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Řeka Odra v horním Poodří 

(Geomorfolofie řeky Odry) 

Tento popis horního toku řeky Odry je inspirován referátem předneseným zástupci 
města Oder a Historicko - vlastivědného spolku Odry na sympóziu v německém 
Oderbergu v červnu roku 2011. 

 

Řeka Odra pramení v Oderských vrších ve vojenském prostoru (správný název je 
vojenský újezd) Libavá asi 1 km západně od vesnice Kozlov, odkud k němu vede 
červeně značená turistická trasa KČT. 

           

Upravený pramen s dřevěným altánkem se nachází v nadmořské výšce 632 m n. m. 
na východním svahu Fidlova kopce, jehož vrchol má pouhých 680 m n. m. Pramen 
Odry leží nedaleko hlavního evropského rozvodí mezi úmořími Baltského a Černého 
moře. Na území České republiky měří její tok 132 km, což je asi šestina její celkové 
délky, a pod Bohumínem v nadmořské výšce 190 m n. m. odtéká do Polska. 

       

Řeka Odra jako hraniční řeka mezi Polskem a Německem ve Frankfurtu nad Odrou. 

Řeka Odra má na českém území dva morfologicky výrazně odlišné úseky. V 
pramenné části v Nízkém Jeseníku má tok charakter peřejnaté horské bystřiny a 
protéká hlubokým lesnatým údolím s úzkou říční nivou. 

       

Odra ve Vojenském újezdu Libavá ve vzdálenosti do 2 km od pramene 
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Odra ve Vojenském újezdu Libavá u Města Libavá 6 - 12 km od pramene 

       

Odra ve Vojenském újezdu Libavá u Starých a Nových Oldřůvek a Klokočova 20 - 25 
km od pramene 

           

Odra v úseku od Klokočova do Klokočůvka 

       

Odra v Jakubčovicích n.O., Loučkách a v Odrách 

       

Údolí řeky u Klokočova a Jakubčovic n.O., Oderská kotlina s městem Odry 
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Nízký Jeseník je z geologického hlediska tvořen zvrásněnými prvohorními kulmskými 
sedimenty, především drobami a jílovitými břidlicemi. Tato geologická stavba je 
zřejmá u skalních výchozů nebo v místech bývalých těžeb stavebních surovin. 

       

Geologickou stavbu prozradí materiál dna a koryta řeky Odry – u pramene, u Skály 
P. Marie a u Mankovic 

       

Dá se vyčíst i z přírodních výchozů – kamenná moře u Podlesí a v Častochově u 
Spálova a Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku 

       

Nerostné bohatství dokládá i bývalá nebo současná těžba – břidlice u Starých 
Oldřůvek, droby v Jakubčovicích n. O. a břidlice v Petrově skále u Spálova 

Tektonické poruchy ovlivňují směr toku, který se dvakrát pravoúhle mění. 

           

Zlomy toku řeky Odry u Starých Oldřůvek a u Jeseníku nad Odrou 

Oderské údolí se výrazněji rozšiřuje v Oderské kotlině, kde se nachází město Odry. 
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Údolí řeky Odry u Jakubčovic n. O. a Oderská kotlina s městem Odry 

Pak řeka protéká krátkým průlomovým úsekem a dostává se do svého druhého 
úseku – do Moravské brány. Ta má charakter širokého úvalu, podélný sklon zde 
výrazně klesá a Odra se mění v typickou nížinnou řeku, která meandruje v měkkých 
povodňových hlínách. 

       

Průlom Oderské kotliny do Moravské brány, Moravské brána a řeka Odra u Mankovic 

Jde o úsek v Chráněné krajinné oblasti Poodří. 

 

Letecký snímek řeky Odry v CHKO Poodří u Bartošovic 

       

Řeka Odra v CHKO Poodří u Mankovic a Bernartic n. O. 

Pak Odra protéká Ostravou, kde je regulována a mohutní dvěma významnými přítoky 
– řekou Opavou přivádějící vodu z Jeseníků a Ostravicí přitékající z Beskyd. Na 54 
km délky po soutok s říčkou Luhou řeka Odra ztrácí 383 výškových metrů, kdežto na 
další vzdálenost 840 km k moři Odře zbývá 250 výškových metrů. 
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Řeka Odra u Košatky, v Ostravě a u Bohumína (foto R. Jarošek) 

Řeka Odra je zajímavá tím, že na ní nestojí žádná větší přehrada a že má doposud 
přirozený vodní režim, který je mj. charakteristický velikou rozkolísaností průtoků. 

