Drogi rowerzysto, witaj na wieży widokowej Šibenice. Jeżeli zwiedziłeś już wieżę i zastanawiasz się co dalej, mamy dla Ciebie kilka
wskazówek. Wycieczka może być bardzo ekscytująca, ponieważ nie wszędzie są drogowskazy i być może trzeba będzie zapytać
miejscowych którędy jechać dalej.
Spod wieży widokowej Šibenice zjedź w kierunku południowym do osady Březová. Na głównej szosie włącz się do trasy rowerowej nr 6164
i jedź dalej w kierunku zachodnim do miejscowości Sádek (3,7 km). Miniesz kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i po ok. 100
metrach po lewej stronie będzie remiza strażacka z tablicą pamiątkową upamiętniającą pobyt Jana Kubiša, który przeprowadził zamach
na Reynharda Heydricha. Na polecanej trasie nie będzie to jedyne miejsce związane z tym bohaterem. Mogłeś już o nim przeczytać na
tablicy informacyjnej przy wieży widokowej Šibenice.
Od remizy strażackiej cofnij się kilkadziesiąt metrów i skręć w prawo w kierunku osady Sádecký Dvůr (pozostając na trasie 6164), wzdłuż
której pojedziesz aż do skrzyżowania z szosą nr 460. Tam skręcisz w lewo w kierunku Bratříkovic i Jakartovic. Po ok. 3 kilometrach
dojedziesz do kolejnego skrzyżowania, gdzie skręcisz znowu w lewo w kierunku Hlavnic. Przebiega tam trasa rowerowa nr 6159. Po 450
metrach miniesz Raaabův mlýn. Chodzi o młyn wodny typu niemieckiego, który stoi przed miejscowością Hlavnice.
W Hlavnicach możesz zobaczyć kościół Najświętszej Trójcy, ewentualnie ciekawą remizę strażacką. Przez Hlavnice pojedziesz w kierunku
Litultovic, trasa rowerowa nr 6221. Po ok. 3 km dojedziesz do Litultovic, w których zobaczysz np. renesansowy pałacyk (obecnie siedziba
urzędu gminy), kościół św. Bartłomieja, a przed nim tablicę pamiątkową poświęconą pobytowi Jana Kubiša w tej miejscowości.
Od tablicy pamiątkowej wróć się 200 m i naprzeciwko przystanku autobusowego skręć w prawo uliczką pomiędzy domami nr 35, a 36 w
kierunku Choltic. Po ok. 600 metrach, przed miejscowością skręć w lewo i jedź dalej aż do kolejnego młyna wiatrowego. Zachodnia część
ziemi opawskiej obfitowała w mnóstwo wiatrowych młynów i ten jest jednym z nielicznych, które się zachowały do dzisiaj.
Od młyna wróć się przed miejscowość Choltice i jedż dalej prosto na wschód, a przy blaszanym przystanku autobusowym skręć w lewo w
kierunku Jezdkovic. W Jezdkovicach przy kapliczce skręć w lewo w kierunku miejscowości Nový Dvůr. W czasie jazdy przez Nový Dvůr w
kierunku Stěbořic natrafisz, po lewej stronie, na Arboretum Nový Dvůr. Tutaj na 23 hektarach można zobaczyć drzewa i rośliny pochodzące
z większości kontynentów. Szczególnie urokliwa jest tu kolekcja rododendronów.
Z Novégo Dvoru kontynuuj jazdę do Stěbořic trasą rowerową 6167. W Stěbořicach skręć z głównej trasy w kierunku kościoła. Po ok. 120
metrach od zjazdu z głównej szosy będziesz mijać miejscowy dom kultury z gospodą, gdzie można coś zjeść. Przed domem kultury jest
umieszczona ciekawostka turystyczna i jest to jeden z postojów na Planetarnym szlaku, który zaczyna się przed opawskim ratuszem, a
kończy w Arboretum. W Stěbořicach jest umieszczona planeta Neptun.
Jak tylko Neptun uwolni cię ze swej mocy jedź dalej w kierunku kościoła, który jest w zasięgu wzroku. Tutaj możesz podziwiać jeden
z najstarszych kamiennych kościołów na ziemi opawskiej, który jest pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i stoi tutaj od
ok. XIII wieku (oczywiście dziś już przebudowany). W otoczeniu kościoła wybudowano małą przestrzeń medytacyjną, gdzie możesz
naczerpać sił duchowych przed dalszą drogą.
Od kościoła kontynuuj jazdę stale zjeżdżając z górki. Na końcu wsi przy pętli autobusowej skręć do miejscowych stawów rybnych. Stąd
możesz obserwować ptactwo wodne. Przejedziesz koło stawu, miniesz miejscowy Browar (jeśli będziesz mieć szczęście i będzie czynny,
możesz się tam posilić), a następnie jedź dalej w kierunku Zlatník, czyli dzielnicy Opavy. W Zlatníkách przy kapliczce odbij w kierunku
północnym na Milostovice. Dostaniesz się na mniejsze wzgórze i w nagrodę możesz zjechać do wsi bez pedałowania. W Milostovicíh skręć
przy kapliczce w prawo i po ok. 130 metrach skręć z głównej drogi w lewo w kierunku bunkra U Trigonometru, którym zarządzają entuzjaści
historii wojskowej. Jeżeli będzie tu powiewać czeska flaga, masz szczęście, możesz wtedy obejrzeć bunkier wewnątrz, wraz z
przewodnikiem. Tutaj nasza trasa się kończy. Mam nadzieję, że Ci się spodobała i, że kiedyś ją powtórzysz.
Cała trasa liczy ok. 26 km, prowadzi po drogach utwardzonych (asfalt).

