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Naučná stezka Stříbrný chodník po rekonstrukci
V loňském roce byla zrekonstruována naučná stezka Stříbrný chodník, která začíná a končí v Odrách. Došlo k je-

jímu předání mezi oderskými ochránci přírody (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Odrách ev. č. 
70/13 - dále jen „ZO ČSOP Odry“) a městem Odry, které si tuto naučnou stezku vzalo do své péče. Nově naučná stezka 
prochází místní částí města Oder - Pohoří a její součástí se stala i nová rozhledna „Olšová“. Naučná stezka se tak pro-
dloužila a je zde i více zastavení. V dnešním článku vás tak pozýváme k procházce po ní. Popíšeme vám celou její trasu 
a upozorníme vás na různé zajímavosti v jejím okolí.

Ještě než se vydáme na samotnou trasu, seznámíme 
vás s několika úvodními daty. Název naučné stezky byl 
inspirován historickou těžbou stříbrné rudy – galenitu na 
úbočí Pohořského kopce nad Mankovicemi v okolí 9. a 
10. zastavení. Její návrh připravila a v roce 2000 zreali-
zovala ZO ČSOP Odry díky dotaci Ministerstva životní-
ho prostředí a příspěvků města Oder, tehdejšího Okres-
ního úřadu Nový Jičín a dalších sponzorů. Slavnostně 
byla otevřena dne 24. 3. 2001. Naučná stezka měla pů-
vodně 13 zastavení a byla dlouhá asi 7,5 km. ZO ČSOP 
Odry s finančním přispěním města Oder zajišťovala její 
drobnou údržbu - vyžínání zarůstajících úseků, opravy a 
nátěry jejího zařízení a výměnu poškozených tabulí.

V roce 2014 naučnou stezku do své péče převzalo 
město Odry, z jehož rozpočtu byla prodloužena a zre-
konstruována, byla opravena stávající zařízení, pořízeny 
nové stojany na tabule v Pohoři a bylo vyrobeno nové 
posezení u zastavení č. 15. Odbor kultury a školství ve 
spolupráci se ZO ČSOP Odry texty aktualizoval a nově 
zpracoval grafický návrh tabulí, jejichž výroba byla 
spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů byla trasa pře-
značkována a v nejbližší době budou upraveny i turis-
tické rozcestníky KČT. Nově má naučná stezka Stříbrný 
chodník 16 číslovaných zastavení, její součástí je i roz-
hledna „Olšová“ u Pohoře (jako nečíslované zastavení) a 
je dlouhá asi 10 km. Pokud by pro Vás byla celá trasa na-
učné stezky dlouhá, můžete si ji zkrátit po lesní svážnici 
od 4. zastavení (Les) do údolíčka potoka mezi Pohoří a 
Mankovicemi pod 9. zastavení (Zlatý důl - těžba rud).

Naučná stezka seznamuje návštěvníky s historií těž-
by stříbronosných rud, s vlastivědou a přírodními po-
měry na území mezi Odrami, Pohoří a Mankovicemi. 
Není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí ani pro 
cyklisty, nedoporučujeme ji procházet v opačném směru 
a chůze po ní je na vlastní nebezpečí. Protože naučná 
stezka vede běžně obhospodařovanými lesy, prochází po 
silnicích a jednou přechází železniční trať, je nutno dbát 
na svou bezpečnost. Trasa naučné stezky je v terénu vy-
značena normalizovaným značením – bílým čtvercem se 

zelenou úhlopříčkou. Pokud nebudete spěchat, budete si 
číst každou informační tabuli a občas se zastavíte k pro-
zkoumání zajímavostí po trase, naplánujte si pro její ná-
vštěvu nejméně šest hodin, lépe však celý den.

Naučná stezka vede sice i po asfaltových komunika-
cích (v Pohoři), ale většinou prochází po nezpevněných 
lesních a polních cestách, po hrázích rybníků, ale i po 
neupravených pěšinách, proto je třeba se na vycházku 
patřičně vybavit. I když trasa nově prochází Pohoří, na 
možnost nákupu nějakého občerstvení raději nespolé-
hejte a vezměte si s sebou svačinu a dostatek nápojů. 
Trasa naučné stezky není příliš náročná, jen v úsecích 
mezi zastaveními č. 2 a 5, okolo č. 9 a 10 a mezi č. 14 
a 16 jsou stoupání nebo klesání. Údržbu naučné stez-
ky zajišťuje město Odry, kterému je třeba také hlásit 
zjištěné závady nebo jakékoliv připomínky, nejlépe na 
Městské informační centrum v Odrách, e-mail: info-
centrum@odry.cz, tel.: 556 768 162.
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Turistický rozcestník u železniční stanice v Odrách.