       

Jediná vodní nádrž u Barnova na území VÚ Libavá 

Běžný letní průtok v Odrách činí pouhých 250 l/s, avšak po přívalových deštích se 
během páru dní může zvýšit na 70.000 l/s. 
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Sucho a povodeň na řece Odře na Suché louce u Spálova, u jezu v Jakubčovicích n. 
O., u stupně v Odrách, nad mostem Třídy Osvobození v Odrách a nad mostem na 

ulici Skřivánčí v Odrách 

      

Sucho na „Široké Odře“ u Spálova a řeka Odra po jarním tání v Loučkách 

Tato přirozená rozkolísanost toku a zachovalost krajiny v okolí řeky Odry se mimo 
jiné podílejí na tom, že již nyní je asi 75 % délky toku na území ČR legislativně 
chráněno jako zvláště chráněná území přírody. 

       

Mapa se zákresem chráněných úseků řeky Odry, EVL Horní Odra a EVL Poodří 

Do řeky Odry v úseku od pramene po soutok s Luhou v Moravské bráně vtéká 30 
významnějších potoků, které dosahují celkové délky 300 km. 

 

Některé přítoky řeky Odry: Budišovka u Čermné ve Slezsku, Pecovský potok u 
Klokočůvku, potok Suchá u Jakubčovic n. O. a Kamenný potok u Louček 
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I když geologické podloží pramenné oblasti není příliš propustné, především díky 
rozsáhlým lesním porostům a mokřadům je řeka Odra od pramene vydatně dotována 
vodou, takže v minulosti již po 3 km poháněla první mlýn s pilou – Eliščin mlýn 
(Lieselsberg). 

       

Mokřad pod pramenem řeky Odry, první mlýn s pilou na řece Odře = Eliščin mlýn 
(Liselsberg) u Kozlova 

Vojenský prostor Libavá vytváří malebné okolí řeky Odry od roku 1949. Přes 
pokračující vojenskou činnost zde bublání a klokotání vody říčky Odry doprovází 
zpěv ptáků a vítr pohrávající si s korunami stromů. Dvakrát do roka je možno tento 
vojenský prostor navštívit a o kráse pramenné oblasti řeky Odry se přesvědčit. 

       

Cyklistická akce Bílý kámen ve VÚ Libavá – pramen řeky Odry u Kozlova, Velká 
Střelná a Královská studánka u Staré Vody 

 

Lidská činnost na Odře 

(Jak se vyvíjelo soužití lidí a řeky Odry) 

Novověké osídlení horního Poodří začíná druhou polovinou 12. století, kdy sem 
pronikali lovci, včelaři, rybáři a havíři hledající drahé kovy - především stříbrnou rudu 
galenit. 

       

Pozůstatky po těžbě stříbrné rudy (galenitu) v okolí Oder = důlky na Veselském kopci 
a Zlatý důl u Pohoře 
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Galenit z potoka protékajícího kolem Zlatého dolu u Pohoře, rozdrcený galenit a slitky 
olova ze Železné brány u Bělotína 

K těžbě a zpracování stříbrné rudy se využívala voda řeky Odry a jejich přítoků. Voda 
sloužila k pohonu čerpadel, k pohonu stoup, k rýžování rozdrcené rudy a k pohonu 
dmychadel tavících pecí. Existenci těchto staveb, zařízení a činností dokládají jejich 
pozůstatky v terénu a archeologické nálezy. 

S prvním osídlení souviselo kácení lesů a rozvoj zemědělství. To sebou neslo vznik 
povodní a odnos půdy, takže lidé museli svá sídla u řeky opustit a přestěhovat je 
dále od vody. Dnes se např. v Odrách pozůstatky tohoto osídlení zvaného Vyhnanov 
nachází v hloubce 1 - 2 m pod půdními naplaveninami. 

       

Poloha Vyhnanova a archeologické nálezy z této lokality 

    

    

Půdní naplaveniny (sedimenty) v korytě řeky Odry po povodni v Jakubčovicích n. O. 
a v meandru u Mankovic 

I rozvoj zemědělství v horním Poodří byl spojen s řekou Odrou. K rozvoji chovu 
dobytka např. přispělo využívání vody po jarním tání nebo po letních deštích 
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k závlahám nivních luk v okolí Odry a jejich přítoků. Dodnes jsou v krajině patrné 
splávky a soustavy otevřených příkopů a kanálků využívaných k těmto závlahám. 
Tyto pravidelně kosené louky nebo pastviny byly ozdobou krajiny a poskytovaly 
životní podmínky pro vzácné druhy rostlin i živočichů. 

       

Nivní louky v údolí řeky Odry u soutoku s Něčínským potokem, bývalé pastviny u 
Louček a zemědělská krajina v Moravské bráně u Jeseníku n. O. 

