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ÚVOD

Vážení čtenáři – turisté,
dostává se Vám do rukou publikace, která se zabývá prezentací doposud
málo známých přírodních a vlastivědných zajímavostí horního Poodří.
Popisované území je snadno dostupné ze žel. zastávek na trati č. 276 Suchdol
n/O – Budišov n/B a č. 277 Suchdol n/O – Fulnek, ale také z různých
záchytných parkovišť pro motorová vozidla.
Autorské články na začátku publikace přibližují charakteristiku i zvláštnosti
této krajiny. Fenoménem zdejší oblasti je bezesporu břidlice, která se zde
v minulosti těžila a výrazně ovlivnila život zdejších obyvatel. Břidlici a její těžbě
je věnována převážná část naučných stezek na Budišovsku, Vítkovsku i
Odersku. Dominujícím faktorem v utváření zdejší krajiny je řeka Odra, která
měla veliký vliv na rozvoj a způsob obživy i život místních obyvatel.
Z následných mapek a tipů na výlet získáte přehled o pestrosti a rozmístění
zajímavostí v krajině. Výletní tipy pak tvoří především okruhy a jsou rozděleny
podle svého zaměření na naučné stezky, pěší okruhy, cyklistické okruhy, tipy
z jednotlivých žel. zastávek a zajímavá místa s různými možnostmi vyžití.
Trasy nejsou příliš náročné a jsou vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak i pro
seniory. Zdejší krajina je malebná, ale takřka turisticky neobjevená. Nečekejte
tedy žádné davy turistů ani cyklistů. Doporučujeme před každým výletem
zkontrolovat stav kola a vozit nezbytné nářadí, chránit se před možností náhlé
změny počasí a mít potřebnou zásobu jídla a tekutin. Za tuto malou nezbytnost
budete odměněni neobvyklými a příjemnými zážitky.
To Vám přejí autoři této publikace.
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„Díváme se z úbočí kopce Hůrka do Moravské brány. Její měkký reliéf na
ledovcových uloženinách člení mělká údolí a na obzoru je zarámován příkrým
zlomovým svahem Nízkého Jeseníku u Veselí a Pohoře. Zde se stýká Česká
vysočina s Karpaty…“
Auror: …………

PŘÍBĚH DLOUHÝ MILIONY LET
Příběhy svého života mají nejen lidé, ale i krajina. Naše životy se počítají
v desetiletích, v případě krajiny se musíme zanořit do minulosti podstatně
hlouběji a pokusit se zahledět do časových vzdáleností, které již přesahují naši
představivost.
Ohlédnutí v čase dozadu bude připomínat pohled z hory do dáli na vlnící se
hřebeny kopců. Ty nejvzdálenější rozeznáme jen matně jako lehký obraz na
horizontu, analogicky tomu odpovídá i hluboká minulost – i zde nerozeznáváme
žádné podrobnosti, známe jen nejzákladnější obrys událostí. Čím blíže
nahlížíme, tím zřetelněji se odhalují detaily, jinými slovy – čím více se
dostáváme do současnosti, tím lépe se odkrývají podrobnosti. Není proto divu,
že příběh je mezernatý, chybí v něm odstavce i celé strany, které teprve čekají
na své odhalení dalšími geologickými výzkumy.
Tvářnost krajiny – právě o ni nám v následujících řádcích půjde – byla
v hlavních rysech vytvořena dávno před tím, než přišli lidé. Náš zrak shlížející
z hory sleduje povrch, mozaiku měst, vesnic, lesů, polí, luk, silnic. Vše uvedené
jen jako tenká slupka pokrývá neživý svět hornin a lidé do něj pronikají vlastně
jen doteky, a tak se nám odkrývá jen v přirozených skalních výchozech,
v odkryvech lomů, v systémech chodeb hlubinných dolů; zkoumáme ho různě
hlubokými vrty, využíváme nepřímé geofyzikální metody. A všechny tyto údaje
nám pak pomáhají nastínit naši neúplnou představu o tom, jak vypadal onen
příběh dlouhý miliony let. Příběh, který zachycuje geologické děje, jež dávno
odezněly, ale jejichž pozůstatky můžeme vnímat kdykoliv při vycházce ven,
vycházce někam do krajiny.
7

Náhorní plošina kolem Luboměře. Jen mírně zvlněný parovinný reliéf se špatně
fotografuje a nebe je tu vždy vysoké.
Nad kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v údolí Husího potoka
pozvolna stoupají táhlé svahy až k vrcholovým rozvodním plošinám. Dlouhé svahy jsou
náchylné k vodní erozi a zasloužily by si rozčlenění rozptýlenou zelení.
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Pohled z pohořské rozhledny Olšová, jejíž svahy zvolna sestupují z vrcholové plošiny
do údolí Kletenského potoka.
Jk-2015
Oderská kotlina a Odry na již mírně historickém snímku z roku 2009. Krátkým
průlomovým úsekem vstupuje řeka Odra – jako bránou vytvořenou protilehlými
výšinami – z Nízkého Jeseníku do Moravské brány.
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Mořský příboj se tříští o nízká skaliska, na nich tu a tam vyrůstají trsy
kapraďovitých rostlin, výše rozeznáme bažinatý les stromových plavuní
a přesliček, jen chybí vůně a barvy kvetoucích rostlin. Neznámé jsou také ještě
hlasy ptáků. Možná taková by mohla být podoba světa před 350 miliony lety
někde u nás. Čas, alespoň ten náš uspěchaný, vlastně nehraje roli a po
tisíciletí do hlubin moře postupně vody smývají z povrchu zvětralé horniny,
přinášejí je proudy řek a potoků a kal i hrubší sedimenty se usazují
v nesčetných vrstvách někde v hlubinách.
Horskou krajinu, možná vzdáleně připomínající tvarem dnešní Beskydy,
nacházíme v těchto místech o něco později – v závěru karbonu, někdy před
320 miliony let. Jsme na okraji Českého masivu, rozsáhlé pevniny, která vznikla
v průběhu variského vrásnění. Horotvorné pohyby daly vzniknout souši a vedly
ke zvrásnění sedimentů dávného moře. To je děj, pro který nemáme dnes
v této míře analogii a který se udál pouze několikrát v celé historii Země.
V obdobích, kdy se vnitřní procesy zesilují a nabývají až planetárních rozměrů.
Vznikají celé soustavy pohoří, nové pevniny i moře. Variské vrásnění na konci
prvohor, jak jsou příznačně nazvány, tedy přetvořilo mořské pláně v členitou
souš. Nešlo jistě o jednorázovou událost, ale o mnoho fází různé intenzity
zdvihů horninových mas. Vrstvy sedimentů (jemných bahnitých kalů, hrubších
prachovců i písčitých drob), které pokrývaly kdysi mořské dno, byly vyzdviženy
nad hladinu a procesem variského vrásnění prohněteny v nespočet vrás
různých tvarů a velikostí. Horninové sledy dnes známe v podobě kulmu, tedy
i několik tisíc metrů mocných souvrství, kde se střídají jílové břidlice,
prachovce, droby a někdy i slepence.
Oderská kotlina se směrem k Jakubčovicím nad Odrou zužuje a lemují ji strmé lesnaté
svahy.
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Dřevěný altánek na Švédské skále je místem, které vybízí k zastavení a nabízí
působivý pohled do oderského údolí. Malebná maličká Klokočůvecká kotlina na styku
dvou údolí má trojúhelníkovitý tvar.
Skalní ostrožna u Trojmezí na horní Odře – podobné ukazují na pás odolnějších hornin,
většinou slepenců. V hlubokém údolí nad Havranovým potokem se v mnohačetných
meandrech vine řeka Odra. Dobře jsou patrné zářezy bočních údolí i nápadně rovná
hladina vrcholových plošin.

Na konci prvohor byl tedy vytvořen horský lem na východním okraji kusu
pevniny, kterou dnes známe pod geologickým označením Český masiv
(horopisně přibližně Českou vysočinu) a která zhruba odpovídá dnešní České
republice. Pohled z rozhledny na Olšové nabízí zvlněnou siluetu beskydských
vrcholů. Tenkrát by se před námi do daleka táhly jen mořské pláně…
Začíná asi tři sta milionů let dlouhé období poměrného klidu. Český masiv,
stabilní součást pradávné Evropy, je pevninou. V období druhohor (mezozoika)
sice do některých částí vstupuje moře, ale nikoliv do Nízkého Jeseníku. Ten je
souší a po celý tento předlouhý čas pracují vnější procesy, především klima,
horniny zvětrávají, horský reliéf se snižuje, zarovnává a mění ve výškově málo
rozrůzněnou plochou parovinu. Tu již známe, stačí se porozhlédnout po
plošinách a rozvodních hřbetech kolem Veselí, Pohoře, Dobešova, Kamenky…
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Skalní výchozy podléhaly během chladných období kvartéru mechanickému
rozrušování a ostrohranné úlomky se hromadily pod nimi v podobě jazyků kamenných
moří.
Bližší pohled na kamenné moře, podobných najdeme v Nízkém Jeseníku mnoho.
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Jsou plošně nejrozsáhlejším tvarem zdejší krajiny a jsou pozůstatkem dávné
tváře Nízkého Jeseníku. V leteckém pohledu se jeví jako samostatné kry
oddělené od sebe údolími s lesnatými sráznými svahy a představa to není
nepřesná. Ale to předbíháme…
Opět se začínají ozývat vnitřní zemské děje, dochází ke kolizím tektonických
desek a rozebíhají se další horotvorné procesy. Český masiv je stabilní, jinak
ale tomu bylo v rozlehlé oblasti na východ a jih od něj. Na síle začíná nabývat
další ze série vrásnění, tentokrát nazvané podle Alp jako alpinské vrásnění.
V předpolí Českého masivu postupně vznikají horská pásma Karpat a Alp. Toto
tlakové napětí a přesuny hmot vyvolávají reakci v již zdánlivě neměnném
prostoru dnešního Nízkého Jeseníku. Příkrovy Vnějších Západních Karpat,
kam patří například Beskydy a Podbeskydí, se postupně nasouvají k severu
a severozápadu a vystupují z hloubi někdejší mořské pánve.
Tak značné tektonické pohyby zemské kůry nemohou v blízkém okolí zůstat
bez odezvy, a tak se v mladších třetihorách, někdy před 20 miliony let,
postupně oživují vertikální pohyby na prastarých systémech zlomů a vznikají
i zlomy nové. Zdánlivě jednolitý horninový blok se začíná tříštit, jednotlivé dílčí
části reliéfu různou měrou poklesávají a daleko do nitra proniká svými zálivy od
východu moře. Na jeho dně se usazují v mladších třetihorách různorodé
štěrkové, písčité i jílovité uloženiny. Ukládají se především v kotlinách a údolích
a na povrch vycházejí například v pískovnách u Fulneku a Jerlochovic. Řeky
přinášejí další množství hornin z horních částí povodí.
Vrcholová skalka u Trojmezí v podobě izolované skalní věže – toru.
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Odra, jak ji známe na řadě míst nad Klokočůvkem. Nárazový břeh je podemílán
a odkrývají se skalní partie. Naopak jesepní, nánosovou část tvoří nízký břeh s porosty
především listnatých dřevin.

A nelze opomenout důležitou skutečnost: podél jihovýchodního okraje
vznikla výrazná geomorfologická struktura – Moravská brána, která je
tektonicky podmíněnou protáhlou sníženinou. Přímý, strmý zlomový okraj
Nízkého Jeseníku je zde velmi nápadný.
Rysy krajiny nabývají dnešní podoby, ale je tady ještě dějství poslední –
čtvrtohory neboli kvartér. Ještě v závěru třetihor (miocénu) moře ustupuje
a dochází k dalšímu stupni vývoje údolí v průběhu pleistocenního zalednění. Již
se nemění celkový průběh údolí, jejich systém založený ve třetihorách zůstává,
ale dochází k jeho detailní modelaci. Pevninský severský ledovec
v halštrovském a sálském zalednění dvakrát ze severu vstupuje hluboko do
Moravské brány a obrací tok tehdejší Odry na čas k jihu do povodí Bečvy.
Ve studených periodách (glaciálech) ledových dob převládá mechanické
narušování, vznikají suťová pole (kamenná moře), působí větrný odnos
zvětralin – vítr vyfoukává z povrchu prachovité částice a vznikají spraše.
V teplejších a vlhčích meziledových (interglaciálních) obdobích se naopak
výrazněji projevuje chemické narušování povrchu a půdotvorné procesy.
Nejmladší geologická historie, závěr čtvrtohor (holocén), je ve znamení
lidského vlivu. Jeho krajinotvorné aktivity narůstají. Dostáváme se na práh
současnosti, příběh však nekončí, jeho další dějství ale stále více píše člověk
a stává se tak spoluzodpovědným za to, bude-li mít příběh dobré pokračování.
A pak se celkový vertikální pohyb obrací a nastává období výzdvihů dílčích
částí krajiny, mění se říční síť a zesílenou hloubkovou erozí vodních toků se
údolí dále zahlubují. Poměrně časté pravoúhlé ohyby říčních údolí, stejně tak
jako přímé linie údolních svahů, svědčí o jejich zlomovém původu. Vznikají
další typické tvary reliéfu – kotliny s plochým dnem. Největší z nich jsou
oderská a fulnecká a z menších je to malebná kotlinka u Klokočůvku, kde se
napojuje údolí (Čermné) Čermenky na údolí Odry.
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Jitřní slunce probouzí Orlí hnízdo na skalnatém úbočí Čížavjice naproti Spálovskému
mlýnu.
Kamenná kniha u Klokočůvku se nalézá na levém břehu Pecovského potoka. Zajímavý
skalní útvar v podobě rozevřené knihy zavrcholuje skalní výchoz tvořený především
břidlicemi moravického souvrství.
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V přehledu zvláštních skal na Odersku nemůže chybět školní příklad detailního
provrásnění hornin, který tvoří přírodní památku Vrásový soubor u Klokočůvku.
Poblíž Švamlova mlýna pod masivem Švédské skály vystupuje v korytě Odry několik
skalních lavic.
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Vysoký skalnatý oblouk vytváří majestátně působivé pozadí pro poutní místo Panna
Maria ve Skále.
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HORNÍ POODŘÍ A PŘÍRODNÍ PARK ODERSKÉ VRCHY
Horní Poodří je část území Nízkého Jeseníku – východních Sudet,
vymezené přírodním parkem Oderské vrchy, řekou Odrou a Budišovkou. Je
snadno dostupné ze zastávek místních železničních lokálek Suchdol nad
Odrou – Budišov nad Budišovkou a Suchdol nad Odrou – Fulnek.
Velká část území horního Poodří leží v Přírodním parku Oderské vrchy,
který byl zřízen k ochraně krajinného rázu obecně závaznou vyhláškou
Okresního úřadu Nový Jičín č. 8/1994.
Oderské vrchy jsou jihovýchodní částí Nízkého Jeseníku. Pro své půvaby
byly vyhlášeny přírodním parkem. Bohaté lesy s množstvím přírodních
zajímavostí vybízejí po celý rok k vycházkám, koncem léta a na podzim se
stávají houbařským rájem.
Údolí Moravské brány z Pohořského kopce PeLe-2003
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Hranice přírodního parku Oderské vrchy značená oranžově (Obě mapy: Petr Dobeš)
Přibližná lokalizace přírodní oblasti horního Poodří a přírodního parku Oderské vrchy
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CHRÁNĚNÉ LOKALITY
Chráněná krajinná oblast (dále jen CHKO)
Na Odersku k Vražnému a Mankovicím zasahuje CHKO Poodří, která byla
zřízena vyhláškou MŽP č. 155/1991 Sb.
Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním
zaplavováním rozsáhlých částí nivy, s navazujícími systémy ramen a tůní, se
značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, lužními
lesy a rybničními soustavami.
Řeka Odra u Studénky, jk-2011
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Řeka Odra nad soutokem s Něčínským potokem, jk-2015

