihriste.cz, Tel: +420 603 223 384, GPS: 49.39.43.517 N, 17.49.53.788 E 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   HEIpark v Tošovicích 
Sportovní areál nabízí svým klientům odpočinek, relaxaci i zábavu. Celoročně je v provozu bobová dráha, 
v letních měsících se můžete osvěžit ve vodní nádrži, vyzkoušet lanovou dráhu, trampolíny, skluzavky 
a další atrakce. V zimním období je HEIpark vyhledávaným lyžařským areálem. 

Kontakt: www.heipark.cz, Tel: +420 734 684 479, GPS: 49.41.38.893 N, 17.50.23.625 E 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dětská hřiště v Odrách 
V Odrách se nachází několik revitalizovaných dětských hřišť. Jejich prostřednictvím byly vytvořeny krásné 
odpočinkové areály pro všechny věkové kategorie. Malé děti, sportující mládež i ostatní mohou tento prostor 
využívat a společně zde trávit volný čas. Dětské lanové hřiště v dolní části Zámeckého parku, hřiště na 
Komenského ulici nebo hřiště na ulici Slunečná, všude jsou připraveny herní prvky pro všechny věkové 
kategorie. Hřiště jsou volně přístupná pro veřejnost po celý den.  

Kontakt: www.odry.cz, Tel: +420 556 768 162 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- Návštěvnické centrum Katovna 
Kulturní a přírodní bohatství celého regionu Oderska nám přiblíží návštěvnické centrum Katovna. Speciálně 
pro děti je připravena expozice Prutníčků, skřítků, kteří na Odersku hlídali podzemní poklady. Katovna 
nabízí seznámení s historií Oder, cenné sbírky archeologických nálezů a také repliky mučírenských nástrojů. 
Je otevřena pro veřejnost každou středu a sobotu od 9.00 do 16.00 (květen – září do 17.00 hod).  

Kontakt: www.katovna-odry.cz, Tel: +420 737 704 873. GPS 49.66.17.181 N, 17.82.86.058 E 

 

-------------------------------------------------------------- Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou 
Pokud Vás lákají spíše poznávací výlety, nevynechejte návštěvu nedalekých Zbrašovských aragonitových 
jeskyní, ležících v malebném údolí řeky Bečvy poblíž lázní Teplice nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní 
systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod 
vystupujících ve vápencích z velkých hloubek. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší zatopená jeskyně 
světa – Hranická propast. Jeskyně je možno navštívit pouze s průvodcem, a to denně od 9.00 do 16.00 hod. 
Vyhlídková plošina nad Hranickou propastí je volně přístupná po celý den. 

Kontakt: www.caves.cz/jeskyne/zbrasovske-aragonitove-jeskyne, Tel: +420 581 601 866 

 