-544-

Teď se však již vydejme na stezku samotnou. Její 
první zastavení se nachází na komunikaci vedoucí od 
města Oder k výletnímu areálu „U Spurného“ nad že-
lezniční tratí. Dostanete se tam od železničního nádra-
ží v Odrách po modře značené turistické trase KČT 
vedené po ulici Nádražní, dále pěší zkratkou k třídě 
Osvobození a k vjezdu na autobusové nádraží (zde se 
mohou přidat ti, co přijedou autobusem), dále přes tří-
du Osvobození a po ulici Pohořské (z ní je viditelný 
rodný domek loupežníka Šimáka na ulici Staré, o němž 
pojednává 3. zastavení naučné stezky), která vás zave-
de až k železničnímu přejezdu, za nímž trasa odbočuje 
doprava podél kolejí až na komunikaci vedoucí doleva 
k úvodní tabuli naučné stezky a k lesu.

1. zastavení (Popis trasy a přírodní park „Oderské vr-
chy“) uvádí základní informace o naučné stezce, pravidla 
pro pohyb po ní a zmiňuje skutečnost, že převážná část 
trasy prochází územím přírodního parku Oderské vrchy.

Od úvodní tabule vede trasa naučné stezky Stříbrný 
chodník dále v souběhu s modrou turistickou značkou až 
do Pohoře k 6. zastavení (Historie Pohoře). Vydejte se 
stoupající cestou k lesu a k výletnímu areálu „U Spurné-
ho“, který patří mysliveckému sdružení a kde se pořádají 
letní zábavy. Přes areál vede trasa lesem nad železniční 
tratí k železničnímu přejezdu u zahrádkářské osady, kde 
se nachází další zastavení naučné stezky.

2. zastavení (Historie osídlení Oderské kotliny) 
popisuje nejstarší osídlení Oderské kotliny – ves Vy-
hnanov, která byla předchůdcem města Oder a která je 
prvně zmiňována v roce 1234. Tato ves je lokalizována 
na levém břehu řeky Odry na polích mezi řekou Odrou 
a železniční tratí v okolí čistírny odpadních vod. In-
formační tabule uvádí mapy s lokalizací Vyhnanova i 
dalších lokalit nejstaršího osídlení a jsou na ní fotogra-
fie archeologických nálezů, dokládajících toto osídlení 
z doby Přemysla Otakara II.

Od druhého zastavení trasa naučné stezky stoupá 
do kopce k lesu do tzv. Medvědí rokle. Po levé straně 
minete „Pivovarskou chatu“, která patří k nejstarším 
podnikovým rekreačním objektům na Odersku. V lese 
narazíte na příčnou lesní svážnici, po níž se vydejte do-
prava k dalšímu zastavení.

3. zastavení (Loupežník Šimák) popisuje nechvalně 
známého Oderského rodáka, několikanásobného vra-
ha Antona Schimaka, který se narodil dne 19. 4. 1861 
v místní části Oder Neumark (dnešní Stará ulice, rodný 
dům je vidět z modře značená turistické trasy KČT vede-
né po Pohořské ulici). Jeho životní příběh zlidověl a byl 
po celé Moravě znám jako loupežník Šimák. Byl vězněn 
v oderské Katovně, na Mírově a nakonec byl 1. 10. 1887 
na dvoře Krajského soudu v Novém Jičíně oběšen.

Za tímto zastavením trasa naučné stezky po prove-
dené rekonstrukci doznala změny. Pokračuje po lesní 
cestě v souběhu s modrou turistickou značkou mírným 
stoupáním po zalesněném úbočí Pohořského kopce 
do Pohoře. Z lesních pasek se otvírají pěkné výhledy 
k oderským rybníkům a do Oderské kotliny k městu. 
Trasa prochází převážně listnatými lesy a jim je věno-
váno další zastavení naučné stezky.