Evropsky významné lokality (dále jen EVL)
EVL Horní Odra byla vyhlášena v roce 2005 s cílem zachovt optimální
podmínky pro zvláště chráněný druh ryby – vranku obecnou.
Jedná se o tok řeky Odry v úseku od soutoku s říčkou Budišovkou pod
Hadinkou po jez v Jakubčovicích n. O. a zahrnuje tok řeky Odry s jejími
břehovými porosty. Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje měsíčnice
vytrvalá, z chráněných živočichů rak říční, ledňáček říční a skorec vodní.
EVL Poodří byla vyhlášena v roce 2005 s cílem zachování optimálních
podmínek pro tyto zvláště chráněné živočichy: svinutec tenký, kuňka ohnivá,
ohniváček černočárný, modrásek bahenní, piskoř pruhovaný, páchník hnědý,
čolek velký a velevrub tupý.
Jedná se o tok řeky Odry v úseku od silničního mostu u oderských rybníků po
Ostravu a další cenné přírodě blízké biotopy na území CHKO Poodří a v jejím
okolí. Na Odersku tato EVL zasahuje k Mankovicím a Vražnému u Oder.
Zbrázděné koryto řeky Odry u Mankovic, PeLe-2011
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Ledňáček říční, oTo-2015

Ptačí oblast (dále jen PO)
PO Poodří byla vyhlášena v roce 2005 a předmětem ochrany jsou zvláště
chráněné druhy ptáků: bukač velký, moták pochop, ledňáček říční, kopřivka
obecná a jejich biotopů.
Účelem zřízení PO je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto
ptáky v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování
populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Na Odersku PO
Poodří zasahuje do Mankovic a Vražného u Oder v hranicích CHKO Poodří.
PO Libavá byla vyhlášena v roce 2004 a předmětem ochrany je zvláště
chráněný pták chřástal polní a jeho biotop. Tato PO se rozkládá ve Vojenském
újezdu Libavá.
Účelem pak je zachování a obnova ekosystémů významných pro chřástala
v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování
populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Odersko s touto
PO sousedí na Spálovsku (Spálov, Luboměř) údolím Něčínského potoka.
Seřadiště vojenské techniky u bývalé Nové Vsi nad Odrou ve VVP Libavá, jk-2008
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Přírodní rezervace Suchá Dora, PeLe-2006

Přírodní rezervace (dále jen PR) představují maloplošná zvláště chráněná
území na území Oderska
PR Suchá Dora byla zřízena již v roce 1969 a cílem ochrany je zachování
původního lesního porostu typického pro Nízký Jeseník. Nachází se na
severně orientovaném svahu zalesněného údolí potoka Suché západně od
Jakubčovic n. O. nad silnicí II/441 vedoucí z Oder přes Potštát k Olomouci.
Svahová, až 150 let stará bučina poskytuje optimální podmínky lýkovci
jedovatému, pryšci mandloňovitému, kyčelnici devítilisté a cibulkonosné,
bažance vytrvalé, mařince vonné, šťavelu kyselému atd. Ze zvláště chráněných
živočichů zde byli pozorováni jasoň dymnivkový, bělopásek dvouřadý,
hnědásek květelový, okáč černohnědý, holub doupňák nebo čáp černý.
PR Královec byla vyhlášena v roce 2000 a cílem ochrany je zachování
mokřadních lučních i lesních ekosystémů s populacemi ohrožených druhů
vyšších rostlin a dalších na mokřady vázaných organismů.
Nachází se na horním konci Spálova poblíž věžového vodojemu a zahrnuje
stejnojmenný selský les (ten tvoří ochranné pásmo) a hlavně velice hodnotný
mokřad s řadou chráněných a ohrožených rostlin – prstnatcem májovým
(širolistým), suchopýrem úzkolistým, všivcem ladním, kozlíkem dvoudomým
a hadím mordem nízkým. Ze zvláště chráněných živočichů se zde vyskytují
čolek obecný, rosnička zelená, ropucha obecná a ještěrka živorodá.
Přírodní rezervace Královec, oTo-2015
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Přírodní památka Na Čermence, PeLe-2015

Přírodní památky (dále jen PP)
PP Na Čermence byla zřízena v roce 1999 a posláním je ochrana významného
přirozeného hnízdiště mnoha druhů ptactva ve staré bučině. Nachází se v k. ú.
Kamenka v lesnatém údolí potoka Čermné pod Vítkovem u železniční zastávky
Klokočov (žel. trať č. 276 Suchdol n. O. – Budišov n. Bud.).
Lesní porost tvoří staré bučiny s příměsí lípy, jedle, javoru klenu a smrku. Ze
zvláště chráněných druhů živočichů se zde vyskytují batolec duhový a červený,
bělopásek topolový, slepýš křehký, datel černý, holub doupňák, stromoví
netopýři a veverka obecná.
PP Meandry Staré Odry byla vyhlášena Správou CHKO Poodří v roce 1999.
Posláním je ochrana zbytku původního, silně meandrujícího koryta řeky Odry
s množstvím periodických tůní a břehovými porosty s pestrou dřevinnou
skladbou odpovídající místním stanovištním podmínkám.
Nachází se v CHKO Poodří u Mankovic na levém břehu řeky Odry za
železniční tratí č. 270 Hranice – Bohumín. Břehové porosty této PP tvoří
společenstva vrbových porostů a střemchových jasenin s jasanem ztepilým,
jilmem vazem, dubem letním, olší lepkavou a šedou, lípou srdčitou, habrem
obecným a vrbou křehkou a bílou.
Meandry Staré Odry u Jeseníku nad Odrou, archiv Správy CHKO Poodří

24

Rak říční, oTo-2015

PP Stříbrné jezírko byla vyhlášena v roce 1990 a cílem je zachování
příznivých podmínek pro vodní a mokřadní flóru a faunu. Nachází se v lesním
porostu na k. ú. Jestřabí u Fulneku a je dostupná po červené zn. KČT.
V jezírku žije populace kriticky ohroženého raka říčního a řada ohrožených
druhů obojživelníků. Rostou tu ohrožené druhy vodních a bahenních rostlin,
jako např. vachta trojlistá anebo ďáblík bahenní.
PP Černý důl byla vyhlášena v sedmdesátých letech 20. stol. s cílem
zachování významného zimoviště netopýra černého. Lokalita se nachází
v lesním komplexu na katastru obce Svatoňovice.
Dnes se jedná již o EVL s výskytem 100 až 400 jedinců a neregistrovanou
technickou památku dokládající historický způsob dobývání břidlice. Štola
Černého dolu má tři patra a je součástí NS Břidlicové stezky.
Informační cedule před Černým dolem, jk-2016
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Vrásový soubor u Klokočůvku, PeLe-2015

PP Vrásový soubor u Klokočůvku byla vyhlášena v roce 1998 s cílem
zachování přirozeného odkryvu skalního defilé v levém údolním svahu Odry.
Nachází se v k. ú. Klokočůvek v údolí řeky Odry západně od Klokočůvku
vpravo od silnice vedoucí ke Spálovskému mlýnu.
Tato přírodní památka je ukázkou charakteristické vrásové stavby kulmských
hornin v oblasti Nízkého Jeseníku, je porostlá listnatým lesem s výskytem
zvláště chráněné měsíčnice vytrvalé a rosničky zelené.

Autor textu:

Petr Lelek

Fotografie:

Petr Lelek, Jiří Kucharz, Ondřej Tomický, Archiv Správy CHKO Poodří

Mapa:

http://www.pod.cz/
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PAMÁTNÉ STROMY NA ODERSKU

Kamenský klen (javor klen v polích

Novoveský dub (dub letní za žel.
přejezdem v Loučkách - Kolonce), obvod
kmene 441 cm, celková výška 27 m. (3)

v Kamence), obvod kmene 333 cm,
celková výška stromu 21 m. (1)

Bürgermeisterův

tis

(tis červený
v Kamence), obvod kmene 208 cm,
celková výška stromu 10,5 m. (2)

Dub u brodu (dub letní na pravém

břehu řeky Odry mezi Heřmánkami
a Jakubčovicemi n. O.), obvod kmene
426 cm, celková výška 26 m. (4)
27

Pavlíkova lípa a dub (původně lípa
srdčitá a dub letní u statku na návsi
v Jakubčovicích n. O., lípa byla v roce
2007 skácena po zásahu bleskem při
noční bouřce), obvod kmene dubu 365
cm, celková výška dubu 32 m. (7)

Heřmanická

lípa (lípa velkolistá
v remízku v Heřmanicích u Oder), obvod
kmene 545 cm, celková výška 28 m. (5)

Lípy u kaple (4 lípy velkolisté a 2 lípy
srdčité u kaple v Klokočůvku), obvod
kmene 115 - 323 cm, celková výška 16 24 m. (8)

Tomčíkův tis (tis červený v zahradě

bývalého fojtství v Heřmánkách), obvod
kmene 240 cm, celková výška 11 m. (6)
28

Vavrečkova

lípa (lípa velkolistá
u hřbitova ve Vésce u Heřmanic), obvod
kmene 400 cm, celková výška 24 m. (9)

Lípa (lípa velkolistá u železniční
zastávky v Mankovicích), obvod kmene
480 cm, celková výška 24 m. (10)
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jk-2006

Mendelův kaštan (jírovec maďal) – strom s příběhem: Z brněnské klášterní zahrady
pod Veselský kopec jej přivezl a se svou sestrou Terezií vysadil sám zakladatel
genetiky – J. G. Mendel. Pocházel z nedalekých Hynčic, v jehož rodném statku je dnes
zřízeno muzeum. Cedule instalovaná u stromu popisuje bližší podrobnosti (11).

Zlatá lípa (lípa velkolistá) – je opředena mnoha legendami a pověstmi o zlatém
pokladu z dob prusko-rakouských válek. Strom stojí pod vyhaslým vulkanitem –
Červenou horou, nedaleko Guntramovic u Budišova nad Budišovkou. Na vrcholu je
zřízena meteorologická stanice a pod svahem se nachází čedičový lom se zajímavě
tvarovaným sopouchem (12). (Nedaleko stojí nově postavená a vysvěcená kaple
s dlážděnou Cestou Česko-německého porozumění.)
Text: Petr Lelek, Jiří Kucharz
Foto: Petr Lelek (neoznačené), Jiří Kucharz
Mapa: Petr Dobeš
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Terénní zářezy pod Veselským kopcem

ZANIKLÁ TĚŽBA NA ODERSKU
Rád bych Vás tímto článkem seznámil s místy zaniklé těžby nerostných
surovin (rud i nerud) v okolí města Oder, která jsou v krajině Nízkého Jeseníku
nerozlučně spjata s historií osídlování tohoto kraje. Než se vydáme do
jednotlivých lokalit, musím vás upozornit na nebezpečí starých důlních děl a na
nutnost zachovávání maximální opatrnosti při jejich návštěvě. Platné báňské
předpisy zakazují vstup do nich, a proto je většina štol a lomů zamřížována
nebo ohrazena.
Nejstarší nám známou těžbou na Odersku je těžba drahých kovů, a to
stříbra obsaženého jako příměs v minerálech galenitu. V okolí města Oder se
vyskytují všechny běžné druhy historické těžby – rýžování, šachticová těžba,
povrchová těžba i hlubinná těžba (doly, štoly). Stopy po rýžování je možno najít
u lesních potoků na několika místech Oderska, jedná se o nenápadné terénní
zářezy připomínající úvozové cesty. Zajímavějším útvarem jsou terénní
prolákliny většinou kuželovitého tvaru po šachticové těžbě galenitu. Ty můžete
najít na lesnatém svahu mezi Veselím a Hynčicemi nalevo nad silnicí spojující
obě vesnice (1). Stříbrná ruda z této lokality se zřejmě zpracovávala – drtila a
tavila, u místa zvaného „Železná brána“ (2), kde byly nalezeny olověné slitky
a strusky. Železná brána je historicky užívaný název pro místo na hranici
Moravy a Slezska v Moravské bráně mezi Bělotínem a Emauzy.
Olověné cihličky se značkami nalezené poblíž Železné brány (Zámkový vršek)
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V okolí Pohoře se nacházejí doly a štoly po novější těžbě stříbrných rud. Jak
napovídá předkolonizační uspořádání domů v Pohoři, jedná se o starou
hornickou osadu, která v minulosti patřila k fulneckému panství. Těžbu drahých
kovů připomínají názvy některých důlních děl – „Stříbrné jezírko“ mezi Pohoří
a Jestřabím (3) a „Zlatý důl“ (4) mezi Pohoří a Mankovicemi. Stříbrné jezírko je
jámový důl zatopený povrchovou vodou, čímž zde vznikly optimální podmínky
pro výskyt zvláště chráněných rostlin a živočichů. Stříbrné jezírko tak bylo
prohlášeno za maloplošné chráněné území – přírodní památku.
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Zlatý důl, vzdor svému názvu, sloužil k těžbě stříbrné rudy. Galenit je možno
i dnes nalézt přirozeně vyrýžovaný ve skalních kapsách lesního potoka
protékajícího kolem tohoto dolu. V okolí Zlatého dolu se nacházejí další dvě
štoly a s nimi spojené odvaly hlušiny. Zlatý důl a jeho okolí popisují zastavení
6 a 7 naučné stezky „Stříbrný chodník“, která začíná i končí v Odrách. Stříbrná
ruda z této lokality se zřejmě drtila ve stoupě (5) stojící v minulosti na oderském
mlýnském náhonu u Emauzského rybníka – poblíž 9. zastavení naučné stezky.
Stříbronosná ruda – galenit, nalezená v korytě vodního toku poblíž Zlatého dolu
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Ještě mladší je těžba stavebních surovin – kamene, pokrývačské břidlice
a cihlářských hlín. Těžba stříbra byla vždy strategickou lidskou činností
a výsostným právem panovníků, což se mj. projevilo i v tom, že drahé kovy
vždy patřily mezi tzv. vyhrazené nerosty. Stavební suroviny (kámen, břidlice,
štěrky, písky, jíly a hlíny) převážně patřily k tzv. nevyhrazeným nerostům
a jejich těžbu si mohl každý provádět na svých pozemcích bez souhlasu
panovníka. Tak vznikaly tzv. selské lomy, pískovny nebo hliníky, v nichž se
těžily stavební suroviny na nejbližší stavby.