       

Bývalý zavodňovací kanál v údolí řeky Odry u Klokočova a květnaté nivní louky 
v údolí řeky Odry u Klokočůvka 

Mimo závlah byla v zemědělství využívána i síla vody v desítkách vodních mlýnů 
nebo olejen, které stály jak u řeky Odry tak i na jejich vydatnějších přítocích. Jeden 
z dochovaných vodní mlýnů, který je technickou památkou, stojí na území města 
Oder - v Loučkách. 

       

Bývalý vodní mlýn v Nové Vsi n. O. ve VÚ Libavá na historické fotografie a jeho 
současné torzo, bývalý vodní mlýn v Odrách 
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Bývalý vodní mlýn Zástružný ve Spálově (u Klokočůvku) je nyní penzionem „Švamlův 
mlýn“, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách – vodní kolo a interiér, mapa s polohou 

mlýna v Loučkách a muzea mlýnských kamenů v Odrách 

V samotných Odrách máme malé muzeum mlýnských kamenů. 

       

Soukromé muzeum mlýnských kamenů na Nadační ulici a jeho majitel Jiří Král st. 

Se zemědělstvím souvisel rozvoj textilní výroby. Ani ta se bez vody coby suroviny a 
pohonné síly neobešla. V krajině horního Poodří tak nacházíme torza valch a 
barvíren, které zpracovávaly zdejší len a vlnu. 

       

Zaniklá valcha v údolí řeky Odry u Klokočova a bývalá Waschkova textilka v Odrách 
(nynější firma Mateiciuc a. s.) 

Samostatnou kapitolu tvoří rybníkářství. To na Odersku vzniklo následkem 
rozsáhlých prací na opravách náhonů a jezů po velké povodni v roce 1555. Tehdejší 
majitel oderského panství Jan Tomáš ze Zvole nechal prodloužit mlýnský náhon 
z Louček až do obce Vražné na 8 km délku. 
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Jez na řece Odře v Loučkách, replika pamětní kamenné desky ve vestibulu oderské 
radnice a trasa oderského náhonu 

Za městem Odry na náhonu zřídil čtyři nové mlýny a rybniční soustavu, která svému 
účelu s malými přestávkami slouží dodnes. 

       

Náhon v Zámeckém parku v Odrách, Oderské rybníky na mapě a Vraženský rybník a 
rybník Cíp z Pohořského kopce 

          

Emauzský rybník, labuť bílá, kosatec žlutý a Travný rybník v Odrách 

Řeka Odra byla velmi významná i v lesním hospodářství a při zpracování dřeva. 
Např. na spálovském a oderském panství sloužila v 18. století k plavení dřeva 
vytěženého v lesích zejména po polomech působených větry. Dopravovalo se tak 
dřevo na pily, na výrobu papíru a po vybudování železniční tratě i pro ostravské doly. 
Voda sloužila k pohonu řady pil, které většinou doplňovaly mlýny. Voda řeky Odry a 
jejich přítoků v horním Poodří pomohla i rozvoji zdejšího průmyslu pohonem řady 
malých elektráren. 

       

Nálezy nástrojů pro plavení dřeva z Oder, mlýn v Klokočůvku a bývalá MVE v Odrách 
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K říční plavbě se řeka Odra na jejím horním toku nikdy nevyužívala. Byly činěny 
pokusy splavnit ji k Bohumínu a využívat ji pro přepravu hromadných substrátů (uhlí, 
rud nebo hutních výrobků). A tak jediným druhem plavby provozovaným za vhodných 
podmínek je rekreačně - sportovní plavba na kajacích, kanoích, malých člunech nebo 
raftech. Jarní plavba po řece Odře od soutoku s Něčínským potokem po Jakubčovice 
n. O. nebo letní plavba CHKO Poodřím je nezapomenutelným zážitkem. 

       

Pozůstatek přístaviště v Bohumíně a rekreační plavba na Odře u Klokočova 

Horní tok řeky Odry je oproti toku v Polsku a Německu velmi rozdílný a její využívání 
lidmi je poměrně malé. Tato rozdílnost však může být důvodem k tomu, abychom se 
vzájemně navštěvovali a rozšiřovali si tak své poznání. 

       

Muzeum řeky Odry v polské Nowe Soli, říční přístav ve Štětíně a muzeum plavby po 
řece Odře v německém Oderbergu 

   
Vyústění řeky do Baltského moře (PL), Odra u Swedtu (D), písečné pláže u 

Baltického moře (PL) 

 

 

 

Za Historicko-vlastivědný spolek Odry – Květoslav Wiltsch a Petr Lelek 