4. zastavení (Les) se věnuje významu lesa. Uvádí 
pro dané místo přirozenou dřevinnou skladbu lesa a 
jako příklad původních přirozených lesů pro celý Níz-
ký Jeseník zmiňuje bučiny, jejichž ukázku je možno vi-
dět v přírodní rezervaci Suchá Dora u Jakubčovic n. O. 
Obrázky přibližují zvěř našich lesů a vyzkoušejí vás ze 
znalosti lesních dřevin.

Rodný dům Antona Schimaka - loupežníka Šimáka na Staré ulici.

Úvodní zastavení naučné stezky „U Spurného“. Výhled do Oderské kotliny 
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U 4. zastavení se můžete rozhodnout, zda absolvu-
jete celou trasu nově prodloužené naučné stezky (10 
km) nebo si ji zkrátíte (na 7 km) odbočením u toho-
to zastavení doprava, po lesní cestě k údolíčku potoka 
tekoucího od Pohoře k Mankovicím, kde se nachází 9. 
a 10. zastavení naučné stezky. Tato zkratka, která pro-
chází zhruba po vrstevnici, nabízí pohledy do Morav-
ské brány k Mankovicím a k dálnici. Jelikož však není 
běžně užívána lesáky, může být hůře prostupná kvůli 
porostům kopřiv, ostružin a další buřeně.

Od 4. zastavení trasa naučné stezky stoupá v pří-
mém směru lesem k dalšímu zastavení, které se nachází 
pod hranicí lesa a luk.

5. zastavení (Geomorfologie a význam Moravské 
brány) se zabývá významem Moravské brány. Obráz-
ky, mapy a schémata popisují geomorfologii, geologii, 
přírodní a hospodářský význam Moravské brány, do 
níž je možno nahlédnout díky pasece nedaleko od toho-
to zastavení. Pokud je dobrá viditelnost, uvidíte man-
kovickou kafilérii, dálnici, Mankovice, Podbeskydskou 
pahorkatinu i Beskydy.

Nad tímto zastavením trasa naučné stezky vychází 
na zemědělsky obdělávanou náhorní plošinu Pohořské-
ho kopce a pokračuje k Pohoři po polní cestě na rozhra-
ní luk a polí. Po levé straně uvidíte ocelový příhradový 
stožár, na němž bylo v minulosti instalováno červené 
výstražné světlo pro letecký provoz. V současnosti je 

.využíván k bezdrátovému přenosu dat. Před Vámi leží 
ves Pohoř, v níž jsou nově zřízena tři zastavení naučné 
stezky popisující tuto bývalou hornickou osadu, která je 
místní částí města Oder. Trasa naučné stezky stále vede 
v souběhu s modře značenou turistickou trasou KČT 
po polní cestě až do Pohoře k 6. zastavení u kulturního 
domu místní osvětové besedy a osadního výboru.

Čtvrté zastavení věnované významu lesa.

Páté zastavení věnované Moravské bráně.

Výhled do Moravské brány z paseky u pátého zastavení.

Od pátého k šestému zastavení vede stezka z lesa mezi poli do Pohoře

Šesté zastavení před budovou kulturního domu osvětové besedy.
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6. zastavení (Historie Pohoře) má oproti předešlým 
jiný vzhled (menší tabule, podobné najdete ještě u 8. 
zastavení a u nové rozhledny) a vedle něj stojí dřevě-
ná plastika středověkého havíře, vyřezaná Michalem 
Gruchalou. Toto zastavení popisuje historii Pohoře a 
její okolnosti vzniku jako staré hornické osady, založe-
né u středověkých stříbrných dolů. Informační tabule 
ukazuje staré pečetě, mapy, letecký snímek Pohoře a 
fotografie dvou nejbližších lokalit po těžbě stříbra, Stří-
brného jezírka u Jestřabí a Zlatého dolu pod Pohoří (u 
něj se nachází 9. zastavení naučné stezky).

U 6. zastavení se trasy naučné stezky a modré tu-
ristické značky rozcházejí. Trasa naučné stezky pře-
chází silnici a směřuje ke kostelu a do středu vesnice 
po asfaltové místní komunikaci. Další nové zastavení 
stojí u kostela před farou a vstupem na hřbitov. Cestou 
k němu si všimněte rodinných domků podél komuni-
kace, které patří k nejstarší hornické zástavbě a jejíž 
obdoby naleznete např. v hornické Příbrami.