Nejvýznamnějším kamenolomem na Odersku je bezesporu kamenolom
v Jakubčovicích nad Odrou (6), kde doposud probíhá průmyslová těžba
stavebního kamene – droby. V lesích v okolí Oder však po těžbě kamene
a břidlice existuje řada menších lomů a štol.
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jk-2016

jk-2016

Popišme nejdříve těžbu pokrývačských jílových břidlic u Oder na úbočí
Veselského kopce. Břidlice se používala především jako střešní krytina, proto
u ní hrála velkou roli především její štípatelnost. Za nezvětralou a dobře
štípatelnou břidlicí bylo nutno jít do větších hloubek, proto se na Odersku těžila
ve štolách. Pět zaniklých štol se nachází v lesnatém svahu Veselského kopce
nad bývalou hájenkou „Nad rybníky“, nad hlavní silnicí vedoucí z Oder do
Emauz (7). Všechny štoly jsou opatřeny mřížemi, které znemožňují vstup, ale
umožňují vlet chráněným netopýrům a vrápencům. Ti štoly využívají jako svá
zimoviště. Platný územní plán města Oder připouští zpřístupnění některých štol
k prohlídkám jako turistickou zajímavost. Daleko významnější lokality po těžbě
břidlice můžete vidět např. na Vítkovsku, Budišovsku nebo na území
Vojenského újezdu Libavá. Mnohé z nich jsou chráněny jako významná
zimoviště netopýrů a vrápenců. Zajímavým místem po těžbě břidlice je tzv.
„Petrova skála“ (8) u Spálova, kde se na konci zimy tvoří ledová krápníková
výzdoba.
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V okolí Oder nalezneme celou řadu zaniklých menších kamenolomů, které
sloužily jako zdroj stavebního kamene, např. pro stavbu železnice nebo silnic,
a v nich se těžila především hornina zvaná droba. Dva dnes již opuštěné
kamenolomy objevíte v lesnatých svazích Nízkého Jeseníku spadajících do
Moravské brány. Jeden se nachází po levé straně silnice vedoucí z Veselí do
Hynčic nedaleko výše zmiňovaných „důlků“ po těžbě galenitu (9).
Druhý byl zřízen na úpatí pohořského kopce poblíž železničního přejezdu
mankovické silnice (10). Další menší lomy jsou roztroušeny po svazích Oderské
kotliny jako např. nalevo u silnice vedoucí z Oder do Pohoře před výjezdem
z lesa (11).
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Lom zvaný Skalka nad Odrami nad kamenným vodojemem (12) byl
součástí Jubilejního parku císaře Františka Josefa a byl vyhledávaným
vyhlídkovým místem oderských občanů. Zde se do budoucna chystá výstavba
vyhlídkové věže nabízející výhledy do Oderské kotliny.
Zajímavý selský lom zatopený vodou je tzv. „Mořské oko“ u silnice
vedoucí z Vítovky do Heřmanic u Oder (13). Tento lom vyčistila obec a zřídila
zde posezení nabízející výhled na HeiPark v Tošovicích a na panorama
Beskyd.
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Tímto článkem bychom chtěli přispět k poznání zajímavých míst, která
neodmyslitelně k Odersku patří, a s nimiž je svázána zajímavá historie našich
předků. O ní si povíme v některém z dalších článků. Při návštěvách
popisovaných lokalit je nutno se pohybovat opatrně a dbát na svou bezpečnost.
Při jejich poznávání vám přeji nevšední zážitky.
Autor textu: Petr Lelek
Fotografie: Petr Lelek (neoznačené), Jiří Kucharz
Mapa: Petr Dobeš
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Meandrující řeka Odra v prostoru vojenského výcvikového prostoru Libavá, PeLe-2003

ŘEKA ODRA
Tento evropský veletok je u nás doposud málo dotčenou řekou
s charakterem bystřiny (po město Odry) a nížinné řeky (v Moravské bráně).
Přírodně nejcennější úsek, od pramene ve vojenském prostoru Libavá po
Klokočůvek, je veden jako evropsky významná lokalita (EVL Horní Odra)
s výskytem zvláště chráněné rybky – vranky obecné a ptačí oblast (PO Libavá)
s výskytem chřástala polního. Od Mankovic a Vražného po Ostravu je řeka
součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO Poodří).
Dlážděný kamenný brod na Široké Odře, PeLe-2003
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Tok řeky Odry napříč kontinentem (http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Odra-mapa.png)

Pramen s dřevěným altánkem se nachází v nadmořské výšce 632 m n. m.
na východním svahu Fidlova kopce (680 m n. m.). Stojí nedaleko obce Kozlov
a je přístupný po červené zn. KČT. Na území České republiky měří tok Odry
132 km, což je asi šestina její celkové délky, a za Bohumínem odtéká do
Polska. Na prvních 54 km délky, po soutok s říčkou Luhou u Jeseníku n/O, řeka
Odra ztrácí 382 výškových metrů a pro dalších 840 km k Baltskému moři Odře
zbývá pouhých 250 výškových metrů.
Dřevěný altánek nad pramenem ve vojenském prostoru VVP Libavá, Pele-2011
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Atlas vodních toků povodí Odry (Mapa: http://www.pod.cz/atlas_toku/odra.mapy)

Přítoky Odry v horním Poodří zleva – Střelenský potok, Libavský potok,
Lazský potok, Podleský potok, Oldřůvka, Budišovka, Čertův potok, Čermná,
Heřmanický potok, Vítovka, Zlatý potok, potok Vražný, Suchdolský potok, Křivý
potok, Husí potok.
Přítoky Odry v horním Poodří zprava – Smolenský potok, Plazský potok,
Mastnický potok, Klikatý potok, Studený potok, Něčínský potok, Havranův
potok, Bralný potok, potok Suchá, Dobešovský potok, Mlýnský potok, Stodolní
potok, Luha, Jičínka, Bartošovický potok.
Něčínský potok v době jarního tání u Sněženkové louky, jk-2013
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Jez na Odře v Jakubčovicích n/O za sucha 2003 (obr. 1) a za povodně 1997 (obr. 2) pl

Odra je zajímavá tím, že na ní nestojí žádná větší přehrada a má tedy
přirozený vodní režim charakteristický mj. velikou rozkolísaností průtoků. Běžný
letní průtok v Odrách činí pouhých 250 l/s, avšak po přívalových deštích se
během pár dní může zvýšit až na 70.000 l/s.
Odra v Odrách za normálního stavu v r. 2010 (3, 5) a za povodně v roce 1997 (4, 6) pl
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Popisky fotografií:
1. Pseudofosilie nalezené v korytě řeky, vytvořené usazeninami na kořenech rostlin jk
2. Odvodněné dno koryto řeky, pokryté vyhlazenými oblázky různých druhů hornin jk
3. Vyhlídkový altán na Švédské skále jk-2011
4. Kamenné prahy na řece Odře s porosty měsíčnice vytrvalé u Spálovského mlýna jk
5. Vyhlídka z Orlí skály nad Spálovským mlýnem
jk-2016
6. Kamenné mohyly na kopci Čižavjica jk-2016
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Zátočina s tůňkami na Odře nad Spálovským mlýnem, PeLe-2015

Nejzajímavější úsek řeky na Odersku nalezneme u Spálovského mlýna
poblíž poutního místa u Skály Panny Marie, spravovaného farností městyse
Spálov. Kamenné koryto řeky tvoří četné tůňky a zátočiny vybízející ke
koupání. Nad hladinu vystupující kamenné prahy vytvářejí zajímavé lavice,
porostlé chráněnou rostlinou – měsíčnicí vytrvalou.
Poutní místo Skála Panny Marie s vyvěrajícím pramenem, Pele-2001
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Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku – intenzivně zvrásněný skalní odkryv
s přímými, šikmými, překocenými, ležatými i ponořenými vrásami, Pele-2011

Poblíž se vyskytuje několik zajímavých geologických útvarů, jako např.
přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku, členitý skalní ostroh
s vyhlídkou do údolí řeky Odry – Orlí skála, výrazný hřeben zvětralého podloží
Čertovy schody, ostroh nad řekou – Švédská skála s krytou vyhlídkou nebo
zaniklé štoly na těžbu břidlice a galenitu.
Zaniklé důlní dílo Velké peklo po těžbě břidlice a Malé peklo po těžbě galenitu, PeLe-2011

45

Řeka Odra v Poodří u Polanky nad Odrou a EVL Hraniční meandry u Bohumína (pl)

Odra u polské Nové Soli a jeden z mnoha přívozů na řece Odře v Polsku (pl)

Odra před polským Štětínem a jedno ze tří ramen ústících do Baltského moře (pl)
Text: Petr Lelek

Foto: Petr Lelek, Jiří Kucharz
46

Upravil: Jiří Kucharz

STUDÁNKY A PRAMENY
Bez vody by nebyl život a bez pitné vody by také brzy zanikl. Tuto odvěkou
pravdu si člověk vždy uvědomoval, a proto choval k pramenům a studánkám
patřičnou úctu. Teprve moderní člověk bere přítomnost pitné vody, která
k němu doputuje až do bytu, jako samozřejmost. Není proto od věci,
připomenout si, že všechny její zdroje se rodí v lesích okolo nás v těchto
a podobných prameništích. A také si začít více vážit nejen samotného
pramene, ale i okolní krajiny.
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Téměř každé poutní místo má svůj pramen nebo studánku a těm jsou
připisovány zázračné účinky. Zároveň tyto prameny patří k nejnavštěvovanějším a nejuctívanějším. Kolik lidí se po pozření jejich vody skutečně
uzdravilo se asi nedozvíme, jisté ale je, že se na kvalitu jejich vody, jako
u málokterého přírodního zdroje, můžeme téměř vždy spolehnout. Přesto i tady
si musíme dát pozor - např. po déletrvajících deštích, nebo při lesní těžbě nad
studánkou, může být kvalita vody pozměněna. Každý z nás má taky trochu jiný
žaludek, a to co snese ostřílený starý tramp, nemusí být vhodné pro kojence.
Poutní místo Panny Marie ve Skále – Mariastein (1) s chladivým pramenem
vytékajícím přímo ze skály je známo i v širším okolí. Voda je pitná a hojně
využívaná chataři, poutníky, či okolo jedoucími cyklisty. Právě tady se měli na
konci třicetileté války schovat v opuštěné skalní rozsedlině před nepřítelem čtyři
zranění vojáci. Tři z nich brzy svému zranění podlehli, ale ten poslední začal
úpěnlivě prosit Pannu Marii o pomoc. V té chvíli uviděl před sebou nebeské
zjevení a ze suché skály vytryskl pramen vody, která vojáka uzdravila. Zpráva
se brzy rozšířila a k místu začali putovat lidé z celého okolí. Mlynář z blízkého
mlýna pořídil obraz Panny Marie a pověsil jej na skálu. Vypráví se, že spálovští
přemístili obraz do svého kostela, ale obraz se vždy vrátil zpět. V roce 1918 byl
údajně zaznamenán případ zázračného uzdravení pětileté dívky po napití
a obkladech z pramene. Roku 1848 tady lékař Tichý provozoval malé vanové
lázně. Každý rok se tady u skály koná pouť s procesím, bývá to vždy v neděli
kolem 8. září.
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Pitnou vodu si můžeme nabrat do prázdných láhví taky v Královské
studánce (2) nedaleko poutního místa Stará Voda na okraji Vojenského újezdu
Libavá. Kostel přečkal období, kdy si kolem něj hráli sovětští a českoslovenští
vojáci na válku, pramen skomíral opodál pod hromadou suti zbořené kapličky.

PeLe-2008

Roku 1992 započali skauti z Velkého Týnce s opravou zchátralého areálu
včetně studánky, která se opět skví ve své kráse. „Tato voda je vskutku hodna
krále,“ prohlásil polský král Jan III Sobiesky (jeden z největších turkobijců při
osvobozování Turky obležené Vídně), který na honu zabloudil do těchto končin,
a odtud pochází název studánky. Vydatný pramen, který nikdy nevysychá,
vytéká zpod kamenného oltáříku v barokní kapli sv. Anny. V roce 1837 chtěl
starovodský rektor P. Dionýsius Stör u studánky zřídit lázně jako ve městě
Jeseníku. Poutníci z blízkého i vzdáleného okolí věřili v léčivou moc této vody,
ještě umocněnou zprávami o děvčátku, které se tady v roce 1892 uzdravilo.
Voda je pitná a lahodná, ale i tady občas visí tabulka hlásající opak.
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jk-2015

Plně spolehnout se můžeme na kvalitu vody v minerálních pramenech
Jesenické kyselky (3). V areálu pálenice a stáčírny nedaleko centra obce
Jeseník nad Odrou vyvěrá celkem šest minerálních pramenů nazvaných Zita,
Herma, Hedva, Lipový, Franz a nově otevřený Obecní pramen. Samotné
prameny byly známy již v 18. století. V roce 1896 koupil pozemek s pramenem
kyselky průmyslník Artur Krizicky. Začal zde jako první v českých zemích
vyrábět limonády ochucené citrony a cukrem. Bohužel brzy zbankrotoval. Jeho
následovník Adam Kobierský nechal v roce 1900 poprvé provést odbornou
analýzu minerálky. V posudku stojí: „… léčivá voda první třídy, použitelná
k léčbě srdce, ledvin, močových cest a žaludku …“.
Voda má nízký obsah sodíku, což má na organismus blahodárné účinky.
V té době se dokonce uměle zvyšoval obsah oxidu uhličitého dosycováním za
pomoci dosycovacích studniček, které jímaly plyn unikající mimo vlastní studnu.
Od roku 1994 je areál postupně a pozvolna obnovován. Obec tady roku 2004
zprovoznila tzv. Obecní pramen s turistickým odpočívadlem. Spoustu náročné
práce odvedla současná majitelka paní Ludmila Kocourková. Její firma získala
v roce 2012 patent na název Jesenický pramen a od roku 2014 se kyselka stáčí
do 18,9 l barelů.
jk-2016
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Mnohé studánky mají to štěstí, že se jich ujali ekologicky smýšlející
pečovatelé – jednotlivci i skupiny. O řadu studánek na Odersku pečuje ZO
ČSOP Odry. Za přispění grantu města Odry vybudovalo či opravilo sdružení
některé studánky a za pomoci školních dětí i aktivních seniorů o ně pečuje.
Každoročně se pořádá otevíraní studánek spojené s úklidem odpadků v okolí.

jk-2015

V roce 2012 oderští ochránci přírody vybudovali pěknou kamennou
studánku na jednom z pramenů Mlýnského potoka. Byla nazvána Koňskou
studánkou (4). Kolem vedla důležitá prastará cesta, tzv. „olomoucká cesta“
a je pravděpodobné, že zde studánka stávala odnepaměti, měla zde značný
význam jak pro pocestné, tak pro koně unavené vysilujícím stoupáním. Také
staré předměty – různé podkovy, hřeby, nožíky, ale i křesadlo apod., které
v této lokalitě nalezli členové oderského Historicko-vlastivědného spolku,
svědčí o tom, že zde bývalo nějaké odpočinkové stanoviště. V místech vývěru
se nalezla řada větších kamenů a též zbytky pálených střešních tašek.
U studánky je možno posedět na lavičce a pro poučení si něco přečíst na
informační tabuli.
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Veselá studánka (5) – není nazvána Veselou podle toho, že se nachází pod
silnicí z Oder na Veselí, ale její název má být připomínkou barabů – zvláštního
společenství příslušníků různých národů, žárlivých na své těžké zaměstnání
i na svou stavovskou čest. Po těžké dřině na stavbách horských silnic a
železnic se dokázali bujaře veselit za zpěvu žertovných písní. Studánka je celá
vyskládaná z břidlicových kamenů, čímž je symbolicky vzdán hold jejím
stavitelům.

jk-2016

Hraniční studánka (6) – tvoří hranici mezi Moravou a Slezskem, čili
oderským panstvím – Slezsko a fulneckým panstvím – Morava. Studánka
samotná je zmiňována již roku 1585 v zápisech o rozepři oderského pána Jana
Bohuše ze Zvole s fulneckou vrchností. Až do této doby se do zdejšího lesa –
zvaného Zapovězený les (dnes Široký les) nikdo neodvažoval chodit ani těžit
zde dřevo. Les sloužil pouze jako pohřebiště vrahů, sebevrahů a upírů. Spory
se pak táhly další dvě století, než byla hranice označena mezníky a zanesena
do map. V roce 2013 byla studánka upravena oderskými ochránci přírody díky
finančnímu příspěvku města Odry.
PeLe-2013
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Vydatný upravený pramen pojmenovaný Lasičková studánka (7) najdeme
na mokřadních loukách nad přehradou Vítovka na levém břehu potoka. Voda
vytéká širší plastovou trubkou zatíženou velkým kamenem do malého mokřadu
a odtud do blízkého potoka. V mokřadech roste chráněný prstnatec májový.

jk-2009

jk-2009

Některé studánky jsou u letních dětských a skautských tábořišť, i když je kvůli
požadavkům hygieny nemohou děti k pití využívat.
Kačení studna (8) – ve stejnojmenné lokalitě nad táborem a turistickým
rozcestím Radičko. Ze skružové studny ukryté v dřevěné boudičce vytéká
trubkou poměrně silný a nevysychající pramen.
jk-2015
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Mannova studánka (9) - krásná hluboká kamenná studánka na úpatí kopce
u srubu „U Mannové studánky“. Najdeme ji poblíž soutoku Něčínského potoka
a Odry blízko od táborové louky novojičínských skautů. Studánka se nazývá
podle hajného Manna, který obýval dnes již neexistující hájovnu, nacházející se
na bývalém katastru městyse Spálova. Je aspoň metr hluboká, krytá dřevěnou
stříškou. Srub je v majetku sdružení ze Spálova, které se stará taky o studánku
a každoročně nechává provádět kontrolu kvality vody.

PeLe-2012

PeLe-2012

Také Lesy ČR, s. p. v čele s jejich revírníky a dalšími lidmi, pečujícími o les se
starají o nejednu studánku.
Studánka Na Budišovce (10) – vystavěna revírníkem Lesů ČR, revír
Budišov v údolí Budišovky u zpevněné lesní cesty a naučné stezky Břidlicová
stezka. Je upravena do podoby malé kamenné jeskyňky, v níž trubkou vytéká
chladivá voda.
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Studánka Pod Dvořiskem (11) – od lesní cesty spojující Nejdek se silnicí
na Veselí k ní vedou dřevěné schůdky. Byla postavena zásluhou Lesů ČR
v nedávné době (kolem roku 2013). Na kamenné zídce je posazena pěkná
dřevěná boudička. Z nádržky uvnitř je vyvedena plastová trubka, avšak voda si
bohužel našla jinou cestu a studánku podtéká.

