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Expedice Odra 
Průzkumně poznávací a kontaktní expedice do 

oblasti středního a dolního toku řeky Odry 
Mezi členy Historicko-vlastivědného spolku Odry 

delší dobu uzrávala myšlenka na uspořádání cesty ko-
lem řeky Odry až k jejímu ústí ve Štětínském zálivu 
v Polsku. Podnět k této myšlence zavdala návštěva 
vlastivědných pracovníků Muzea plavby po řece Odře 
z německého městečka Oderbergu v Odrách, kteří na-
vázali kontakty s členem našeho spolku panem Oska-
rem Kubíčkem a pozvali zástupce našeho města 
k návštěvě jejich muzea i města. Opětování návštěvy 
se dlouhou dobu odkládalo, až se nakonec členové 
Historicko-vlastivědného spolku Odry počátkem roku 
2010 rozhodli, že tuto expedici uskuteční ve dnech 16. 
– 21. září 2010. 

Program expedice i počet účastníků se dynamicky 
vyvíjel do posledních dnů před odjezdem. Doprava 
byla zajištěna dvěma osobními vozy, ve kterých jelo 
sedm účastníků expedice: pan Oskar Kubíček, Ing. 
Petr Lelek, Ing. Miroslav Opršal, Ing. Petr Mitáček, 
manželé Libuše a Petr Billovi a Jiří Kucharz. Na slo-
žení účastníků expedice měl vliv blížící se termín ko-
munálních voleb, takže město Odry prezentoval Ing. 
Lelek a ten s sebou vezl pozdravy pana starosty Ing. 
Pavla Matůšů, propagační materiály a dary města, 
s jejichž zajištěním nám pomohl vedoucí kanceláře 
starosty pan Ing. Karel Glogar. Originálním darem 
města byla dřevěná plastika horního toku řeky Odry 
s hlavními pamětihodnostmi, kterou vyřezal pan Petr 
Kučerka. Recesním darem našeho spolku byla domácí 
slivovice s originální vinětou s motivy horního toku 
řeky Odry. Město tuto expedici podpořilo finančním 
darem na částečné pokrytí cestovních výloh, za což 
mu patří poděkování. 

Osádky obou automobilů si rozdělily trasy tak, aby 
v rámci omezených časových možností co možná nej-
lépe zdokumentovaly krajinu a města kolem řeky Od-
ry na polském i německém území. První auto vyrazilo 
již ve čtvrtek a jeho osádka se zaměřila na soutoky 
s dalšími významnými řekami (Warta, Ilanka, Nysa, 
Osoblaha) a na mosty, které na dolním toku spojují 
nejen dva břehy ale i dva státy (Polsko a Německo). 
Nejzajímavějšími mosty byly nýtované ocelové mos-
ty, které působily impozantním dojmem. Exoticky na 
nás působily četné lanové přívozy, jejichž prám vede-

ný lanem poháněl proud řeky Odry a k jejichž obsluze 
postačili jeden až dva muži. Přívozy provozují obce 
většinou zdarma a slouží k přepravě lidí, cyklistů, 
osobních automobilů a dodávek v místech, kde nebylo 
vhodné budovat mosty. Řeku Odru v Polsku i 
v Německu doprovázejí přírodně zachovalá a cenná 
území, která požívají právní ochrany podobně jako u 
nás v CHKO Poodří. 

Mimo původní program jsme naší dlouhé cesty 
využili i k návštěvě muzea řeky Odry v polském měs-
tě Nowa Sol (http://www.muzeum.nowasol.net/), jež 
se nachází zhruba v polovině celkové délky toku. Jed-
ná se o město vděčící za svůj rozvoj obchodu se solí. 
Ta se zde z říčních lodí překládala v přístavu a dále se 
přepravovala „suchozemsky“ do vnitrozemí. Toto 
město je podobně jako naše město s řekou Odrou veli-
ce úzce svázáno. I zde působila Odra v roce 1997 
značné škody a zejména nábřeží prodělalo po vstupu 
do Evropské unie díky dotacím veliké změny 
k lepšímu. 