7. zastavení (Pohoř: Kostel a další sakrální památ-
ky) vás seznámí s historií svatostánků v Pohoři. Zmi-
ňuje dřívější dřevěné kostely i stávající zděný kostel sv. 
Prokopa, postavený po roce 1793. Tabule popisuje du-
chovní správu i známé rodáky pochované na hřbitově u 
kostela. Kostel i hřbitov vám doporučujeme k návštěvě.

Od kostela vede trasa naučné stezky k centru Po-
hoře, k dalšímu novému zastavení, nacházejícímu se u 
restaurace po pravé straně komunikace před dětským 
hřištěm. Po cestě půjdete kolem budovy bývalé základ-
ní školy po levé straně a památníku na osvobození za 
druhé světové války po pravé straně cesty.

8. zastavení (Pohoř: Vesnická architektura) se za-
bývá místní venkovskou architekturou, již výše zmiňo-
vanými hornickými domky a pro Pohoř typickými bo-
žítělovými kapličkami, zabudovanými v průčelí býva-
lých zemědělských usedlostí. Poblíž tohoto zastavení si 
můžete odpočinout na lavičkách u dětského hřiště nebo 

se občerstvit v restauraci, pokud ji zrovna zastihnete 
v provozu. V okolí tohoto zastavení si můžete prohléd-
nout zmiňované božítělové kapličky.

U 8. zastavení trasa naučné stezky odbočuje z páteř-
ní komunikace doprava do kopce po částečně zpevněné 
cestě kolem usedlostí k silnici Pohoř – Kletná a k nové 
rozhledně na vrchu Olšová. U silnice odbočíte doleva 
ven z vesnice. K rozhledně opět trasa naučné stezky 
vede v souběhu s modrou turistickou značkou. Po levé 
ruce uvidíte oplocený malý pahrbek porostlý dřevina-
mi, který skrývá bývalý malý muniční sklad protile-
tecké ochrany Ostravy z dob reálného socializmu. Na 
jeho úrovni již uvidíte stavbu nové rozhledny „Olšová“ 
s parkovištěm, krytým posezením a s dvěma dřevěný-
mi informačními stojany, osazenými čtyřmi tabulemi.

Kostel sv. Prokopa v Pohoři.

Božítělová kaplička v průčelí jednoho ze statků.                (foto: Gruchala)

Bývalé hornické domky v Pohoři.
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Dřevěná rozhledna „Olšová“ (rozhledna je součástí 
naučné stezky, ale není očíslovaným zastavením) byla 
díky dotaci postavena městem Odry v roce 2014 a archi-
tektonicky byla inspirována strážní věží, kterou má měs-
to Odry ve svém znaku. Rozhledna má celkovou výšku 
přes 17 m, výšku vyhlídkové plošiny 13 m a je na ní nut-
no zdolat 64 schodů. Na ochozu rozhledny jsou umístě-
ny panoramatické pohledy s popisy sídel, kopců i poho-
ří, které je možno při dobré viditelnosti spatřit. U vstupu 
na schodiště rozhledny najdete dřevěnou skříňku s turis-
tickým razítkem, které si můžete otisknout např. do své 
vandrovní knížky. 

Čtyři informační tabule u krytého posezení se zabý-
vají těmito tématy:
• Naučná stezka Stříbrný chodník (popis, obrázky, 
mapa s trasou a výškový profil naučné  stezky určené 
především pro návštěvníky rozhledny, kteří si tuto stez-
ku ještě neprošli).
• Čím byla stavba rozhledny inspirována? (historické 
pečetě a znak města Oder se strážní věží a informace o 
lokalitách historického osídlení v okolí Oder - Milíkov, 
Babí hrádky, Trnovec a Radíčko).
• O Pohoři (stručný popis vesnice a zajímavosti, které 
stojí za návštěvu).
• O projektu (popis rozhledny s fotografiemi dokres-
lujícími její stavbu).

U příjezdu k rozhledně stojí dřevěný kříž, obnovený 
díky příspěvku města Oder opakovaně – prvně v roce 
2000 a po útoku vandalů podruhé v roce 2002.