Myslivecké sdružení Fulnecko se stará již více než čtyři desítky let o
studánku U Kohouta (12). Je trošku schovaná na břehu Stříbrného potoka pod
loukou, po níž vede zelená turistická značka ke Stříbrným dolům. Studánka je
zdrojem vody pro jejich mysliveckou chatu zvanou Bouda u Kohouta.
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PeLe-2005

PeLe-2012

Ještě mnoho dalších studánek nalezneme v krajině Oderských vrchů.
Zajímavý je např. Jubilejní pramen (13), který vyvěrá přímo z betonové opěrné
zdi pod silnicí II. třídy v Heřmánkách, kousek pod kostelem. Na obnoveném
německém nápisu na mramorové desce se dozvídáme, že pramen zvaný
Jubiläums-Quelle zřídil místní okrašlovací spolek již v roce 1908. Z pramene
vytéká údajně pitná voda, kterou místní využívají při poruchách vodovodu.
Pramen včetně desky byl někdy po roce 2000 zrekonstruován.
Přímo u silnice, tentokráte ale nad ní, na hranici Moravskoslezského a
Olomouckého kraje u Heltínova, vytéká z kovové trubky pramen V Lužném
(14).

jk-2013

jk-2013
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U stejné silnice z Potštátu do Oder, na úpatí svahu pod přírodní rezervací
Suchá Dora, je stará kamenná studna Pod Suchou (15) u paty stromu. Voda
ale protéká mezerami mezi kameny a pod studnou vytváří mokřinu.
Příkladem velmi pěkně udržované studánky je Chalúpkova studánka (16) u
Spálova, na počátku kratičkého přítoku Havranova potoka. Kamennou
studánku kryje dřevěná stříška z kulatiny. Kolem potůčku pod studánkou roste
na mokřadní louce pestrá květena. Studánka je nazvaná podle pana Václava
Krále, kterému se na Spálově říká Chalúpka. Na kraji lesa nad studánkou je
posezení kolem ohniště. Také o tuto studánku pečují oderští ochránci přírody a
to již od roku 1988.
PeLe-2007
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Své studánky si udržují taky chataři, pro které bývaly mnohdy jediným
zdrojem pitné vody. Takový je např. Leopoldův pramen (17) mezi chatkami
v Podhradí na pravém břehu Moravice. Nad trubkou, z níž vytéká z kamenné
zídky pitná voda, je dodnes německá tabulka s názvem pramene (Leopolds
Brünnle)

Autor textu: Petr Dobeš
Fotografie: Petr Dobeš (neoznačené), Petr Lelek, Jiří Kucharz
Mapy: Petr Dobeš
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NAUČNÉ STEZKY

Krajinou povodní
Řeka Odra mezi Jeseníkem n. O. a Bernarticemi n. O. (jk)

Naučná stezka Krajinou povodní byla vybudována ZO ČSOP Studénka
v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2014. Výlet je možné zahájit
na dvou místech - v Jeseníku nad Odrou u zámeckého rybníku nebo
v Suchdole nad Odrou od železniční zastávky na Nový Jičín.
Naučná stezka je situována do nivy řeky Odry mezi Jeseníkem nad Odrou
a Suchdolem nad Odrou na samém jihu CHKO Poodří. Na trase dlouhé 4,5 km
stezka zábavnou a hravou formou seznamuje návštěvníky s přírodou, kterou
i několikrát do roka zcela opanuje vodní živel. Informační panely popisují historii
i současnost nivní krajiny a její vládkyni – řeku Odru. Jsou zde popsány
jednotlivé biotopy a chráněné druhy živočichů a rostlin v pozitivním kontextu
lidského hospodaření.
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Stříbrný chodník

Rozhledna na vrchu Olšová (jk)

(Název byl inspirován historickou těžbou stříbrné rudy – galenitu.)

Naučná stezka byla zřízena v roce 2000 oderskými ochránci přírody (ZO
ČSOP Odry ev. č. 70/13). V roce 2014 byla předána městu Odry, které ji
obohatilo o rozhlednu na vrchu Olšová a o nová tři zastavení. (www.odry.cz)
Trasa měří 10 km a začíná i končí v Odrách. Na její začátek „U Spurného“
nás od železničního i autobusového nádraží v Odrách dovede modrá turistická
značka KČT. V souběhu s touto turistickou trasou pak vede až do Pohoře,
odkud pokračuje zelenobílým značením.
Naučná stezka nás postupně seznámí s původním osídlením území města
Oder – Vyhnanovem, loupežníkem Šimákem, lesem na úbočí pohořského
kopce, významem Moravské brány, historií a s architekturou Pohoře, dnes již
zaniklou těžbou galenitu v okolí Zlatého dolu, dále s řekou Odrou, oderským
náhonem, oderskými rybníky a okolními mokřady i s dnes již zrekultivovanou
oderskou skládkou odpadů. Naučná stezka končí u oderského koupaliště.
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Obelisky nad Fulnekem (prozatím nerealizován)
Neznačený vlastivědný okruh objevuje pozapomenuté památné obelisky
rodiny Badenfeld z r. 1935 „Zlatá“ (49.7039703N, 17.9087964E) a „Stříbrná
svatba“ (49.758369N, 17.9095314E) v lesíku Obora nad fulneckým zámkem
a vrací se po červené zn. KČT přes Žákovský háj s obeliskem z r. 1892
a pamětní deskou z r. 1957 od akademického sochaře Olbrama Zoubka,
připomínající působení J. A. Komenského (49.7091394N, 17.9030564E). Okruh
měří 5 km a byl inspirován fulneckými a oderskými ochránci přírody (ZO ČSOP
Odry ev. č. 70/13) v roce 2015.
Pomník Zlaté svatby na trase vlastivědné stezky, PeLe-2015
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Člověče, zastav se…
Stezka začínající na náměstí u městského IC měří přibližně 4 km. Informuje
o historii, památkách a osobnostech města Fulnek a končí na vlakovém nádraží
ČD. Městská naučná stezka byla zřízena občanským sdružením Comenius
Fulnek za finančního přispění Nadace OKD a města Fulnek v roce 2009.
(www.fulnek.cz)
Kaple sv. Rocha a Šebestiána v areálu bývalého hřbitova ve Fulneku, PeLe-2005
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Radniční věž s vyhlídkou na náměstí (pl)

Kašna se sochou sv. J. Sarkandera (pl)

Knurrův palác–MIC a Památník J. A. Komenského (pl)

Brána dolního zámku Fulnek (pl)

Chrám Nejsvětější Trojice (pl)

Obelisk v Žákovském háji nad městem (pl)
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Školní stezka
Stezka navštíví vodní toky s vybudovanými vodními díly na Vítkovsku,
Bělidla, vítkovský Balaton na Kamenském potoce a chovnou nádrž pod
chatovištěm.
Školní naučná stezka měří 7 km, má 8 zastavení a v roce 2012 ji vybudovala Základní škola Vítkov, Komenského ulice.
Jeden z chovných rybníků na Bělidlech u Vítkova (jk)
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Rekreační středisko Autokemp Balaton – Vítkov (rybolov, koupání, loďkování), pl

Chovný rybník Komora na Kamenském potoce pod vítkovským Balatonem, pl
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Dědictví břidlice
Stezky provází historií těžby břidlice, přírodními poměry na haldách
a v opuštěných štolách v okolí Zálužného; začíná a končí v Mokřinkách (1)
v objektu RS Bílá Holubice (13), kde se nachází expozice věnovaná těžbě
břidlice − Imaginárium břidlice.
Celková délka naučné stezky je přibližně 5 km. Na trase stezky je 16
zastavení s 22 informačními tabulemi a 3 odpočívadly. Ke spatření jsou
romantická zátiší břidlicových hald, rozmanitá květena, staré lomy, rozsáhlé
hornické dílo Nittmannův důl, Raabovy štoly, ruiny hornických staveb, kaple aj.
(www.krajinabridlice.cz/cs/content/ns-dědictví-břidlice)
5. NS Dědictví břidlice na odvalu břidlicové haldy Nittmannova dolu v Zálužném (jk)
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Břidlicová stezka
Stezka je rozšířenou přírodní expozicí veřejně přístupného Muzea břidlice
v Budišově nad Budišovkou. Vede lesními cestami i dopravními komunikacemi.
Stezka je vhodná pro pěší i cykloturisty – pouze radíme zvolit optimální trasu
pro jednu či druhou skupinu.
Seznámí nás s historií těžby jílovité břidlice a místopisem obcí, kterými trasa
prochází. Cestou objevíme několik zaniklých důlních děl, malebné břidlicové
haldy, jezírka v zatopených těžebních jámách a možná i zkameněliny živočichů
a rostlin.
Nástup na trasu je vyznačen od železniční stanice Budišov nad Budišovkou,
Svatoňovice a Čermná ve Slezsku, nebo také Muzea břidlice. Celková délka
trasy cca 50 km, ale můžete si ji zkrátit i po několika značených spojkách.
(www.budisov.eu/volny-cas/turistika/naucna-bridlicova-stezka)
Břidlicová halda ve Starých Oldřůvkách s výhledem do VVP Libavá (jk)
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Moravice
Hluboce zařezané údolí řeky Moravice s jedinečnými meandry představuje
význačný geomorfologický jev, kterému je věnována i tato naučná stezka.
Začíná u bývalého lomu v Annině dolině u Podhradí, končí u zříceniny hradu
Vikštejn. Je dlouhá asi 1,5 km (polovina prudce stoupá) a má 6 zastávek
s odpočívadlem. Je zaměřená na botaniku, zoologii, ekologii a historii zdejšího
kraje.
Řeka Moravice protéká přírodním parkem, uvnitř kterého se nacházejí tři
přírodní rezervace (Kaluža, Valach a Nové Těchanovice). Kromě těchto
přírodních rezervací se zde nachází i řada kulturních a technických památek.
Zřícenina hradu Vikštejn nad Podhradím u Vítkova (jk)
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Potštátské skalní město
Pěší vlastivědný okruh nad údolím říčky Veličky měří 15 km a seznámí nás
se zajímavými skalními útvary u zříceniny hradu Puchart nad Boňkovem.
Trasa je vedena po značené vlastivědné stezce „Potštátské skalní město“,
která má osm zastavení. Bizarní tvary skalních masivů jsou využívány jako
lezecké stěny a výše položené úseky trasy poblíž Potštátu skýtají pěkné
výhledy na město i okolní zvlněnou krajinu. Mapa (machovsky.cz) je součástí
informačních cedulí všech zastavení.
Fragment bukového lesa pod Kyžlířovem (jk-2012)

Připravil: Jiří Kucharz
Fotografie: Jiří Kucharz, Petr Lelek
Mapové podklady: Petr Dobeš, město Fulnek, Mapy Machovský
Úprava mapových podkladů: Jiří Kucharz
69

Lesní pěšina v Mlýnském údolí nad Pstružími rybníčky (pl)

TRASY PRO PĚŠÍ VÝLETY
1. Údolím Stodolního potoka (7 km): Vycházkový okruh začíná na
Masarykově náměstí v Odrách, prochází kolem Katovny a Dělnického domu,
a stoupá Skalními sklepy ke Dvořisku. Přechází dobešovskou silnici a kolem
Pstružích rybníčků se Mlýnským údolím vrací zpět do Oder.
1. Jubilejní park 2. Kamenný vodojem a kaple Panny Marie pod vyhlídkovým
altánem Lesů ČR na Skalce 3. Kamenný propustek místního stavitele horských
silnic Anselma Vanzina 4. Bývalý výletní areál na místě I. skalního sklepa (na
skalní stěně nad hledištěm je vytesán znak turistického spolku Naturfreunde
z roku 1924) 5. II. skalní sklep 6. Křížová studánka 7. Vodárenský filtr 8. Skála
Nebe-Peklo 9. Bývalá výletní restaurace na Dvořisku 10. Koňská studánka 11.
Pstruží rybníčky 12. Lavička v zatáčce na dobešovské silnici s vyhlídkou na
město Odry 13. Vyhlídka na Skalce
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Pódium bývalého výletního areálu před revitalizací celého komplexu, pl-2016

Hlediště v areálu Skalní sklepy (pl)

Znak turistického spolku Naturfreunde (pl)

Bývalý zájezdní hostinec na Dvořisku navštěvovaný při nedělních procházkách (pl)
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Lesní svážnice u Šifráku pod Veselským kopcem (jk)

2. Veselským chodníkem za břidlicí Oderska (6 km): Vychází
z Masarykova náměstí v Odrách k Dělnickému domu, přejde Stodolní potok
a stoupá Veselským chodníkem k veselské silnici. Na serpentině odbočí vlevo
na širší lesní cestu, která vede ke skladovací ploše na Šifráku s tur. posezením
u Flascharova dolu. Před skladovací plochou odbočuje vlevo a klesá traverzem
ke spodní lesní cestě s vyhlídkou, pak vede zpět přes „lyžařskou louku“
s geoparkem k Jahnovu kameni a kolem NC Katovny s mučírnou do Oder.
1. Jahnův kámen (pomník přemístěný z bývalého hřiště u Optimitu) 2. Veselá
studánka (obnovená kolektivem ČSOP Odry pomocí dotace města Oder)
3. Turistické odpočívadlo na Šifráku pod Flascharovým dolem (Nový svět A)
4. Zavodněná Flascharova štola (Nový svět C) 5. Odvodňovací Jezerní štola
(Nový svět 413) nad hájovnou 6. Vyhlídka na Odry 7. Geopark 8. NC Katovna
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Posezení na Šifráku u Flascharova dolu
Nový svět A s unikátní břidlicovou vrásou (jk)

Ohrazená břidlicová štola nad Šifrákem
Nový svět B na parcele č. 1414 (jk)

Jahnův kámen na Veselském chodníku u odbočky na „lyžařskou louku“, přemístěný
z bývalého hřiště mezi kluzištěm a gumárenským podnikem Optimit a. s., věnovaný
cvičiteli a zakladateli německého gymnastického hnutí – Friedrichu Ludwigu Jahnovi
(1778–1852)
jk-2013
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Vachta trojlistá na Stříbrném jezírku, PeLe-2008

3. Přes Stříbrné jezírko na rozhlednu Olšová a kolem Zlatého dolu
zpět (13 km): Z vlakového nádraží po červené zn. KČT ke Stříbrnému jezírku
a pak vpravo lesní cestou a kaštankou na Pohoř. Od rozhledny Olšová pak po
NS Stříbrný chodník ke Zlatému dolu a zpět do Oder buď lesem – 4,5 km, nebo
kolem rybníků 5,5 km.
1. Dřevořez zajímavostí horního Poodří u vlakového nádraží ČD 2. Hraniční
studánka obnovená kolektivem ČSOP Odry 3. Stříbrné jezírko (zatopený lom
na těžbu stříbrných rud) s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů 4.
Rozhledna Olšová tvarem připomíná středověkou strážní věž 5. Jáma Zlatého
dolu na NS Stříbrný chodník
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Dřevořez u nádraží v Odrách (pl)

Stříbrné jezírko – zatopený lom (jk)

Hraniční studánka pod pohořským kopcem (jk)

Rozhledna na kopci Olšová, 475 m n.m. (jk)

Zlatý důl na NS pod Pohoří (pl)

Zastavení na NS u oderských rybníků (jk)
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Hannelova skála – bývalý lom u Heřmánek, jk-2011

