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Řeka Odra na území Vojenského újezdu Libavá
Dnešním článkem navážu na právě proběhlé Česko-polské sympozium věnované českému toku řeky Odry. Účastníci 

tohoto sympozia měli díky povolení Újezdního úřadu Libavá možnost při exkurzi projet vojenským prostorem v úseku 
od Zeleného kříže přes zaniklé obce Novou Ves nad Odrou, Velkou Střelnou a Smilov do Města Libavá a krátce se 
zastavit v údolí řeky Odry. Protože pramenná oblast řeky Odry zůstává i nadále součástí Vojenského újezdu Libavá, 
kam se každý nepodívá, dovolím si Vám tuto část toku řeky Odry přiblížit fotografiemi pořízenými dne 14. dubna 
2007 při terénním průzkumu, který mně a přátelům umožnil Újezdní úřad Libavá svým povolením. Seznámím Vás s 
úsekem od pramene po soutok řeky Odry s Plazským a Libavským potokem. V některém z příštích čísel Vlastivědných 
listů Vás provedu úsekem od tohoto soutoku po soutok s Něčínským potokem, kde u Spálova a Klokočova řeka Odra 
opouští Vojenský prostor Libavá.

Jak jsem uvedl v úvodu, volný vstup do vojenského 
prostoru (oficiálně se užívá označení území vojenského 
újezdu) je i po zřízení civilní samosprávy u trvale 
obydlených sídel zakázán. V současnosti vstup upravuje 
Nařízení Újezdního úřadu Libavá č. 9/2016 ze dne 
1. 8. 2016, které je zveřejněno na webových stránkách 
Újezdního úřadu Libavá. Přiložená mapa uvádí aktuální 
hranice vojenského prostor

Náš pomyslný výlet po řece Odře začneme u jejího 
pramene pod Fidlovým kopcem poblíž obce Kozlov 
v nadmořské výšce 633 m. Jak ukazuje přiložená mapa, 
vede k ní červeně značená turistická trasa KČT, a to od 
skladů a kotelny na severním okraji Kozlova. 

Od skladů je to jen 1,7 km daleko a to téměř po rovině. 
K autobusové zastávce je vzdálenost delší – 2,5 km.

 Jedná se o tzv. dolní kozlovský pramen, nad nímž je 
zřízen šestiboký dřevěný altánek. Pramen je upraven jako 
vyzděná kruhová studánka, která je zakrytá ocelovou 
mříží. Mapa s aktuální hranicí vojenského prostoru.

Turistická mapa s vyznačenou trasou k prameni Odry.

Šipka na turistickém označníku KČT u pramene řeky Odry.
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Uvnitř altánku naleznete informační tabule s mapami 
a texty a několik dřevořezů pana Petra Kučerky z Oder, 
které byly instalovány 25. 8. 2016. 

Okolí pramene je silně zamokřeno a zasloužilo by 
si dřevěný povalový chodník. Nad tímto altánkem je 
historicky uváděn tzv. horní varhošťský pramen, který byl 
pouze ohrazen a vybaven svatým Mariánským obrázkem. 
O historii obou pramenů se více dozvíte z knihy autorů: 
Jiřího Glonka, Petra Dobeše a Jana Losíka: Pramen řeky 
Odry, vydané Společností přátel Poodří v roce 2015.

Pod altánkem Odra jen ve vlhčím počasí vytváří 
malou stružku, která se klikatí smrkovým lesem s 
malými světlinami v současnosti sužovaným kůrovcovou 
kalamitou. Odra má hlinito-štěrkovité korýtko 
s křemínky na dně. Křemen byl v minulosti v širším 
okolí sbírán a taven na sklo v dnes již zaniklé sklárně 
v lesích u Boškova.

Před asi 25 lety byl cca 1,5 km dlouhý úsek toku 
Odry vybagrován a napřímen do podoby otevřeného 
odvodňovacího příkopu. Naštěstí si s touto ranou příroda 
věděla rady a toto napřímené koryto se postupně zanáší 
a milosrdně zarůstá rašeliníky a mechy. V okolí koryta 
Odry se nacházejí odstavená mrtvá ramena, tůňky 
a mokřady, v nichž na jaře můžete sledovat obojživelníky 
(žáby a čolky), při rozmnožování. Podle stop zanechaných 
v bahnitých místech je zřejmé, že pramenná oblast 
řeky Odry, ale i celé území Vojenského újezdu Libavá 
jsou významnou oblastí pro chov lesní zvěře. Jedná se 
především o zvěř vysokou (jelena evropského), ale 
i o zvěř srnčí (srnec obecný) a černou (prasata divoká).

Pramen řeky Odry u Kozlova.

Pan Petr Kučerka z Oder připevňující své dřevěné dřevořezy 
v altánku dne 25. 8. 2016 . Foto: Alena Buczková

Odra asi 300 m od pramene.

 Odra těsně pod pramenem.