Od rozhledny se trasa naučné stezky vrací po sil-
nici k Pohoři v souběhu s modře značenou turistickou 
trasou KČT, od níž se definitivně odděluje v pravo-
točivé zatáčce. Trasa naučné stezky odbočuje doleva 
k fotbalovému hřišti a k bývalé hájence. Po pravé ruce 
minete opět areál místního kulturního domu a půjdete 
po zpevněné cestě až ke konci zástavby nových rodin-
ných domků po pravé straně. Ještě před bývalou há-
jenkou, u posledního rodinného domu s bílou omítkou, 
ze zpevněné cesty odbočte doprava a vydejte se nově 
obnovenou a prozatím nepříliš zřetelnou polní cestou, 
osázenou švestkovou alejí, k lesu a ke Zlatému dolu. 

Bývalý muniční sklad.

Rozhledna Pohoř Olšová.

Oboustranné informační tabule u rozhledny.

Dřevěná krabička u schodiště ukrývá turistické razítko.
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Za vstupem do lesa vede trasa naučné stezky lesní 
cestou nad pravým břehem lesního potoka, tekoucího 
od Pohoře k Mankovicím. Napravo od lesní cesty se 
nachází ohrazený Zlatý důl, u něhož je zřízeno 9. za-
stavení naučné stezky.

9. zastavení (Zlatý důl – těžba rud) přibližuje his-
torii Zlatého dolu a dalších opuštěných důlních děl po 
těžbě stříbrných rud. Na obrázcích ukazuje další po-
dobné lokality, Stříbrné důlky u Veselí a Stříbrné je-
zírko u Jestřabí, historický způsob těžby a používané 
hornické nářadí a pomůcky. Při prohlídce Zlatého dolu 
je nutno být opatrný a rozhodně do něj nevhazovat žád-
né odpadky nebo cokoliv jiného.

Od Zlatého dolu vede trasa naučné stezky dále po-
dél lesního potoka k dalšímu zastavení s posezením po 
levé straně cesty. To je zřízeno před křižovatkou les-
ních cest a poblíž něj se ve svahu v protějším břehu 
potoka nachází zamřížované ústí další opuštěné štoly 
po bývalé těžbě stříbrné rudy.

10. zastavení (Geologie) popisuje vznik ložisek rud 
a geologii lokality, kde se nacházíte. Na obrázcích uka-
zuje ústí dvou okolních štol, nálezy galenitu z lesního 
potoka protékajícího kolem tohoto zastavení a olověné 
slitky z vytěžené stříbrné rudy, které byly nalezeny u 
Železné brány.

Od tohoto zastavení trasa naučné stezky pokračuje le-
sem, bez odbočování dolů, podél potoka, kde narazíte na 
příčnou asfaltovou lesní komunikaci u oploceného vodo-
jemu, patřícího kafilérii. Zde trasa naučné stezka odbo-
čuje doprava a táhlým klesáním po asfaltové lesní cestě 
vede kolem mankovického třešňového sadu (po levé stra-
ně) až k železniční trati. Tu je nutno přejít s maximální 
opatrností, nejlépe přes blízký železniční přejezd. Další 
zastavení naučné stezky je zřízeno na levém břehu řeky 
Odry za železniční tratí, na předmostí bývalého manko-
vického silničního mostu, které je ohrazeno zábradlím.

11. zastavení (Řeka Odra) je vybaveno lavičkou, 
na níž si můžete odpočinout. Zabývá se řekou Odrou,  
uvádí její přírodovědný význam, seznam ryb a zajíma-
vých vodních živočichů žijících v Odře, fotografie její-
ho pramene a přístavu v polském Štětíně.

Trasa dále pokračuje k novému mankovickému silnič-
nímu mostu, přes nějž vede na druhý břeh řeky Odry ke 
křižovatce, kde přechází silnici a odbočuje doleva k Oder-
ským rybníkům na silnici vedoucí do Vražného. Před sil-
ničním mostem přes náhon trasa odbočuje doprava na dře-
věnou lávku k 12. zastavení s krytým posezením.

Trasa naučné stezky od Pohoře ke Zlatému dolu.

Předmostí bývalého mankovického mostu s 11. zastavením.