4. Geologické zajímavosti v údolí řeky Odry (12 km): Z Heřmánek se
vydáme za zajímavostmi do údolí Pecovského potoka. Odtud přes Klokočůvek
vystoupáme k lesní svážnici kopce Čižjavica, nad kterou objevíme kamenné
pásy a mohyly. Pod svážnicí vede pěšina k „Orlí skále“ s vyhlídkou a odtud
sestoupíme až do údolí řeky Odry. Od ní vystoupáme na Rovenskou cestu
vedoucí kolem Velkého Pekla a přes Švédskou skálu do Heřmánek.
1. Kamenná kniha 2. Kamenné roubíky 3. Kaple sv. Antonína Paduánského
(skupina památných lip) 4. Kamenné mohyly 5. Vyhlídka do údolí řeky Odry
z Orlí skály 6. Kamenné prahy na Odře u Skály P. Marie 7. Malé Peklo (po
těžbě galenitu) pod Čertovými schody (obnažený výchoz skalního hřebene)
8. Velké Peklo (těžba břidlice) 9. Švédská skála (vyhlídka) 10. Hanellova skála
(přírodní sukcese v bývalém kamenolomu) 11. Vyhlídka do Oderské kotliny
z horní hrany kamenolomu 12. Kostelík Neposkvrněného početí P. Marie na
hřbitově (Jubilejní pramen pod silnicí II/442) 13. Tomčíkův tis u budovy
bývalého fojtství – kulturní památka (středověké sklepní prostory)
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Kamenná kniha u Klokočůvku (jk)

Kamenné mohyly na Čižavjici (jk)

Vyhlídka z Orlí skály (pl)

Skála P. Marie s pramenem (pl)

Malé Peklo – zaniklá těžba galenitu (jk)

Velké Peklo – zaniklý břidlicový důl (pl)
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5. Vycházka k Petrově skále (7 km): (Do Spálova autobusem) Z centra
městyse vede trasa jižním směrem k Balerovu větřáku a kolem rybníčku
„Říčky“ do lesní úžlabiny a kolem lesního potoka k Petrově skále. Poté
sestupuje do údolí Suché k silnici směr Odry a první odbočkou kolem bývalé
věznice do Jakubčovic n. O. Vycházku doporučujeme ke konci zimního období,
kdy se ve štole tvoří dočasné ledové krápníky.
1. Centrum (úřad městyse, zámek – dnes škola, zámecký park, kostel sv.
Jakuba, pomníky a pamětní desky) 2. Opravený Balerův větrný mlýn 3.
Rybníček „Říčky“ 4. Petrova skála 5. Bývalý lom Skalka – pozůstatky patic po
lanové dráze 6. Bývalá věznice – dnes paintballová střelnice 7. Centrum obce
s dřevěnou zvoničkou, parčíkem a obecním úřadem s pamětní deskou
Krápníková výzdoba břidlicového lomu Petrova skála pod Spálovem, jk-2006
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Zámecký park s kostelem sv. Jakuba (pl)

Pomník selských rebelií ve Spálově (pl)

Opravený Balerův větrný mlýn (jk)

Vchod na hřbitov s pamětní deskou (jk)

Potok Suchá v údolí se silnicí do Oder (jk)

Centrum Jakubčovic nad Odrou (jk)
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Lasičkový pramen u přehrady Vítovka, jk-2011

6. Za studánkami v okolí Vítovky (14 km): Ze železniční zastávky Odry –
Loučky zalesněným úbočím kopce Chrastavec a po červené zn. KČT (výrazné
terénní nerovnosti a valy, pozůstatky po dávné těžbě galenitu – jílování)
k Mořskému oku. Kolem pramenů potoka Vítovky lesem po neznačených
pěšinách k lesnímu výběžku s božími muky a přes Jarčino údolí kolem potoku
až k přehradě Vítovka. Zpět k vlaku přes Kolonku po žluté zn. KČT nebo po
silnici do Oder.
1. Kameny bochníkovitých tvarů a nápisy na skalách 2. Kateřinina studánka
pod kamenným propustkem 3. Velikonoční studánka a slepence (stmelené
různé druhy hornin) ve svahu 4. Zatopený selský lom Mořské oko – s vyhlídkou
na horský masiv Beskyd (po revitalizaci obcí Heřmanice) 5. Prameny Vítovky 6.
Trojboká boží muka pod mohutnou lípou s výhledy na Vlkovicko (zemní pecky
= konkrece) 7. Lasičkový pramen – mokřad s výskytem prstnatců májových 8.
Přehrada Vítovka (možnost koupání a rybolovu)
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Nápisy na vystouplých skalkách
vytesané v roce 1921 (jk)

Skalní výchoz „kazatelna“
na kopci Chrastavec (jk)

Trojhranná boží muka pod mohutnou lípou v remízku u Vlkovic, jk-2011
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7. Vraženskem po stopách J. G. Mendela (7 km): Ze železniční
zastávky Mankovice po silnici do Vražného a za křižovatkou na Odry kolem
hasičské zbrojnice „Malou stranou“ ke kostelu a dál až do Hynčic ke kapli.
Serpentinou vpravo dolů na křižovatku a kolem statku J. G. Mendela po silnici
směr Veselí. Nad křižovatkou silnic Bělotín-Odry a Hynčice-Veselí k dřevěnému
kříži a vpravo alejí ke kaštanu s turistickým posezením. Od něj hlavní silnicí do
Emauz, autobusem nebo pěšky zpět do Oder.
1. Zastávka Mankovice s památnou lípou velkolistou 2. Křižovatka se sochou
sv. Jana Nepomuckého, občasným pramenem u silnice na Odry, pomníčkem
sv. Aloise, připomínajícím tragédii z roku 1945 a mramorovým křížkem z roku
1948 u zbrojnice JSDH 3. Budova obecního úřadu s poštou z roku 1886 4.
Kostel sv. Petra a Pavla, ve kterém byl 22. 7. 1822 pokřtěn Johann Gregor
Mendel 5. Kaple sv. Panny Marie 6. Bývalá venkovská škola, navštěvovaná
J. G. Mendelem 7. Panna Marie s jezulátkem – kulturní památka 8. Rodný dům
J. G. Mendela (památník a ubytovna) a historická hasičská zbrojnice,
financovaná a vybavená J. G. Mendelem 9. Úsek dálnice D1 (v délce 80,152
km), budovaný v letech 2007-2011, který plně nahradil původní projekt D47 z r.
1963 (Původní trasování D1 – Brno-Rousínov-Uh.Hradiště-Uh.Brod-TrenčínŽilina-Poprad-Prešov-Košice-státní hranice ČSSR/SSSR) 10. Mendelův jírovec
(vysazený J. G. Mendelem a jeho sestrou Theresií) 11. Zvonička sv. Floriána
z r. 1805 s pískovcovým křížem, opravená a vysvěcená v r. 1998
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Kostel sv. Petra a Pavla ve Vražném (jk)

Škola navštěvovaná J. G. Mendelem (pl)

Stará hasičská zbrojnice, postavená
po velkém požáru v roce 1868 (jk)

Socha Panny Marie s jezulátkem
před bývalou školou, dnes fa Haps (jk)

Rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích, kulturní památka (jk)
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Propustek nedostavěné železniční trati u Děrného, jk-2013

8. Po zaniklé žel. trati Fulnek - Opava (19 km): Úsek stavby žel. trati
Opava – Fulnek, byl součástí velkorysého projektu trati Opava – Trenčín, který
měl spojovat Uhry s „Rakouským“ Slezskem. Hospodářská krize v letech 1873
až 74 však zcela zastavila probíhající práce a už nikdy se je nepodařilo obnovit.
Dnes můžeme pozorovat, jak se příroda navrací do míst, která si člověk snažil
podmanit. Přesto ještě stále v terénu nalezneme patrné stopy, které přibližují
rozsah tehdy provedených prací v podobě terénních zářezů, náspů a větších
i menších kamenných propustků. V zalesněném prostředí působí tyto prvky
velmi romantickým dojmem. Vycházku si můžeme zpestřit také prohlídkou
zajímavých pískovcových lokalit.
Trasu si můžeme významně zkrátit využitím osobního automobilu, který
zaparkujeme na vyznačených místech.

Terénní zářez před nedostavěným
tunelem mezi Děrným a Lukavcem, jk-2013
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Černé body: Trasování nedostavěné železniční trati Fulnek – Opava
Modré body: 1. Zastávka Fulnek, 2. Zastávka Lukavec
Červené body: Trasa vycházky
Zelené body: 1. Kamenný propustek u Děrného 2. Pískovna u Děrného s hojným
výskytem pazourků 3. Náspy a nedokončený zářez ve svahu 4. Kamenný propustek
levobřežního přítoku Gručovky 5. Památník Osvobození 3. 5. 1945 6. Kamenný
propustek ve svahu 7. Nedokončený zářez pro tunel 8. Pískovcové stěny u Fulneku –
významná památka 9. Opuštěná pískovna u Jerlochovic s patrnou stěnou pískovcových
usazenin starých 15 mil. let
Usazené pískovcové vrstvy v odkrytých stěnách u Jerlochovic, jk-2012
Mapy: Petr Dobeš
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PeLe-2003

CYKLISTICKÉ VÝLETY
1. Údolím řeky Odry po cyklotrase č. 503 Odersko (23 km): Trasa vede
z Masarykova náměstí v Odrách po nově dokončených úsecích cyklostezky
„Střecha Evropy“ (č. 503 Starý Jičín – Krnov 79 km) do Klokočůvku a poté po
zelené zn. KČT k poutnímu místu Skála Panny Marie u Spálova a zpět do
Oder.
1. Městská památková zóna v Odrách (měšťanské domy, zámecký park, kruhová
kašna, kostel sv. Bartoloměje, středověká bašta) 2. Návštěvnické centrum Katovna 3.
Oderský hřbitov (kaple sv. Rodiny – malované fresky, Gerlichova hrobka, Bernheierova
hrobka, urnový háj) 4. Branecký obloukový most v Loučkách, kaple Panny Marie
Růžencové 5. Funkční vodní mlýn Wesselsky s expozicí a ubytováním v Loučkách
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Kostel sv. Bartoloměje v Odrách (pl)

Kašna od Emila Zimmermanna (pl)

Návštěvnické centrum Katovna (pl)

Hrobka rodiny Gerlichů v Odrách (pl)

Obloukový branecký most v Loučkách (pl)

Vodní mlýn Wesselsky s ubytováním (jk)
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6. Dřevěná zvonička na návsi v Jakubčovicích n. O. 7. Objekt bývalé věznice – dnes
paintballová střelnice 8. Památný „Dub u brodu“ 9. Bývalý lom „Hannelova“ skála,
nýtovaný dvojstupňový most přes řeku Odru 10. Vrásový soubor u Klokočůvku 11.
Poutní místo „Skála Panny Marie“ s vyvěrajícím pramenem u Spálovského mlýna

Náves v Jakubčovicích n/O
s dřevěnou zvoničkou (pl)

Bývalá věznice – dnes paintballová
střelnice firmy Alcatraz (pl)
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Dub u brodu – památný strom (pl)

Bývalé fojtství v Heřmánkách (pl)

Sukcese dřevin na Hannelově skále (jk)

Restaurace Švamlův mlýn u Klokočůvku (jk)

Vrásový soubor u Klokočůvku (jk)

Poutní místo Skála Panny Marie (jk)
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2. Údolím říčky Budišovky a řeky Odry do Heřmánek (17,5 km):
1. Nádraží ČD Budišov nad Budišovkou 2. Muzeum břidlice (expozice těžby a využití
břidlice) 3. Autokemp Budišov n/B (nejlepší malý kemp v roce 2016) 4. Turistické
posezení u břidlicových dolů v údolí Budišovky 5. Posezení pod břidlicovou haldou
Potlachového dolu na Čermenském mlýně 6. Rekreační areály s koupalištěm
a dětskými tábory v lokalitě Hadinka 7. Objekt bývalé tančírny na Hadince 8. Rekreační
středisko Spálovský mlýn 9. Poutní místo s vyvěrajícím pramenem Skála Panny Marie
u Spálova 10. Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku 11. Stylová restaurace
Švamlův mlýn na cyklotrase č. 503 Odersko 12. Zastávka ČD v Heřmánkách
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Autokemp Budišov n/B (pl)

Čermenský mlýn – břidlicové lomy (jk)

Koupaliště na Hadince (pl)

Objekt bývalé tančírny na Hadince (pl)

Rekreační středisko Spálovský mlýn (pl)

Pomníček Friedy Stix pod Mlýnicí (pl)
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Rodný statek J. G. Mendela (památník, obecní knihovna, posluchárna a turistická
ubytovna) s historickou hasičskou zbojnicí v popředí (pamětní deska s věnováním na štítu
budovy)
PeLe-2009

3. Vraženskem a Jesenickem (33 km): Trasa začíná i končí u vlakového
nádraží v Odrách (Odry – Veselí – Hynčice – silnice na Lučice – Hrabětice –
Jeseník n/O – Mankovice – Vražné – oderské rybníky – Odry). Jediné velké
stoupání je na úseku Odry – Veselí (5 km).
Občerstvení v jesenickém zámku anebo v Odrách.

Mapa: Mgr. Petr Dobeš

Opravený jesenický zámek, s restaurací, ubytováním a jízdárnou, jk-2016
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1. Dřevořez významných památek a zajímavostí horního Poodří 2. Klenutý kamenný
mostek stavitele horských silnic na Odersku – Anselma Vanzina 3. Jahnův kámen 4.
Veselá studánka s posezením 5. Retranslační věž z roku 1969, šíří televizní, rádiový
a telefonní signál 6. Rodný statek průkopníka genetiky J. G. Mendela – muzeum
s ubytovnou 7. Stará škola, v níž se učil malý Mendel 8. Přístupné prameny Jesenické
kyselky 9. Zámek Jeseník n/O – restaurace s ubytováním 10. Kamenný obloukový most
nad náhonem 11. Centrum obce Mankovice – obecní úřad, kostel a volně přístupné
pítko 12. Památná lípa u vlakového nádraží 13. Centrum obce Vražné – socha sv. Jana
Nepomuckého, pomník sv. Aloise věnovaný poválečné tragické smrti tří dětí, hasičská
zbrojnice a vyústění občasného pramene u cesty na Odry 14. Turistické posezení
u oderských rybníků 15. Městské koupaliště s 80 m dlouhým tobogánem
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Funkční kamenný vodovod, uvedený do provozu v roce 1895, ukrývá v nadzemní části
pamětní desku s datem usnesení oderského zastupitelstva o výstavbě vodovodu –
17.5.1894 a s jmény starosty a zastupitelů města. V pozadí stojí kaple Panny Marie pod
lesním svahem bývalého lomu Skalka s vyhlídkou a školní stezkou Lesů ČR.
(pl)

Vanzinův mostek pod Skalními sklepy (jk)

Jahnův kámen na Veselském chodníku (jk)
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Pohled na Veselí z televizní věže (pl)

Obecní pramen Jesenické kyselky (pl)

Kámen ve stěně žel. mostu u Jeseníku n/O (jk)

Občasný pramen ve Vražném u cesty na Odry (jk)
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Železniční most nad náhonem (jk)

Oderské rybníky – Cíp (jk)

Pohled na Moravskou bránu a Beskydy z rozhledny Olšová, jk-2015

4. Za výhledy okolo pohořského kopce (23 km): Trasa začíná v Odrách
na vlakovém nádraží a stoupá na Pohoř, poté do Jestřabí a do Tošovic.
1. Dřevořez významných památek horního Poodří 2. Rozhledna na kopci Olšová (475
m n.m., 3. Vodní nádrž Kletné (koupání i rybolov) 4. Výhledy od osady Jestřabí 5.
Výhledy od křížku u Tošovic 6. Kostel sv. Martina s nově odlitými a vysvěcenými zvony
7. Objekt dědičné rychty z roku 1381 po celkové rekonstrukci – sídlo firmy Hein & spol.
8. Sportovní areál Heipark (bobová dráha, lanové centrum, skluzavky, sjezdovky, golf
atd.) 9. Vodní nádrž Vítovka (koupání i rybolov) 10. Vodní mlýn Wesselsky (technická
památka, ubytování)
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Rozhledna Olšová s infocedulemi (pl)

Vodní nádrž Kletné (pl)

Daleké výhledy u osady Jestřabí a tošovický kostel sv. Martina s novými zvony (jk)

Dědičná rychta v Tošovicích (hein.cz)

Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách (pl)
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5.