Napřímené koryto Odry se postupně revitalizuje.
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Odra protéká lesy i rozsáhlými pasekami a již 
po necelých 3 km v minulosti svou vodou napájela přes 
akumulační nádrž a náhon první pilu na vodní pohon 
– Eliščinu (Liselsberg), která se nacházela na katastru 
Kozlova. Její kamenné rozvaliny můžete spatřit v lese 
za komunikací. Při terénním průzkumu prováděném 
podél řeky Odry po odchodu sovětských vojsk z Libavé 
jsme na místech bývalých pil, mlýnů a dalších staveb 
poháněných vodou z řeky Odry nacházeli i litinová 
převodová kola a mlýnské kameny. Ty zde však nyní 
již nenaleznete. Ani existence vojenského prostoru 
nezabránila jejich zcizení. Podle Seznamu vodních 
děl Republiky československé z roku 1934 (dále jen 
„Seznam“) byla „Eliščina“ pila charakterizována takto: 
Historická adresa: Kozlov 1, její vlastník: Lichtenstein-
Podstatský, živnost: Pila, typ vodního motoru: 1 kolo 
na horní vodu, hltnost (průtok vody): 110 l/s, využitelný 
spád: 5,40 m a výkon: 3,89 kW.

Za první pilou Odra protéká nepříliš zřetelným údolím  
a vytváří úzkou údolní nivu. V jejím okolí se vyskytují 
olše a další listnaté stromy údolních niv. Koryto zde má 
hlinito-kamenité a v jeho okolí naleznete kaliště zvěře. 
Jako památky na bývalé osídlení můžete podél Odry 
najít hranečníky i kamenné zídky. 

Zvířecí stezka křižující Odru.

Torzo Eliščiny pily v roce 1996. Foto: Josef Václavík

Odra tekoucí nevýrazným údolím mimo les.

Torzo Eliščiny pily v roce 2007.

Památky na bývalé osídlení vojenského prostoru.
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V podrostu lužních lesů naleznete sasanky hajní, 
orseje jarní, prvosenky vyšší, devětsily a jiné běžnější 
rostliny, ale i např. kýchavice bílé.

Na katastru zaniklé obce Varhoště stála ne levém břehu 
řeky další dvě díla poháněná vodou z Odry. První z nich 
byla pila (dříve zřejmě mlýn nesoucí název „Schindel 
Mühle“) s akumulační nádrží, kterou na levém břehu 
naleznete i v současnosti. Pod hrází nádrže můžete vidět 
drobné stavební zbytky této pily. Podle Seznamu byla tato 
pila charakterizována takto: Historická adresa: Varhošť 
20/35, její vlastník: Dómská kapitula, živnost: Pila, typ 
vodního motoru: 1 kolo na horní vodu, hltnost: 125 l/s, 
využitelný spád: 4,40 m a výkon: 3,52 kW. Odra zde má již 
charakter podhorské říčky s kamenito-štěrkovým korytem 
doprovázeným pestrým břehovým porostem tvořeným 
především listnatými dřevinami – olšemi, jasany, javory 
ad. a protéká širší údolní nivou, v níž se objevují nivní 
louky.

I druhá stavba poháněná vodou byla pila (dříve zřejmě 
mlýn nesoucí název „Schwarz Mühle“) a v porostu 
náletových dřevin po ní můžete najít torza kamenných 
zdí i dřevěnou hřídel bývalého mlýnského kola. Podle 
Seznamu byla tato pila charakterizována takto: Historická 
adresa: Varhošt 40, její vlastník: Schwarz, živnost: Mlýn, 
typ vodního motoru: 1 kolo na horní vodu, hltnost: 
135 l/s, využitelný spád: 4,20 m a výkon: 3,63 kW. 

Děvětsil bílý.           Sasanka hajní.

Orsej jarní.         Kýchavice bílá.

Akumulační nádrž bývalé pily u Varhoště (Schindel M.).

Obtočná strouha u bývalé pily.

Říčka Odra na Varhošťském katastru.

Zbytky kamenných zdí bývalé pily (Schwarz M.).
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U této pily můžete objevit zplanělé narcisy jako 
upomínku na zahrádky bývalých majitelů. 

Pod oběma těmito pilami Odra teče nehlubokým, 
plochým a širším údolím doprovázeným nivními 
loukami. 

Je zajímavé, že tyto louky dodnes nezarostly 
náletovými dřevinami, i když je nikdo dlouhá desetiletí 
nekosí. V břehovém porostu se začínají objevovat vrby.

U zaniklé obce Nová Ves nad Odrou byl vodou 
z Odry přes náhon poháněn mlýn (Neuiegener Mühle), 
který stál na pravém břehu Odry a stávala u něj kaplička. 
I po tomto mlýnu  v terénu zůstaly obvodové kamenné 
zdi a dřevěná hřídel mlýnského kola. V roce 1996 zde 
ještě byla i litinová převodová kola a mlýnský kámen. 
Podle Seznamu byla tato pila charakterizována takto: 
Historická adresa: Nová Ves n. O. 35, její vlastník: 
Rössner, živnost: Mlýn, typ vodního motoru: 1 kolo 
na horní vodu, hltnost: 106 l/s, využitelný spád: 4,40 m 
a výkon: 2,96 kW.

