
Výlet na Lučickou stráž 
V teplém předjaří tohoto roku jsme na kolech absolvovali nenáročnou projížďku po zajímavých místech     
v okolí Vražného. Vydali jsme se po páteřní silnici III/04732, takřka věrně kopírující jednu z větví 
legendární Jantarové stezky (v roce 1891 nalezeny u Mankovic kultovní předměty z doby 1250 l.př.n.l.). 
Pod vzrostlými stromy lužního lesa na březích potoka kvetly sasanky, petrklíče, fialky i jiné jarní rostliny. 

     
1. lužní lesík Vraženského potoka s bíle kvetoucí sasankou hajní, 2. levobřežní veselský přítok, 4. Pramen nad Železnou bránou 

Před bývalou školou (dnes objektem firmy HapS s.r.o.) jsme si prohlédli pěkně vypracovanou sochu Panny 
Marie s Jezulátkem, která je kulturní památkou a naproti stojící pískovcový kříž před objektem bývalé 
vodárny. Nad vodárnou vtéká do Vraženského potoka levobřežní přítok, pramenící na Veselském kopci. 

   

       
5. stará hynčická škola č.p. 72, 6. socha Panny Marie s jezulátkem, 7. kamenný kříž u cesty, 8. a 9. památník v Hynčicích a u Lučic 



Nově je tento veselský přítok uváděn na mapách jako Vraženský potok. Historické  prameny však kladou 
pramen Vraženského potoka nad odpočívadlo u Železné brány (F. Šustek, 1990). Za Hynčicemi na 
paloučku vpravo, stojí památník „Na paměť zbytečných obětí války“, kde v prosinci roku 1944 havaroval 
sestřelený německý stíhací letec. V této největší letecké bitvě nad naším územím, bylo zničeno 78 letadel 
a zmařeno 222 mladých životů. V údolí pod Lučicemi stojí pomník ruských letců, sestřelených v roce 1943.  

       
10. trnková alej mezi Hynčicemi a Bělotínem, 11. křoviny na vrcholu Lučické stráže, 12. vrcholový mezník Lučické stráže 

Na konci trnkového stromořadí před křižovatkou s hlavní silnicí II/647 (Bělotín-Odry), jsme odbočili vlevo 
a polní cestou dojeli k širší cestě stoupající vzhůru. U ocelové konstrukce vysílače mobilního operátora 
jsme se vydali kolem stromořadí k nenápadnému vrcholu kopce Lučická stráž (339 m.n.m.). 

Za jasného počasí jsou odsud daleké výhledy na obě strany Moravské brány, Moravskoslezské Beskydy i 
do ústí Oderské kotliny. Jak napovídá samotný název, jednalo se o strategické místo, zajišťující někdy ve 
středověku optické spojení mezi okolními hrady a posádkou na Železné bráně. 

     
13. polnička mezi kopečky za Vražným a Hrabětickým lesem, 14. a 15. Rozsáhlé výsadby v údolí polničky

Z vrcholu Stráže jsme sjeli na Lučickou cestu a před Hynčicemi odbočili vpravo na polní cestu.  Ta se 
v údolí  stáčí vlevo a projíždí celým údolím. Cesta je lemovaná kvetoucími keři, vrbinami a novými lesními 
výsadbami. Na asfaltové silnici mezi Vražným a Jeseníkem n/O. jsme odbočili vlevo      a dojeli zpět do 
Vražného. Mnoho jarních kilometrů! 

   
16. objekt býv. vodojemu s občasným pramenem, 17. mapa trasy: Hynčice-Bělotín-Lučická stráž-mezi kopečky-Vražné (mapy.cz) 
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