Moravskou bránou na Fulnecko (44 km):

1. Dřevořez v Odrách s významnými památkami a zajímavostmi horního Poodří 2.
Opravená a zrestaurovaná kaple sv. Rodiny (malované dřevěné stropy, dřevěné
roubení, varhany) 3. Posezení na NS Stříbrný chodník u oderských rybníků 4. Dolní
náves obce Vražné (pomníček sv. Aloise, socha sv. Floriána, občasný pramen u cesty,
hasičská zbrojnice, křížek u volejbalového hřiště) 5. Památná lípa u mankovické
vlakové zastávky (nedaleko od místa nálezu bronzového pokladu z 5. století před n. l.)
6. Kostel Nejsvětější Trojice (z r. 1605) s barokní farou (z r. 1730, architekt J. L.
Hildebrandt) a areálem hřbitova s pomníkem umučených vězňů v roce 1945, památným
bukem červenolistým a jinanem dvoulaločným 7. Centrum Hladkých Životic (obecní
úřad, parčík s pomníkem Heinricha Irmlera a kostel sv. Mikuláše) 8. Kamenné klenuté
mostky přes Děrenský potok 9. Obecní úřad a empírový kostel sv. Michala
s chráněnými kamennými kříži a madonou 10. Klenutý kamenný most přes Bravinský
potok za pomníkem rudoarmějcům 11. Kostel sv. Petra a Pavla s erbem pánů z Vrbna
nad vchodem 12. Náměstí J. A. Komenského, které svými památkami (např. Knurrův
dům, augustiniánský klášter s vysokou historickou a uměleckou hodnotou a chrám
Nejsvětější Trojice) tvoří barokní perlu severní Moravy 13. Odkryv pískovcových stěn u
kostela v Jerlochovicích 14. Centrum Vlkovic s hodnotným památníkem pod kostelem
sv. Mikuláše 15. Vodní nádrž Vítovka, vhodná pro koupání a rybolov, (poblíž výskyt
vstavačovitých rostlin, 16. Vodní mlýn Wesselsky s expozicí a ubytovnou – technická
památka
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Husitská bašta na dřevořezu (jk)

Restaurovaná hřbitovní kaple sv. Rodiny (pl)

Klenutý most přes Děrenský potok (jk)

Kamenný most přes Bravinský potok (jk)

Kostel Nanebevzetí P. Marie
Vodní nádrž Vítovka (rybaření a koupání)
v Jerlochovicích (první zmínka – 1293) (jk) lokalita s výskytem prstnatce májového (jk)
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6.

Jindřichovskem a Spálovskem (36 km):

1. Náměstí v Odrách – památková zóna s měšťanskými domy a kruhovou kašnou
2.
Lavička u kaple sv. Floriána v Emauzích 3. Dolní konec osady Nejdek s památníkem
válečným obětem a barokním kostelem sv. Urbana a zdobné štukované fasády domů
na horním konci 4. Kamenolom Nejdek s těžbou moravské droby 5. Areál kostela
Nanebevzetí P. Marie s kapličkami, pomníky, kříži a sochami v Jindřichově 6. Areál
hřbitova s hrobem písmáka Rudolfa Míka u kostela sv. Vavřince, obecní úřad
v Luboměři s pamětní deskou učitele V. Ševčíka a upravený parčík s rybníkem
a památníkem padlých ve světové válce 7. Přírodní rezervace Královec u Spálova
s výskytem chráněných vstavačovitých rostlin 8. Centrum městyse Spálov – obecní
úřad, zámek (dnes škola) s parkem a rybníkem, kamenné prvky v ohradní zdi
zámeckého parku, kostel sv. Jakuba, pomníky selským rebelům a obětem světové
války a opravená společenská budova – sokolovna 9. Přírodní rezervace Suchá Dora
s přirozeným lesním porostem 10. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách – technická
památka 11. Sbírka mlýnských kamenů v zahradním areálu SKI CENTRA v Odrách
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Masarykovo náměstí v Odrách,
v pozadí kostel sv. Bartoloměje (pl)

Kaple sv. Floriána v Emauzích, postavena
emauzskými osadníky v roce 1805 (jk)

Barokní kostel sv. Urbana z roku 1752
Těžba prvohorních sedimentů – šedos ohradní zdí hřbitova a polygonální márnicí (jk)
modré moravské droby v Nejdku (jk)

Zachovalé selské dvory v Jindřichově a kostel Nanebevzetí P. Marie v Jindřichově (jk)
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Kostel sv. Vavřince s areálem hřbitova pl()

Znaky nad vchodem
kostela sv. Vavřince

pl

Budova obecního úřadu v Luboměři pl

Pamětní deska na budově
školy, dnes obecního úřadu pl

Hrob R. Míka –
písmáka a muzikanta pl

Spálovský zámek – základní škola (jm) a brána do parku se znakem rodu Schertzů (pl)
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Erb na zámku pl

Pamětní deska u hřbitova pl

Nápisy na zídce v zám. parku pl

Přirozené květnaté bučiny v přírodní rezervaci Suchá Dora v jarním období

Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách pl

pl

Sbírka mlýnských kamenů v Odrách pl
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7. Vítkovskem kolem rybníků (28 km):

1. Jezírko v lomu pod silnicí 2. Bioplynová stanice v Klokočově 3. Areál bývalého
zámku – dnes léčebny dlouhodobě nemocných 4. Náves s parčíkem a památkově
chráněný kostel s areálem hřbitova v Čermné ve Slezsku 5. Kaple Božího těla 6.
Železniční zastávka ČD v Čermné ve Sl. s informační cedulí Břidlicové NS 7.
Povrchový lom jílových břidlic u silnice 8. Typická selská stavení Nízkého Jeseníku,
kaple a kostel sv. Mikuláše 9. Bývalý hlubinný důl na těžbu břidlice – možnost exkurze
10. Paveláky I a II – rybníky s bohatým výskytem vodního ptactva a obojživelníků 11.
Rybniční soustava Bělidla ve správě rybářského spolku – výskyt rozmanitých druhů
vodních rostlin 12. Rekreační areál Balaton s restaurací, ubytováním a možností
koupání i rybaření 13. Areály hřbitovního kostela (hrob Jana Zajíce, socha Ježíše
Krista, hřbitovní zeď se starobylým pískovcovým náhrobkem) a farního novogotického
kostela Nanebevzetí P. Marie – Bezručova ul. (socha sv. Marka, Krucifix), přilehlý
městský park s jezírky a bystou skladatele Eduarda Schöna – Engelsberga
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Jezírko v zatopeném lomu u silnice jk

Léčebna pro dlouhodobě nemocné,
dříve zámecký areál pánů z Klokočova,
šlechtické rodiny Badenfeldů (pl )

Zastavení Břidlicové NS u Klokočova jk

Vrstvy usazené v býv. kamenolomu jk

Bioplynová stanice v Klokočově pro
výrobu elektrické energie nad 500 KW
pomocí spalování bioplynu u LDN (pl)

Cyklotrasa z Klokočova do Čermné ve Sl. jk
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Litinový kříž na
kamenném podstavci

Zručně vyvedená socha (1853)
sv. Jana Nepomuckého před obcí
kostelem sv. Markéty
(jk)

Kaple Božího těla před
v Čermné ve Sl. (jk)
(jk)

Lipová alej v Čermné ve Slezsku u vlakové
Odkryv vysoké břidlicové stěny ve
zastávky. Za kolejemi vlevo je ukryto jezír- znovu otevřeném lomu u silnice do Nových
ko, vzniklé zatopením zaniklého lomu jk
Těchanovic s patrnými vrstvami usazenin jk
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Kaple P. Marie v Nových Těchanovicích jk

Důl Lhotka u Vítkova – možná exkurze jk

Vnitřní hlubinné prostory dolu Lhotka jk

Místnost se vzorky vybraných výrobků jk

Rybník Pavelák I s ostrůvkem (sloužil jako
ledárna pro pivovarního správce Pavelku) jk
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Rekreační areál Balaton s přehradou
(možnost koupání a táboření) jk

8.

Lázeňská cesta okolo Moravice (30 km):

1. Vítkov – náměstí Jana Zajíce (městský úřad s Městským muzeem a informačním
centrem, fontána na náměstí) 2. Lhotka (kaple Povýšení sv. Kříže, Důl Lhotka – těžba
a zpracování břidlice) 3. Nové Těchanovice (kostel sv. Mikuláše, opravená kaple
Božího těla) 4. Pamětní deska Johanna Migliariny, stavitele mnoha slezských okresních
silnic
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5. Staré Těchanovice (kostel sv. Petra a Pavla) 6. Davidův mlýn (lanové centrum,
rybolov, restaurace a ubytování s posilovnou a saunou), Kružberk (kostelík sv. Petra
a Pavla) 7. Janské Koupele – bývalé lázně (zapsány v seznamu nejohroženějších
památek ČR) 8. Mokřinky (rekreační středisko s restaurací Bílá Holubice) 9. Naučná
stezka Dědictví břidlice 10. Melč (kostel sv. Antonína z Padovy, zámecký park, zámek
Melč – dnes dětský domov) 11. Radkov (areál hřbitova u kostela sv. Bartoloměje
s kamennými náhrobky významného rodu Razumovských – pánů z Vikštejna) 12.
Dubová (alej Radkov – Dubová, zámek Dubová – dnes dětský domov, zámecký skleník
– kulturní památka) 13. Vikštejn (Roderichova kaple, zřícenina hradu s naučnými
cedulemi a vyhlídkovou věží) 14. Podhradí (úpravna pitné vody z přehrady Kružberk
s reliéfy Vincence Makovského „Voda v našem životě“)

Náměstí Jana Zajíce ve Vítkově (pl)

Fontána na náměstí ve Vítkově jk

Rybníky Paveláky I a II u Vítkova jk

Kaple sv. Kříže ve Lhotce u Vítkova jk
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Kostel sv. Martina
Pamětní desky věnované staviteli mnoha okresních
v Nových Těchanovicích pl silnic Johannu Migliarinymu v zatáčce silnice u Zálužného pl

Rybolov, lanové centrum a mnoho dalších činností v Davidově mlýně u Kružberku pl

Budovy bývalého lázeňského areálu Janské Koupele figurují vinou postupné devastace
na seznamu nejohroženějších kulturních památek v České republice (pl)
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Budovy bývalé cukrárenské výroby
a správní budovy s pamětní deskou pl

Altán nad pramenem kyselky Marie:
hloubka 18,2 m, průtok 9,5 l /s, 10,2 °C pl

Restaurace Bílá Holubice s Imagináriem pl

NS Dědictví břidlice u RS Bílá Holubice pl

Areál kostela s kamennou zdí hřbitova jk

Historická budova fary u zámku v Melči jk
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Pomník obětem velké války před farou jk

Hrobka Razumovských v Radkově jk

Zámek Melč s parkem – dětský domov jk

Chráněná alej mezi Radkovem a Dubovou jk

Zámek v Dubové – dětský domov jk

Zámecký skleník – kulturní památka jk
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Roderichova kaple u Vikštejna

jk

Pamětní deska s historií hradu Vikštejn jk

Zřícenina hradu Vikštejn nad Podhradím jk

Nádvoří hradu s vyhlídkovou věží jk

Pohled z vyhlídkové věže Vikštejna do údolí Moravice (úpravna pitné vody v Podhradí
a opravářské dílny odloučeného pracoviště Střední školy Vítkov – Podhradí), jk-2013
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9. Na Červenou horu (25 km): Vlakem do Budišova n/B a dále na Guntramovice,
Cestu Porozumění, Červenou, Podlesí, Staré Oldřůvky a zpět do Budišova n/B.
Občerstvení v Podlesí, Starých Oldřůvkách nebo v Budišově n/B.
1. Vodní nádrž Budišov n/B (koupání, rybaření, relax) 2. Vodní nádrž Budišovka 3.
Areál kostela sv. Jakuba Většího v Guntramovicích (zpustošen při prusko-rakouských
bitvách – viz.Upomínky na generála von Laudona) 4. Laudonovy duby (dva letité duby
– stáří 560 let, obvod kmene 6 m, vztahují se ke zpustošené a zaniklé obci Miličín
u Vildštejna z dob husitských válek 1430) 5. Cesta česko-německého porozumění
(mohyla věnovaná obětem válek na všech evropských bojištích, nově postavená kaple
sv. Jana Nepomuckého) 6. Bývalý čedičový lom s odhaleným bizarním sopouchem
(stěny s výraznou kulovitou odlučností lávy – výskyt olivínu, roztroušené čedičové
pumy, usazený sopečný popel) 7. Zlatá lípa (památný strom opředený pověstmi
o zlatém pokladu) 8. Vrchol starovulkánu Červená s meteorologickou stanicí z r. 1952
(výskyt léčivých bylin v okolí stanice) 9. Podlesí – Country klub „Huťův ranč“
s občerstvením a ubytováním (na horním konci Podlesí se nachází smírčí kříž) 10.
Odval zaniklé těžby břidlice na Břidlicové stezce ve Starých Oldřůvkách (výskyt fosilií,
výhledy do okolí) 11. Muzeum břidlice v Budišově n/B s vnitřní i venkovní expozicí 12.
Okolí kostela Nanebevzetí P. Marie (smírčí kříž, křížový kámen, historické pamětní
desky v základech kostela, kašna a pomníky u městského úřadu na Halaškově
náměstí)
Laudonovy duby na modré zn. KČT u Guntramovic, jk-2012
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Vodní nádrž Budišov nad Budišovkou (jk)

Rybník na Budišovce v Guntramovicích jk

Kostel sv. Jakuba Většího v Guntramovicích jk

Cesta česko-německého porozumění jk

Schody ke kostelu s vročením 1890 jk

Laudonova Zlatá lípa pod Červenou horou jk
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Čedičový sopouch zaniklého lomu jk

Studánka poblíž zaniklého lomu jk

Meteorologická stanice na Červené hoře jk

Lidová architektura Nízkého Jeseníku jk

Pracovna meteorologické stanice jk

Cyklistický přístřešek v Podlesí jk
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Kostel a fara ve Starých Oldřůvkách (jk)

Břidlicový odval s výhledy do VVP Libavá (jk)

Muzeum břidlice v Budišově n/B (jk)

Venkovní prostory Muzea břidlice (pl)

Budova Městského úřadu v Budišově n/B (jk)
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Kašna na Halaškově náměstí (jk)

Vlakové nádraží ve Svatoňovicích, PeLe-2007

VLAKEM DO ODERSKÝCH VRCHŮ
Výlet po jedné z nejhezčích tratí na Moravě a ve Slezsku
Suchdol nad Odrou - Mankovice – Odry - Loučky - Jakubčovice n/O Heřmánky - Klokočov - Vítkov - Čermná ve Slezsku - Svatoňovice - Budišov
nad Budišovkou (39 km)
Mapa: Mgr. Petr Dobeš
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Lokomotiva 931 Starnau v Odrách okolo roku 1900, archiv F. Macka

Historie a význam trati:
V roce 1847 byl dokončen úsek Severní dráhy císaře Ferdinanda, vedoucí
z Lipníka nad Bečvou do Bohumína. Roku 1883 přednesli zástupci měst Oder
a Vítkova tehdejšímu ministru obchodu ve Vídni žádost, aby říšská vláda při
prodloužení licence společnosti Severní dráhy stanovila podmínku vybudovat
železniční trať ze Suchdolu n/O přes Odry do Vítkova. Až roku 1885 bylo této
žádosti vyhověno a vybudování lokální trati Suchdol n/O - Odry - Vítkov Budišov n/B bylo stanoveno jako podmínka pro prodloužení licence. Ve dnech
18 a 19. 5. 1887 stanovila komise trasování dráhy. Vlastní stavba lokální dráhy
byla zahájena na jaře roku 1890 a dokončena byla již 15. října 1891.
Nádražní budova v Budišově nad Budišovkou, archiv F. Macka
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Pamětníky zahájení provozu v roce 1891 jsou stávající nádražní budovy
v Odrách, Vítkově i v Budišově n/B. a budovy železničních zastávek
v Jakubčovicích n/O, v Klokočově, v Čermné ve Slezsku a ve Svatoňovicích.