Deváté zastavení naučné stezky u Zlatého dolu.

Ústí jedné ze štol u desátého zastavení.

Desáté zastavení naučné stezky věnované geologii.
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12. zastavení (Oderský vodní náhon) s krytým po-
sezením umožňuje sledovat život u největšího rybníku 
oderské rybniční soustavy – Emauzského. Popisuje vý-
znam náhonu a historii jeho využívání. Obsahuje mapu 
se zákresem náhonu, schéma valchy a stoupy, obrázky 
vzácnějších ptáků Emauzského rybníku a fotografie ar-
cheologických nálezů nalezených v korytě náhonu.

Dále trasa naučné stezky pokračuje po hrázích ryb-
níků Emauzského a Travného podél náhonu (po pravé 
straně) k Odrám a k prvnímu rybníku - Trněnému, kde 
odbočuje doleva na jeho hráz. Na konci hráze Trněné-
ho rybníka stojí 13. zastavení. Při chůzi můžete sledo-
vat živočichy na rybnících.

13. zastavení (Historie a význam Oderských rybní-
ků) stručně popisuje vznik a význam Oderských rybní-
ků, přehled chovaných ryb, obsahuje výřezy historic-
kých map, letecký snímek rybníků a obrázky místních 
rostlin, ryb a ptáků.

Za tímto zastavením trasa naučné stezky prochází 
pobřežní háj stezkou přes malý můstek kolem Trně-
ného rybníka k dalšímu zastavení. Do těchto míst je 
vhodné vzít si s sebou dalekohled a ze skrytu vegetace 
pozorovat život v rákosí i na hladině Trněného rybníka.

14. zastavení (Rostliny a živočichové Oderských 
rybníků) popisuje území pod bývalou skládkou a uka-
zuje živočichy Oderských rybníků. Trasa naučné stezky 
zde pokračuje lávkou přes zajímavý mokřad, který fun-
guje jako kořenová čistírna a je významným biotopem 
pro ptáky a obojživelníky. 

Dále trasa pokračuje stezkou přes háječek na těle-
so dnes již zarostlé rekultivované skládky a po ní vede 
k 15. zastavení s krytým posezením, které nabízí pěkný 
výhled na mokřad a rybník Trněný za ním. Celou kuli-
su umocňuje masív Pohořského kopce v pozadí, kudy 
vede první polovina trasy naučné stezky.

15. zastavení (Bývalá skládka odpadů) vás seznámí 
s bývalou skládkou průmyslového a domovního od-
padu, se způsobem nakládání s odpady na Odersku a 
s rostlinami a živočichy rákosiny pod skládkou.

Závěr trasy naučné stezky Stříbrný chodník vede 
úzkou stezkou šikmo dolů svahem zrekultivované 
skládky k mokřadu, za nímž stojí poslední 16. zastave-
ní, u pravidelně kosené louky před Odrami.

Dřevěná lávka přes náhon před zastavením č. 12.

Dvanácté zastavení u náhonu a Emauzského rybníku.

Cesta ke třináctému zastavení po hrázi Travného rybníka.

Při troše štěstí je možné zahlédnout i ledňáčky.                      (foto: Verony)

Čtrnácté zastavení u lávky přes mokřad.
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16. zastavení (Mokřad) se zabývá historií luk v 
místě rybníků a významem mokřadů prostřednictvím 
historické mapy a fotografií z leteckého dne v minu-
losti pořádaného na loukách v místě rybníků. Jsou zde 
zobrazeny rovněž druhy rostlin a živočichů, které se 
zde vyskytovaly nebo vyskytují.

Tímto posledním zastavením naučná stezka Stříbr-
ný chodník končí. Pěšina okrajem louky vás dovede 
k silnici, za níž je již areál městského koupaliště a uli-
ce Ke koupališti, po níž se dostanete do centra Oder. 
Pokud se na procházku touto naučnou stezkou vydáte, 
přejeme vám příjemnou cestu a pěkné zážitky.

Petr Lelek, ZO ČSOP Odry a Jana Malotová

Mapa naučné stezky s tečkami vyznačenou zkratkou mezi zastaveními 4 a 10. Níže výškový profil celé trasy

Stezka na tělese bývalé zrekultivované skládky.


