
Tip na výlet 
Méně známé zajímavosti v údolí řeky Odry 

 

Dnešní trasu cyklistického výletu máte již jistě několikrát projetou - jedná se o trasu z Oder přes 
Loučky, Jakubčovice n. O., Heřmánky a Klokočůvek do údolí řeky Odry ke Skály Panny Marie u 
Spálova. Upozorníme Vás však na zajímavosti, kterých si při rychlejší jízdě ani nepovšimnete. 
Převážně pojedeme po značené cyklotrase č. 503 „Odersko“. 

     

Pro jízdu z Oder Vám doporučuji využít novou neznačenou cyklotrasu (1) vedoucí od kluziště přes 
pěší lávku a po levém břehu řeky Odry od areálu firmy Semperflex - Optimit s.r.o. do Louček. 
V Loučkách Vám doporučuji prohlédnout si dvě technické zajímavosti. Jednak ocelový obloukový 
most přes řeku Odru (2) u novogotické kaple, který do vybudování Kružberské přehrady stál v údolí 
Moravice u Kerhartic, a dále památkově chráněný areál vodního mlýna Wesselsky (3) stojící na 
náhonu po levé straně cyklotrasy nad mateřskou školkou. 

     



     

Jakubčovice nad Odrou mají pro změnu zajímavé pamětní desky. První si můžete prohlédnout na 
nedávno obnoveném pomníku obětem 1. světové války (4) postaveném po pravé straně cyklotrasy 
za Restaurací „U čápa“. Další pamětní tabule a tabulky najdete na návsi (5). Na hasičské zbrojnici 
naleznete původní pamětní desku se jmény hasičů padlých v 1. světové válce i s českým překladem 
(6) a zasklený výklenek s novou dřevěnou plastikou sv. Floriána. Další pamětní deska se nachází 
v kamenné zídce před obecním úřadem (7). Ta připomíná dokončení stavby budovy obecního úřadu 
a pošty v roce 1974 u příležitosti 600 letého výročí obce a 80 letého výročí zřízení pošty. Poslední 
menší pamětní desku (8) najdete nad vchodem do památkově chráněné dřevěné zvoničky (9), jež 
byla instalována na znamení nových vztahů česko-německých vztahů mezi původními a nynějšími 
občany Jakubčovic n. O. Na návsi se můžete občerstvit v Hospodě „U zvoničky“. 

     

Z Jakubčovic n. O. dále pokračujte s opatrností po cyklotrase č. 503 „Odersko“ až ke Klokočůvku po 
silnici č. II/442. Jez na řece Odře (10) je hranicí Evropsky významné lokality pro ochranu chráněné 
rybky - vranky obecné, „Horní Odra“. V Heřmánkách Vám doporučuji zastavit se u dvou kamenných 
mostků, pramene vody a bývalého fojtství. První zajímavostí je silniční mostek přes Heřmanický 
potok (11) na vjezdu do Heřmánek. Jedná se o kamenný klenutý most, který v nejbližší době 
zanikne, poněvadž bude nahrazen novým méně vzhledným ocelovým propustkem. Druhou 
zajímavostí je „Jubilnejní pramen“ (12) vyvěrající pod silnicí po levé straně před návrším 
s kostelíkem. Jak uvádí kamenná pamětní deska, byl zřízen na počátku 20. století. Zde se můžete 
svlažit. 

     



 
Druhý kamenný klenutý propustek (14) naleznete na bývalém náhonu za náhonem na hospodářském 
vjezdu do statku. V prostoru mezi tímto propustkem a silnicí stávala na náhonu pila. Kamenný 
propustek je i datován na největším kameni (tzv. klenáku) ve směru od železniční tratě vytesaným 
rokem 1816. Pod křižovatkou u Restaurace „Na rozcestí“ stojí památkově chráněný komplex 
bývalého fojtství (15) s památným stromem v zahradě - tisem červeným (16). 