Železniční zastávka ve Svatoňovicích (jk)

Železniční zastávka v Čermné ve Slezsku (jk)

Původní zděná budova železniční zastávky v Mankovicích byla stržena
v osmdesátých letech 20. století. V roce 2009 byla v Jakubčovicích n/O
železniční zastávka posunuta z areálu kamenolomu blíže k Odrám
a v Loučkách byla vybudována nová železniční zastávka u Kolonky. Budova
železniční zastávky v Heřmánkách, pocházející z roku 1936, byla v roce 2015
upravena na moderní zděnou stavbu.

Nová železniční zastávka Odry- Loučky byla zprovozněna v únoru roku 2009 (jk)

Lokální železniční trať č. 276 Suchdol n/O - Budišov n/B od počátku sloužila
osobnímu i nákladnímu provozu. Přiváželo se po ní uhlí a suroviny pro
vznikající průmysl, odváželo se po ní dřevo, kámen a produkty továren. Ve
druhé polovině 20. století tato trať získala na významu při rozvoji cestovního
ruchu. Lákavou se stala zejména pro obyvatele průmyslového Ostravska, kteří
se do Nízkého Jeseníku vydávají za houbami, sběrem lesních plodů,
rybolovem, trampingem, pěší turistikou a cykloturistikou.
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Železniční lokálka v místě nynější zastávky Odry- Loučky před jejím zřízením, pl-2005

CO MŮŽETE ZHLÉDNOUT PŘÍMO Z VLAKU
Suchdol nad Odrou (0 km): Bohatě členěná historická budova železniční
stanice připomíná vznik tratě (1891), pamětní deska na hlavním nástupišti je
věnovaná obětem transportu smrti z druhé svět. války.

Nádražní budova v Suchdole n/O (jk)

Pamětní deska umučeným obětem 1945 (jk)

Mankovice (5 km): Památná „Mankovická lípa“ stojící u nádraží. Za řekou
Odrou se rozkládá řada rybníků s hojným výskytem vodního ptactva.
Emauzský rybník 28,6 ha – jeden z pěti rybníků oderské chovné soustavy firmy Denas,
významné stanoviště vodního a tažného ptactva – slouží jako regionální biocentrum (jk)
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Dominanta města Oder – kostel sv. Bartoloměje s farou nad zámeckým parkem (jk)

Odry (10 km): Vpravo se zvedá pohořský kopec s vrchem Olšová, na kterém
stojí rozhledna ve tvaru historické strážní věže, jako součást NS Stříbrný
chodník. Název stezky je inspirován zdejší středověkou těžbou této suroviny.
Vlevo se rozkládá soustava oderských rybníků a za nimi se rýsuje Veselský
kopec, kam míří další NS popisující hospodaření v lesích a těžbu břidlice v již
zaniklých důlních dílech. Zpřístupněné štoly podtrhují atraktivitu této stezky.
Loučky (12 km): U nejmladší vlakové zastávky stojí na úpatí kopce Chrastavec
památný „Novoveský dub“.
Novoveský dub v Loučkách (jk)
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Zastávka Jakubčovice n. O. před komplexem lomu Jakubčovice skupiny EUROVIA (jk)

Jakubčovice nad Odrou (15 km): Vlak projíždí areálem největšího
středoevropského kamenolomu. Vznikl před více než sto lety a jeho kámen –
šedá droba, byl použit i při stavbě této železnice. Za obcí vlevo stojí mohutný
památný „Dub u brodu“.

Dub u brodu na cyklostezce č. 503 „Odersko“ za jakubčovickým splavem na Odře (pl)

Heřmánky (18 km): U zastávky za řekou na skalním ostrohu „Švédská skála“
stojí zastřešený altán. Trať odbočuje do sevřeného údolí s klikatící se říčkou
Čermenkou.
Skalní ostroh „Švédská skála“ pod Spálovem s dřevěným altánem (jk)
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Zastávka Klokočov – základna ČSOP Odry (zázemí při pořádání historických vlaků) jk

Klokočov (21 km): Zastávku zdobí funkční vodní jeřáb, který je technickou
památkou, připomínající provoz parních vlaků.

Přepadení historického vlaku v Klokočově jk

Funkční vodní jeřáb – technická památka jk

Vítkov (27): Z dálky jsou vidět štíhlé věže novogotického kostela
Nanebevzetí Panny Marie s přilehlým Městským parkem, v areálu hřbitova pod
kostelem je pochován vítkovský rodák Jan Zajíc. Za Vítkovem vpravo se
rozkládají rybníky Pavelák I a Pavelák II, významné prvky biologické diverzity.
Pavelák I sloužil jako ledárna pro vítkovský pivovar a nese název po poválečném správci
Pavelkovi. Rybník na obrázku – Pavelák II byl založen v roce 1968–69 (jk)
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Zatopený lomek u železniční zastávky v Čermné ve Slezsku (jk)

Čermná ve Slezsku (30 km): Silnici k obci lemuje cenná lipová alej. Za
zastávkou vpravo je zatopený povrchový důl, tvořící malé jezírko. Důl je
součástí naučné Břidlicové stezky. V obci stojí kostel sv. Markéty, který
s areálem hřbitova a sochami tvoří komplex památkově chráněných objektů.

Železniční zastávka v Čermné ve Slezsku, která je součástí Břidlicové NS (jk)

Svatoňovice (34 km): Dominantu obce tvoří kostel Nejsvětější Trojice
s památkově chráněnými náhrobky a empírovou brankou do areálu hřbitova
Kostel Nejsvětější Trojice v obci Svatoňovice (jk)
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Budišov nad Budišovkou (jk-2007)

Budišov nad Budišovkou (39 km): Kostel s dvěma věžemi je viditelný již
z daleka a s farou a městským úřadem na Halaškově náměstí tvoří historické
jádro města.

Fara s kostelem a městským úřadem
tvoří historické jádro Budišova n/B (jk)

Kamenné desky a kříže u stěny kostela
Nanebevzetí P. Marie – smírčí kříž (jk)

Autor textu: Petr Lelek
Fotografie: Petr Lelek, Jiří Kucharz
Mapové podklady: Petr Dobeš
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TIPY NA VÝLETY ZE ZASTÁVEK ŽELEZNIČNÍ TRATI
Suchdol nad Odrou – (za meandry řeky Odry 8 km): U restaurace Barton
City za jičínským nástupištěm vede po trase NS Krajinou povodní, procházející
lužními lesy a nivními loukami kolem řeky Odry k restauraci „U Odry“
v Bernarticích n/O Odtud k silnici III/04815 s cyklotrasou 5. Greenway K-M-W
kolem Lesního Mlýnu k silnici III/04737 a zpět do Suchdolu n/O
1. Výpravní budova železničního nádraží (kulturní památka) s pamětní deskou
na hlavním nástupišti 2. Slepá ramena a zátočiny řeky Odry 3. Moto bar U Odry
– součást NS Krajina povodní s venkovním posezením, dětským hřištěm
s hracími prvky 4. Rybí přechod u jezu na řece Odře 5. Zachovalý vodní mlýn
s malou elektrárnou (technická památka) 6. Výhledové místo u obory na
meandrující řeku Odru
Louky v nivě řeky Odry mezi Suchdolem n/O a Bernarticemi n/O, jk-2012
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Mankovice (vycházkový okruh přes místní část Rybníky 5 km): Vede ze
zastávky ČD do centra obce s obecním úřadem u podnikatelského areálu
bývalé pobočky firmy Tatra. Prochází zástavbou obce a u rybníka odbočuje
pěšinou k jezu na řece Odře. Odtud se vrací zpět na hlavní silnici.
1. Žel. zastávka ČD s památnou lípou srdčitou (místo nedaleko nálezu
bronzového pokladu při budování žel. tratě) 2. Kostel Navštívení P. Marie se
sochou sv. J. Nepomuckého a památkově chráněnými náhrobky v areálu
hřbitova 3. Zachovalé čtvercové statky (architektura Moravského Kravařska) 4.
Pomníček Na paměť zbytečných obětí II. svět. války v letecké bitvě z roku 1944
5. Jez na řece Odře s odbočujícím náhonem zásobujícím chovné rybníky
a vodní elektrárnu Dolního mlýna u Jeseníku n/O (koryto řeky je součástí
CHKO Poodří a kolmé hlinité břehy obývají v děrách břehule říční)
Jez na řece Odře u Mankovic, jk-2011
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Odry (za výhledy na tošovickém kopci Vladař 9 km): Trasa vede
z vlakového nádraží po červené zn. KČT směrem ke Stříbrnému jezírku. Za
Hraniční studánkou však odbočí mimo značku vlevo a okrajem lesa pokračuje
k osadě Hvězdová. Na silnici I/47 se stočí vlevo směrem do osady a u zastávky
BUS začne vpravo stoupat lesní pěšinou úbočím kopce Vladař. V ohbí kopce
nad loukami jsou pěkné výhledy do Oderské kotliny. Odtud trasa sestoupí
k serpentině tošovické silnice a vrací se do Oder k vlakovému nádraží.
1. Dřevořez s nejvýznamnějšími památkami horního Poodří u nádražní budovy
ČD 2. Dopravní hřiště (v provozu od r. 2010 – možnost rezervace termínu
a zapůjčení dopravních prostředků) 3. Hraniční studánka s posezením
(vybudováno kolektivem ČSOP 70/13 Odry za pomoci grantu města Odry
v r. 2012) 4. Žulový kříž na lesní cestě u Hvězdové 5. Bývalý selský lom na
drobu 6. Rozvaliny bývalého zájezdního hostince „Sternfeld“ 7. Vyhlídka
z tošovického kopce Vladař nad loukami 8. Solitérní dub letní v polích u Vítovky
Pohled na město Odry a Oderskou kotlinu z tošovického kopce, jk-2016
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Hraniční studánka u Zlatého potoka (jk)

Lesní cesta s křížem u Hvězdové (jk)

Rozvaliny výletního hostince v Hvězdové (jk)

Zbytky základů tanečního sálu (jk)

Solitérní dub letní pod tošovickým kopcem Vladař jako „strážce“ Oderské kotliny (jk)
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Odry - Loučky (tajemné nápisy na svahu Hirnik 6,5 km): Ze zastávky se
vydáme směrem k Vítovce, ale u Františkova kříže vystoupáme pěšinou k lesní
svážnici. Ta nás zavede až nad kamenolom v Jakubčovicích n/O, odkud se
vrátíme zpět po žluté zn. KČT k vlakové zastávce do Louček.
1. Památný strom – dub letní v Kolonce 2. Pískovcový Františkův kříž (památka
na Františka Wesselského) 3. Bizarní kamenný útvar ve tvaru kazatelny
s vytesanými meziválečnými nápisy 4. Kameny ve svahu Hirnik s vytesanými
nápisy z meziválečného období 5. Lokalita s výskytem chráněné lilie zlatohlavé
nad starými lomy

Vytesané znaky na kameni ve svahu
Hirnik s letopočtem 1923 (jk)

Porost lilie zlatohlavé ve svazích nad
lomy v Jakubčovicích nad Odrou (jk)
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Jakubčovice nad Odrou (přírodní rezervace Suchá Dora 5,5 km): Trasa
vede ze zastávky přes centrum s dřevěnou zvoničkou a kolem bývalého
náhonu k budově někdejší věznice (dnes paintballová střelnice). Silnice
pokračuje k hlavní cestě Odry – Potštát, kterou protíná, a po pravém břehu
potoku Suchá vede do rezervace. Ve svahu se ostře stáčí zpět a vyúsťuje na
dobešovskou silnici, kde po žluté zn. KČT sestupuje do Jakubčovic n/O.
1. Zastávka s výhledem na třídírnu kamenolomu (těžba od roku 1876) 2. Bývalý
mlýnský náhon s výskytem mihulí potočních u sportovního areálu TJ Tatran
Jakubčovice n/O 3. Bývalá věznice (dnes paintbalová střelnice Elite Alcatraz) 4.
Přírodní rezervace Suchá Dora (květnatá bučina typická pro původní lesní
porosty Nízkého Jeseníku) 5. Areál bývalého lomu Skalka (pozůstatky
betonových patic lanové dráhy, která přepravovala vytěžený materiál na vlak.
nádraží) 6. Centrum obce (dřevěná zvonička ze 17. stol. s pamětní tabulkou na
návsi, hasičská zbrojnice s pamětní deskou se jmény hasičů padlých
v 1. světové válce, hospoda U Zvoničky, obecní úřad s pamětní deskou
věnovanou občany obce v roce 1974, památný strom – Pavlíkův dub)
Stěna lomu v areálu Skalka pod přírodní rezervací Suchá Dora, jk-2013
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Heřmánky (kolem Čertova kamene k Černickým rybníčkům 10 km):
Vlakem do železniční zastávky Heřmánky a po zelené zn. KČT do úbočí
kamenského kopce. Vpravo po lesní svážnici k hájovně a údolím
Heřmanického potoka k Černickým rybníčkům. Odtud polní cestou k lesu a dále
po zelené zn. KČT do údolí na zastávku v Heřmánkách.
1. Rybníček u Loučkovy hájenky 2. Pověstmi opředený Čertův kámen v údolí
Heřmanického potoka 3. Černického rybníčky u Hubertova křížku 4. Přírodní
památka Na Čermence (významné hnízdiště lesního ptactva, květnaté bučiny
s hodnotným bylinným patrem)
Zlodějský chodník (zelená zn. KČT) na kamenském kopci u Heřmánek, jk-2014
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Klokočov (zajímavosti v údolí říčky Čermenky 6,5 km):
1. Zastávka ČD Klokočov – terénní základna ZO ČSOP Odry (programové
zastavení historických parních vlaků) s funkčním vodním jeřábem s vodojemem
– technická památka 2. Kamenný pomníček lesního neštěstí v r. 1932 3.
Liščina – lesnatý svah s pěknými výhledy a s výskytem slepenců (konglomerátů
hrubozrnných opracovaných štěrků, spojených kalcitovým, křemitým nebo
železitým cementem) 4. Významný krajinný prvek s výskytem živého rašeliníku
5. Pravděpodobné místo osídlení Staré Kamenky (zbytky hornických domků
a terénní nerovnosti) nad železničním přejezdem u pěti závor 6. Pozůstatky
překládkové koleje z období předválečné těžby kamene 7. Betonový pomníček
tragické události z roku 1932 8. Pozůstatky násypníků v areálu bývalého
kamenolomu Česká skála 9. Obnovený křížek u trati na místě býv. vodního
mlýna 10. Batikovaná stěna bývalého kamenolomu Česká skála 11. Bývalé
důlní dílo po těžbě břidlice
Překládková kolej bývalého kamenolomu Česká skála, jk-2011

134

Vodní jeřáb u žel. zastávky Klokočov (jk)

Kamenný pomníček nad zastávkou (jk)

Výhledy z kopce Liščina u Kamenky (jk)

VKP Kamenské rašeliniště (pl)

Betonový pomník z r. 1932 u silnice (jk)

Ruiny budov v areálu býv. kamenolomu (jk)
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Vítkov (Klokočov – Františkův dvůr 9 km):
Nenáročná vycházka příjemným prostředím z vlakového nádraží ve Vítkově
lesní pěšinou po modré zn. KČT do Klokočova a k šlechtitelské stanici ve
Františkově dvoře a silnicí s hodnotným jasanovým stromořadím zpět do
Vítkova.
1. Historická budova vlakového nádraží ČD ve Vítkově 2. Vyhlídka na město Vítkov
z louky u silnice na Klokočov 3. Mlýnský potok – bývalý zdroj jímání pitné vody 4.
Kostel sv. Ondřeje se sochou světce a rodinnou hrobkou klokočovských pánů
z Badenfeldu 5. Hřebčín ve Františkově dvoře s chovem plemene slezský norik
(prohlídky, projížďky, restaurace a ubytování) 6. Jezírko zatopeného dolu nad bývalým
kamenolomem u silnice lemované jasanovým stromořadím
Jasanové stromořadí na silnici z Vítkova do Klokočova, jk-2011
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Kamenné hrazení Mlýnského potoka (jk)

Jímací šachtice bývalého vodovodu jk

Kostel sv. Ondřeje v Klokočově pl

Hrobka rodiny Badenfeldů u kostela jk

Výběh hřebčína ve Františkově dvoře
s chovem plemene – slezský norik –
s možností prohlídky boxů a stájí jk

