
Popis trasy 

Trasa vede z centra městyse (1) po zelené zn. KČT k „Mlýnici“, kterou 
protne a pokračuje lesní „Rovenskou“ cestou (3) k vyhlídce na Švédské skále 
(5) a přes bývalý dřevosklad do Heřmánek. Po silnici pak kolem 
kamenolomu společnosti Eurovia (10) dorazí do Jakubčovic n/O (9). 

Městys Spálov (1) 

      
(1a) Centrum s obecním úřadem, (1b) základní škola v bývalém zámku, 
(1c) Památník Selských bouří 1726 – 1749 z r. 1948, (1d) socha P. Marie 
Růžencové, (1e) Pomník obětem Velké války 1914-1918 z r. 1928. 

         
(1f) Pamětní deska z r. 1884 na místním hřbitově, (1g) vstupní branka do 
zámeckého parku, (1h) znak Shertzů z r. 1695, zazděný nad brankou, (1ch) 
původní historická deska z hradu Vikštejn, nalezená na katastru Spálova, 
(1i) zazděné pamětní kameny z r. 1763. 

Rovenská cesta (3) 

    
(2) Památné stromy v javorovém stromořadí, (3) neznačená „Rovenská 
cesta“ – část úseku cyklistického závodu „Mlýnice České Spořitelny“, (4)  
zaniklé důlní dílo – Peklo 1 pod kopcem Stráž, (5a) krytá besídka s vyhlídkou 
na skalnímu ostrohu Švédská skála GPS: 49°42'47.245"N, 17°45'13.860"E. 

    
(5b) Výhledy na železniční zastávku Heřmánky, (5c) pohled na osadu 
Klokočůvek, (5d)  skalka z nápisy, připomínající úkryt spálovských za 
Třicetileté války, (5e) nápisy vytesány písmákem Rudolfem Míkem 
z Luboměře, dokládající archeologickými nálezy existenci dávného hradiště. 

    
(6) Kryté posezení „Pod bukem“, instalované Lesy ČR s.p., (7a) bývalé 
kamenolomy – Hannelova skála, (7b) kamenná suťová pole ve svazích lomu, 
(7c) nosorožník kapucínek, přežívající zde v navezených hromadách pilin. 

Heřmánky (8) 

     
(8a) Památkově chráněný objekt bývalého fojtství se středověkým 
sklepením a památným „Tomčíkovým“ tisem červeným v zahradě obytného 
objektu, (8b) památkově chráněný hřbitovní filiální kostel Neposkvrněného 
početí P. Marie, (8c) hospoda „Na rozcestí“, (8d) Jubilejní pramen, 
vyvěrající pod silnicí II/442. 

Jakubčovice nad Odrou (9) 

    
(9a) Hospoda U zvoničky, (9b) dřevěná zvonička z přelomu 17. a 18. stol., 
určená podle nalezené stříbrné mince z r. 1697 při její celkové opravě v r. 
1993 ČSOP Odry, (9c) zachovalá zemědělská usedlost – Kubačův statek, 
(9d) pískovcový kříž a kaplička za potokem z r. 1854. 

    
(10) Rozsáhlý komplex kamenolomu společnosti Eurovia na úbočí kopce 
Chrastavec na těžbu a zpracování kvalitní šedé droby, (9e) náhon mezi 
kamenolomem a stadionem, protékající obcí Jakubčovice n/O. s výskytem 
mihule potoční, vranky obecné a velevruba tupého, (9f) Pomník padlých 
ve Velké válce (1914-1918), nově opravený a instalovaný v r. 2012 péčí 
obce Jakubčovice n/O., (9g) hrázděná stavba bývalé školy na konci obce. 
 