     

 
U železniční zastávky Heřmánky si můžete všimnout na zalesněném skalnatém ostrohu nad řekou 
Odrou zvaném „Švédská skála“ vyhlídkového altánku zřízeného Lesy ČR s. p. (17) Za železničním 
přejezdem a mostem přes říčku Čermnou sjeďte z hlavní silnice a z cyklotrasy v přímém směru do 
Klokočůvku. Zde se můžete občerstvit v Penzionu „Švamlův mlýn“ nebo v Hospodě „Na růžku“. 
Z Klokočůvku se vydejte do údolí řeky Odry ke známému poutnímu místu „Skála Panny Marie“ 
nacházejícím se na pravém břehu Odry na katastru městyse Spálova. Po cestě se zastavte u 
geomorfologické zajímavosti - Přírodní památky „Vrásový soubor u Klokočůvku“ (18), dokládající 
prehistorické horotvorné procesy v zemské kůře. Samotné poutní místo, jeho pověst a vývěr výtečné 
pitné vody jsou většině čtenářů známé (19). 

     

 
Já bych Vás chtěl upozornit na dvě zajímavosti. První je z kamene vytesaná „nádoba“ (20), do níž 
padá voda z ocelové trubky pramene. Jedná se o bývalou křtitelnici ze spálovského kostela. Druhá 
zajímavost je zrakům návštěvníků ukryta pod ozdobným přehozem kamenného oltáříku s plastikou P. 
Marie. Jedná se o kamenný kříž (21) připomínající tvarem tzv. smírčí kříže. U poutního místa se 
můžete občerstvit v „Hotelu Maria Skála“ a v letním „Občerstvení Pod skálou“. 



     

Z poutního místa si ještě zajeďte na most přes řeku Odru (22), kde má v budoucnosti stát přes 90 m 
vysoká betonová hráz vodní nádrže „Spálov“ (23) pro akumulaci vody a nadlepšování průtoků. Ta by 
způsobila zánik všech pěkných míst v údolí řeky Odry, Budišovky a Něčínského potoka využívaných 
zejména v létě k pořádání dětských táborů. Ta si popíšeme v některém z dalších tipů na výlet. 

Od mostu pokračujte mimořádně po modře značené turistické trase KČT do Klokočůvka. Než se 
vydáte chatovou osadou vzhůru do kopce, můžete si udělat malou pěší odbočku ke skalce zvané 
„Orlí skála“ nebo po spálovsku „Čížovice“. Z této skalky (24) je pěkný výhled do údolí řeky Odry ke 
„Spálovskému mlýnu“ i k vojenskému prostoru a můžete vidět i nejužší místo údolí, kde má stát hráz 
budoucí přehrady. 

     

Modrá turistická značka Vás zavede k pěknému vesnickému hřbitovu v Klokočůvku (25), odkud je 
pěkný výhled do údolí řeky Odry k Heřmánkám a k jakubčovickému kamenolomu. Od hřbitova sjeďte 
do středu vesnice ke kapli sv. Antonína Paduánského s památnými lipami (26) a k budově bývalé 
hospody, v níž je provozován malý obchůdek s rukodělnými výrobky (27). 

     

Odtud už se vydejte dolů na cestu do Oder. Tu si ještě můžete zpestřit odbočkou v Heřmánkách a 
návštěvou muzea mlýnských kamenů v areálu Ski centra v Odrách na Nadační ulici (28). 
V Heřmánkách odbočte doprava přes železniční přejezd, areál bývalého dřevoskladu a přes řeku 
Odru na cestu, která Vás po pravém břehu Odry zavede kolem památného dubu u brodu (29) do 
Jakubčovic n. O. na Sportovní ulici. U vjezdu na tuto ulici budete mít po pravé ruce areál bývalé 
věznice (30), kde je v současnosti provozována paintballová střelnice zvaná „Alcatraz“. Z Jakubčovic 
n. O. již pokračujte po cyklotrase č. 503 „Odersko“ přes Loučky do Oder. Přeji Vám pěkné zážitky i 
počasí. 
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