Restaurace a ubytování ve Františkově
dvoře. Rodinné a firemní večírky, jízda
na ponících a vyjížďky v kočárech jk
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Lesní porost na haldě u přírodní památky Černý důl, jk-2016

Čermná ve Slezsku (k Černému dolu 6 km): 1. Zatopený lomek u
železniční zastávky (přírodní biotop vodních rostlin a živočichů) 2. Přírodní
památka Černý důl (významné zimoviště netopýra černého – EVL) 3. Jezírko v
zatopeném břidlicovém lomu 4. Funkční povrchový břidlicový lom u silnice na
Nové Těchanovice
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Svatoňovice (údolím Budišovky 9 km):
1. Výchozí stanoviště tur. cest a Břidlicové NS stezky u zastávky ČD
a pohostinství ve Svatoňovicích 2. Filiální kostel Nejsvětější Trojice se
hřbitovem, kamenná hřbitovní zeď s empírovou brankou 3. Křižovatka tur. cest
v údolí říčky Budišovky 4. Čermenský mlýn (chatoviště na odvalu břidlicového
dolu, informační cedule Břidlicové stezky s fotografiemi a popisem dobývky
v zaniklých štolách) 5. Hippostanice „Monteho ranch“ s ubytováním na seně 6.
Centrum obce Čermná ve Slezsku s parčíkem, památkově chráněný hřbitovní
areál s kostelem sv. Markéty 7. Železniční zastávka na Břidlicové stezce
a zatopený lom (významný biotop vodních rostlin a živočichů) za zastávkou
Empírová branka u kostela Nejsvětější Trojice ve Svatoňovicích, jk-2013
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Budišov nad Budišovkou (na zříceninu hradu Vildštejn 10,5 km):
1. Železniční zastávka ČD 2. Bývalá tabačka – dnes firma Linaset 3. Muzeum
břidlice s vnitřní i venkovní expozicí (společně s Imagináriem v Mokřinkách
a rozsáhlými naučnými stezkami tvoří součást projektu Krajina břidlice)
4. Halaškovo náměstí – historické jádro města Budišov n/B 5. Soukromý mini
geopark u silnice 6. Posezení u křížku s pomníčkem sv. Huberta 7. Zřícenina
hradu Vildštejn (jako správa budišovského panství existoval zřejmě již ve 13.
století a byl asi třikrát větší než hrad Sovinec na Rýmařovsku), nebyl pro svoji
odlehlost rozebrán na okolní stavby a zbytky zdiva čekají dodnes na
archeologický průzkum pod půdním nánosem
Informační cedule na místě bývalého hradu Vildštejn, jk-2015
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Stará Voda (ke Staré Vodě a zpět 16 km): Lehká cyklistická projížďka
z Budišova nad Budišovkou přes Podlesí k poutnímu místu Stará Voda
a Královské studánce, dnes u Vojenského výcvikového prostoru Libavá a zpět.

Poutní kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího v zaniklé vsi Stará Voda. Poblíž se
nachází ruiny bývalého kláštera piaristické koleje a zaniklého hřbitova. Asi 500 m pod
kostelem je Královská studánka opravená skauty.
Autor textu: Petr Lelek, Jiří Kucharz
Fotografie: Jiří Kucharz, Petr Lelek
Mapové podklady: Petr Dobeš
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Suchdol nad Odrou (památky a muzea):
1. Památkově chráněná výpravní budova z r. 1891 2. NS Krajinou povodí
(Suchdol n. O. – Bartošovice n. O. – Jeseník n. O.) 3. Fragment ohradní zídky
výrobny betonových stavebních dílců 4. Dolní panský dvůr s pamětní deskou
k prvnímu hromadnému očkování v Rakouské monarchii 5. Hraniční kámen
kunínského panství z r. 1740 6. Muzeum Moravských bratří 7. Muzeum
městyse s vojenskou a historickou expozicí 8. Evangelický kostel postavený
v arkádovém stylu 9. Bývalá dědičná rychta 10. Barokní fara postavená podle
návrhů J. L. Hildebrandta 11. Katolický kostel s areálem hřbitova 12. Chráněný
strom – buk lesní červenolistý 13. Chráněný strom – dub letní 14. Památný
strom – dub letní 15. Horní dvůr (šlechtění kravařského skotu) 16. Veřejné
tábořiště u vodní nádrže Kletné (koupání, rybolov, občerstvení, pamětní kámen
Pony Expressu)
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Dolní panský dvůr (dnes stavební firma Unistad) osvícené majitelky kunínského panství
– Marie Walburgy – hraběnky z Truchsess Waldburg-Zeilu, která zde provedla v roce
1799 jedno z prvních veřejných očkování proti neštovicím.
Hranici panství dodnes označuje hraniční kámen z toku 1740

(Foto: Jiří Kucharz)

Evangelický kostel byl postaven v letech 1852–58 za seniora Szepessyho podle návrhu
vídeňského architekta Förstera. Interiér je zachován a vybaven původním inventářem:
oltář, kazatelna, varhany, křtitelnice apod., ve věži je prostřední ze tří zvonů. V roce
1781 po vydání tolerančního patentu se k evangelické víře přihlásily dvě třetiny
obyvatelstva a byl zde založen evangelický sbor. V roce 1791 si postavili kostel, který
byl v letech 1852–1858 přestavěn.
(Foto: Jiří Kucharz)
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Dominanta obce z r. 1605 – pozdně renesanční kostel Nejsvětější Trojice s působivou
zdvojenou cibulovitou bání a hranolovitou věží.
Náhrobek v areálu hřbitova před jedním ze tří chráněných stromů v Suchdolu n/O –
bukem lesním červenolistým (obvod 5,1 m, výška 25 m, stáří cca 200 let).
(Foto: Jiří Kucharz)

Hromadný hrob 47 obětí nacismu umučených v transportu smrti v lednu 1945,
nalezených poblíž žel. trati u Suchdolu n/O, umístěný v areálu farního hřbitova. Barokní
fara z roku 1730, vybudovaná podle projektu vídeňského architekta Johanna Lucase
von Hildebrandta – kulturní památka, majetek městyse Suchdol n/O. (Foto: Jiří Kucharz)
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Muzeum Moravských bratří – expozice vývoje osídlení od pravěku po současnost,
popisuje exil 280 obyvatel Suchdolu n/O do Herrnhutu v Sasku v 18. století, kde
obnovili jednotu bratrskou a zakládali misijní osady v mnoha částech světa. V objektu
muzea je provozována i nízkonákladová ubytovna 150,- Kč/noc. Foto: Ing. Petr Lelek

Muzeum městyse Suchdol n/O s celoroční expozicí: vznik obce, rychtářství, rychtářský
rod Teltschiků, dolování stříbra, hospodaření v minulosti, železnice, CHKO Poodří,
místní výrobní podniky, povýšení obce na městys, Stefan Weigel – místní vlastivědný
badatel, obec Kletné, 100 let elektrifikace obce, Josef Vincourek – významný hudebník,
II. světová válka.
Foto: Ing. Petr Lelek
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Odry (zajímavá místa a památky 5,5 km):
1. Dřevořez s nejvýznamnějšími památkami horního Poodří vedle nádražní
budovy ČD 2. Hrob vojáků Rudé armády v parčíku u Odry 3. Kaple sv. Rodiny
(unikátní roubené zdivo, malované výjevy na dřevěném stropě, obnovené
varhany) v areálu městského hřbitova (pískovcová hrobka Bernheierovy rodiny,
Gerlichova hrobka – kulturní památka, Urnový háj proletářských volnomyšlenkářů, upravené náhrobky německých starousedlíků) 4. Budova bývalého
soudu s věznicí 5. Lavička s vyhlídkou 6. Vyhlídka na Skalce s výhledem na
město Odry a Oderskou kotlinu 7. Kaple Panny Marie a kamenný vodojem
8. Restaurace Dělnický dům (společenský sál, kavárna, klubovny, posilovna
a ubytování) 9. Návštěvnické centrum „Katovna“ (expozice vězeňství
s mučírnou a pohádkovými bytostmi z Poodří – Moravského Kravařska) 10.
Pozůstatky městských hradeb s vestavěnou husitskou baštou (expozice cihel a
kachel na Odersku) 11. Náměstí s památkově chráněnými měšťanskými domy,
sochou Panny Marie a kašnou císaře Josefa II. s plastikou rodáka Emila
Zimmermanna 12. Muzeum Oderska (pravidelné výstavy, přednášky, tematické
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expozice) 13. Kostel sv. Bartoloměje (druhý nejstarší zvon ve Slezsku)
s pískovcovými kříži a sochami u budovy fary (možnost prohlídky kostela
a fary) 14. Revitalizovaný zámecký park (romantická zákoutí s posezením,
rozária, jezírka, dětské hrací prvky, vyhlídky, pořádání veřejných
společenských akcí) 15. Budova bývalého panského mlýna se sušičkou (dnes
firma Phramed s.r.o.) 16. Budova bývalého panského pivovaru (dnes herna MClub s minipivovarem) 17. Nýtovaná „Květinová lávka“ přes řeku Odru pod
budovou bývalého panského pivovaru a vodního mlýna 18. Kříž na Křížové…..
19. Hospoda U Zdeňků u dopravního hřiště ( hřiště v provozu od r. 2010 –
možnost rezervace termínu a zapůjčení dopravních prostředků)
Vyhlídka do Oderské kotliny z lavičky na první zatáčce dobešovské silnice (jk)

Vyhlídka na Skalce (pl)

Kaple Panny Marie pod Skalkou (pl)
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Návštěvnické centrum Katovna (pl)

Kašna od Emila Zimmermanna (pl)

Hradby města s husitskou baštou (pl)

Zámecký park revitalizovaný v roce 2011 (pl)

Příhradová květinová lávka přes řeku Odru spojovala tehdejší květnou zahradu se zámkem (pl)
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Vítkov (památky ve městě 3 km):
1. Městský úřad s Městským muzeem a informačním centrem (muzeum pořádá
výstavy, kulturní a vzdělávací programy ve výstavní síni kulturního domu) 2.
Fontána a informační panel na náměstí Jana Zajíce 3. Pomník Johanna
Heinricha Pestalozziho (pedagog a edukační reformátor – jedna
z nejvýznamnějších postav moderní světové pedagogiky) před ZŠ s bustou
Jana Zajíce na stěně budovy 4. Památkově chráněná budova kina Panorama
z r. 1930 5. Budova bývalé české menšinové školy (postavená v r. 1929 podle
plánů pražského uměleckého architekta Miroslava Babušky) 6. Sportovní areál
(minigolf, hokej, stadion TJ) u budovy sokolovny 7. Busta hudebního skladatele
Eduarda Schöna – Engelsberga (původně kamenný podstavec císařské
koruny, odstraněné v roce 1918) 8. Městský park s romantickými místy
k odpočinku 9. Farní kostel Nanebevzetí P. Marie se sochou sv. Marka
a Krucifixem (podle plánů Václava Matusche z Vejprt, dokončeno v r. 1914
a vysvěceno v r. 1918) 10. Parčík s plastikou Pastýřky – Husova ul. 11.
Památný strom – lípa velkolistá pod parčíkem na Husově ul. 12. Areál hřbitova
(socha Krista od Josefa Mühra – 1905, hrob Jana Zajíce s náhrobkem ak.
sochaře Olbrama Zoubka) 13. Hřbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie (cenné
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obrazy Ignáce Güntera z r. 1771 „Křížová cesta“ – kulturní památka) 14.
Hodnotná socha sv. Floriána z přelomu 19. a 20. stol. (nad farou pod
hřbitovním kostelem) 15. Parčík s památníkem osvobození s výjevem
„Sbratření“ 16. Reliéfy rodinných výjevů na budově ZŠ na nám. Jana Zajíce ve
Vítkově (bývalá budova Okresního národního výboru Vítkov 1945 – 1976)

Náměstí Jana Zajíce s dominující fontánou a informačním panelem k naučné Břidlicové stezce.
V pozadí budova základní školy v budově bývalého Okresního národního výboru Vítkov. Na
zdech v podloubí u vchodu do budovy jsou umístěny dvě plastiky s reliéfy „Rodinných výjevů“.

Reliéfy u vchodu budovy ZŠ (pl)

Kino Panorama z roku 1930 (pl)

150

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 17. stol. s hrobem studenta Jana Zajíce( jk)

Socha Pastýřky v parčíku na Husově ul. jk

Památná lípa velkolistá pod parčíkem pl

Městský park s jezírkem a bustou Eduarda Schöna – Engelsberga za filiálním kostelem
u Bezručovy ul. jk

151

Budišov nad Budišovkou (zajímavá místa a památky 5 km):
1. Vlakové nádraží Budišov nad Budišovkou (507 m n.m.) 2. Rybník napájející
v minulosti mlýnský náhon (patrný u chodníku v aleji před panelovými domy)
3. Parčík s bývalým kamenným pomníkem u domova pro seniory 4. Městský
hřbitov pod hasičskou zbrojnicí (historické náhrobky, kamenná zídka pokrytá
břidlicovými pláty) 5. Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie s farou (křížový
kámen, smírčí kříž, kameny s tesanými nápisy) 6. Halaškovo náměstí s kašnou
a budovou městského úřadu (pamětní deska významného rodáka Františka
Ignáce Kassiána Halašky – osvícenského vzdělance české vědy 18. stol.) 7.
Muzeum břidlice s vnitřní i venkovní expozicí (geologie, paleontologie, historie
dolování, instalace v přilehlé zahradě) 8. Kamenný obloukový most z 18. stol. u
budovy bývalého ředitelství Břidlicových dolů 9. Autokemp Budišov nad
Budišovkou – nejlepší malý autokemp v roce 2016 (ubytování, restaurace,
zábava, sport) 10. Lesní park – osmnáctijamkové discgolfové hřiště (bývalý
přírodní amfiteátr spojený s multižánrovým festivalem Budišovské letnice –
dnes pořádané v autokempu) 11. Areál bývalé tabačky – největší továrny
na Budišovsku (dnes firma Linaset – zpracovna umělých hmot)
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Kamenný most z roku 1773 se sochou sv. Jana Nepomuckého u Muzea břidlice (jk)
Městský parčík s kamenným sloupem bývalého pomníku u domova pro seniory (jk)
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Kružberská přehrada (zajímavosti v okolí):
1. Betonová přehradní hráz Kružberské přehrady (byla projektována v roce 1932
a dokončena v roce 1957) 2. Malá hrázka na Lobníku (slouží k zadržení hrubých
nečistot) 3. Studánka Milíře (upravená Lesy ČR, s. p.) 4. Jezírko v zatopeném lomu
u cesty (významný krajinný prvek pro výskyt obojživelníků – výskyt čolka obecného)
5. Penzion Velké sedlo (ubytování, rekreace) 6. Lezecké stěny nad dutinou ve skále
(dutina měla sloužit jako hrobka rodiny Weisshuhnů) 7. Zřícenina hrádku Hradisko
s vyhlídkou do údolí Moravice a na přehradu (nad zříceninou se nachází zbytky zdiva
bývalé rozhledny) 8. Lanové centrum Davidův mlýn (rybolov, golfové hřiště, restaurace
s ubytováním) 9. Dřevěný kostelík sv. Petra a Pavla v Kružberku (možnost prohlídky)
10. Areál bývalých lázní Janské Koupele 11. Imaginárium v objektu penzionu Bílá
Holubice v Mokřinkách 12. NS Dědictví břidlice na haldách Nittmannova dolu (EVL)

Penzion Velké sedlo pod přehradou jk

Haldy Nittmannova dolu v Zálužném jk
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Stará Voda a Město Libavá (památky bývalého vojen. prostoru 24 km):
1. Kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího (interiér pokrývají nápisy z dob pobytu
sovětských vojsk) 2. Královská studánka (podle původních plánů opravily skautské
oddíly) 3. Větrný mlýn Libavá (uvnitř se nachází miniexpozice z historie Libavska)
4. Kostel Povýšení sv. Kříže (v květnu na cyklistické akci Bílý kámen jsou tyto památky
otevřeny veřejnosti a probíhají zde výstavy a komentované prohlídky)
Větrný mlýn Libavá s malou expozicí a kostel Povýšení sv. Kříže ve Městě Libavé (jk)
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