I pod tímto bývalým mlýnem má údolí říčky Odry 
charakter plytkého širokého údolí se zbytky nivních luk, 
kde jsou drobné tůňky i kaliště divokých prasat. Samotná 
říčka drobně meandruje – vytváří zátočiny a klikatí se 
jako had. Pod Novou Vsí se do Odry vlévají větší potoky 
a samotná říčka vytváří i menší tůňky.

Zplanělé narcisy v místě bývalé zahrádky.

Široké údolí Odry nad Novoveským mlýnem.

Říčka Odra nad Novoveským mlýnem.

Torzo Novoveského mlýna.

Litinová převodová kola a mlýnské kameny v Novoveském 
mlýně v r. 1996. Foto: Josef Václavík
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Na mnoha místech nad povrch terénu vystupuje 
břidlice, což prozrazuje blízkost další zaniklé obce – 
Velké Střelné, v jejímž katastru jsou rozsáhlé zaniklé 
doly po těžbě břidlice. Nad Velkou Střelnou Odra 
protéká užším zalesněným údolím a její údolní nivu 
doprovází porosty olší lepkavých. Před silničním mostem 
komunikace mezi Novou Vsí n. O. a Velkou Střelnou se 
údolí říčky Odry opět otevírá. 

 Údolí Odry pod Novoveským mlýnem.

Říčka Odra u Nové Vsi nad Odrou.

Soutok Odry s levostranným potokem přitékajícím od Varhoště.

Na březích Odry na povrch vystupuje břidlice.

Olšové porosty v údolí Odry.

Údolí říčky Odry pod Novou Vsí n. O.
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Za tímto mostem na levém břehu Odry stojí torza 
kamenných zdí další stavby využívající energii vody – 
Drexlerovy pily. K této pile Seznam údaje neuvádí. Dále 
údolím Odry vede k Velké Střelné asfaltová silnice, která 
je páteřní komunikací vojenského prostoru.

Pod Drexlerovou pilou můžete pod silnicí vidět 
bývalý náhon, který vodu z Odry vedl k dalšímu mlýnu, 
jehož zbytky stojí na levém břehu pod levotočivou 
zatáčkou silnice. 

Jedná se o Velkostřelenský mlýn, který vedle vody 
z Odry využíval i vodu z Velkostřelenského potoka. 
V Seznamu jsou k tomuto mlýnu uváděny tyto údaje: 
Historická adresa: Velká Střelná 226, její vlastník: Löb, 
živnost: Mlýn, typ vodního motoru: 1 kolo na horní 
vodu, hltnost: 137 l/s, využitelný spád: 4,00 m a výkon: 
3,77 kW. Pod rozvalinami tohoto mlýna se do Odry zleva 
vlévá Velkostřelenský potok.

Blízkost další zaniklé obce Olejovice prozrazuji 
kamenné zdi další památky poháněné vodou – 
Olejovického mlýna, který byl v minulosti olejnou 
zpracovávající lněné semínko na olej. Tu Seznam 
charakterizuje takto: Historická adresa: Olejovice 25, 
její vlastník: Löb, živnost: Mlýn, typ vodního motoru: 
1 kolo na horní vodu, hltnost: 200 l/s, využitelný spád: 
3,60 m a výkon: 4,96 kW. Pod Olejovicemi říčka Odra 
vtéká do širšího údolí, kde meandruje. I zde uvidíte nivní 
louky a vrby doprovázející hlinito-štěrkovitě koryto 
Odry. Na údolí navazují nevysoké kopce vytvářející 
typickou krajinu Nízkého Jeseníku.

Pozůstatky po Drexlerově pile.

Bývalý náhon Velkostřelenského mlýna.

Rozvaliny Velkostřelenského mlýna

Torzo zdiva bývalé stodoly u Velkostřelenského mlýna.

Soutok řeky Odry s Velkostřelenským potokem přitékajícím na 
snímku zprava.
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Před soutokem říčky Odry s Plazským a Libavským 
potokem toto putování ukončíme. Doufám, že Vás 
zaujalo a že Vám alespoň částečně nahradí nemožnost 
vypravit se tam kdykoliv bez propustky. Někdy příště 
se pak vydáme po toku řeky Odry níže až na hranice 
Vojenského prostoru Libavá.

Petr Lelek
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Webové stránky:
http://www.vojujezdlibava.cz/ - zdroj mapy s 

aktuálními hranicemi vojenského újezdu
https://mapy.cz – zdroj turistické mapy u pramene 

řeky Odry
http://mve.energetika.cz/index.htm - zdroj Seznamu 

vodních děl Republiky československé z roku 1934

 Zbytky Olejovického mlýna.

Ploché a širší údolí Odry pod Olejovicemi.

Meandrující Odra pod Olejovicemi.

Štěrkové náplavy v korytě říčky Odry.

Na údolí říčky Odry navazují nevysoké kopce.


