
Camping Club KČT TJ Rožnov pořádá cyklistický výlet 

Na kole do arboreta 

Nový Dvůr 
 

Cyklovýlet okolo arboreta Nový Dvůr u Opavy a do břidlicového lomu Šifr. 

Pořadatel:   KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm 

Datum:         12. května 2012 

Trasa:         Stěbořice – 6167 Nový Dvůr, arboretum – 6167 Hlavnice, větrný mlýn – 6159 Svobodné     

                      Heřmanice – 6164 břidlicový lom Šifr, možnost koupání - zpět 6164 Svobodné Heřmanice 

                      -6164 Košetice,  Sádek, Březová – po sil. III. tř.  Stěbořice. 

        Trasa cyklovýletu je středně náročná s mírnými úseky stoupání. Částečně vede po silnicích    

         III. třídy.  Délka trasy do 30 km. 

Doprava:     Vlastními auty. Odjezd od nádraží ČSAD v 8.oo hod. 

Přihlášky:    Do 10. května 2012. Stačí telefonicky, nebo e-mailem. 

Kontakt:      Jan Kubáček, 5. května 1343, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

        Telefon privat:   571 652 586,     mobil:   736 204 656  nebo 773 676 739 

        E-mail:   jan.kubacek@valachnet.cz  

 

Stěbořice – V obci stojí původně barokní zámek, který na počátku 19. století získal empírový vzhled.           

V současnosti není přístupný veřejnosti. Kostel narození Panny Marie byl založen jako  gotická stavba 

a kolem roku 1771 byl barokně upraven. S farou a kaplemi tvoří malebný celek. Poblíž uvidíte barokní 

špýchar postavený ve 2. pol. 19. století. V blízkosti obce se nachází slovanský mohylník (soubor 

mohyl) z 8. století. 

Nový Dvůr – můžete zde navštívit arboretum vybudované v letech 1900 – 1926 v parku zdejšího 

zámečku. Roste zde asi 7 000 druhů rostlin.   Otvírací doba od dubna do září od 8.oo do 18.oo hod. 

Vstupné dospělí 40,- Kč, senioři, studenti a děti 6–18 roků 20,- Kč, rodinné 80,- Kč, děti do 6 let a ZTP 

zdarma. Informace na  www.szmo.cz.                                                            

 Šifr – Zatopený šifrový lom u Svobodných Heřmanic o délce 500 m, šířce asi 30 – 70 m. Hloubka cca 

36 m. Lom slouží také pro výcvik potápěčů především z Čech a Polska.       

 Větrný mlýn v Hlavnicích – první zmínka o mlýně je z roku 1879. Jedná se o mlýn německého 

beranního typu. Budova mlýna vysoká 11,4 m je zachovalá, pouze lopatky jsou poškozené. Mlecí 

zařízení se do dnešních dnů nedochovalo.   

 
Jan Kubáček 
Březen 2012   

mailto:jan.kubacek@valachnet.cz