 

V muzeu jsme byli mile přijati ředitelem panem 
Dr. Tomaszem Andrzejewskim a ekonomkou paní 
Helenou Kaczmarek, která si pamatovala delegaci 
z města Oder a ze Správy CHKO Poodří, k níž došlo 
po sametové revoluci. Pan ředitel nás po prohlídce 
muzejních expozic provedl i městem. Při jednání 
s představiteli muzea byly projednávány možnosti 
případné spolupráce, především při průzkumech řeky  
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Odry po celém jejím toku s postupným publikováním 
všech poznatků. Muzeum zabírá dvě budovy, z nichž 
jedna se věnuje historii města a druhá řece Odře. Ex-
pozice řeky Odry je zaměřena především na živou pří-
rodu kolem řeky. Je možné tu spatřit fotografie z hor-
ního toku, kde nechyběl altán s pramenem v Kozlově, 
oderské rybníky anebo meandry Odry v CHKO Poodří. 

Druhé auto vyrazilo až v pátek ráno ve 4.00 a jen 
s malými zastávkami mířilo do německého Oderber-
gu, kde jsme měli u muzea sraz s prvním autem 
ve 14.00 hodin. Zrychlený přesun druhého automobilu 
neumožnil ani zběžný průzkum řeky Odry. A tak jsme 
si všímali některých zajímavostí při jízdě. Na nové 
polské dálnici nás překvapila absence průběžného od-
stavného pruhu (jsou zde jen odstavné plochy) a žádné 
reklamní plochy v blízkosti dálnice. V Německu nás 
zaujala nádherná stromořadí z mohutných listnatých 
stromů, které rostly v krajnici komunikace. Zde aleje 
neustupují bezohlednosti řidičů, ale naopak jsou řidiči 
dopravním značením upozorňováni na nebezpečí stře-
tu se stromy a tím jsou nuceni snížit svou rychlost. 
Zajímavé bylo i dopravní řešení, nutící řidiče před ob-
cemi zpomalit. Před vjezdem do obcí jsou místo na-
šich retardérů zřizovány uprostřed komunikací středo-
vé kruhové ostrůvky, které rychle neprojedete. Hlavně 
v Německu nás po cestě doprovázely desítky až stov-
ky vysokých větrných elektráren. 

Oba vozy se v pátek odpoledne setkaly 
v Oderbergu před muzeem. Město Oderberg je menší 
než Odry a Odra tímto městem již dnes neprotéká. Její 
koryto bylo uměle narovnáno a nachází se asi 7 km 
východně od města. Městem však prochází koryto sta-
ré Odry, které je využíváno jako plavební kanál zvaný 
„Havel kanál“. Ten je součástí rozsáhlé sítě vnitro-
zemských vodních tras Německa. I když je současné 
koryto řeky Odry od města daleko, je město stále 
ohrožováno povodněmi. Jednou z největších povodní 
byla ta v roce 1997. Výšku vody dokládá značka 
umístěná na muzeu. 

 
Po srazu obou vozů v pátek byl pro nás připraven 

odpolední program v podobě prohlídky unikátní tech-
nické zajímavosti - nejstaršího německého lodního vý-
tahu, jenž stojí asi 10 km západně od Oderbergu u 

městečka Niederfinow a který propojuje plavební ka-
nály řeky Odry a Labe. Mohutná ocelová konstrukce 
za pomoci lan a protizávaží zdvihá bazén s vodou i s 
loděmi do výšky 36 m. V současnosti se buduje 
v sousedství staré zdviže nová a mohutnější betonová 
zdviž o téměř dvojnásobné nosnosti a rozměrech. 

 
Po prohlídce lodního výtahu jsme se vrátili 

do Oderbergu k Muzeu plavby po řece Odře 
(http://www.bs-museum-oderberg.de/). To je zaměře-
no především na říční lodní dopravu na řece Odře a na 
život lidí kolem vody. Zabývá se historií i současností 
plavby, rybářství, splavňování řeky a prezentuje pře-
devším veliké množství různých lodí a plavidel. 
V budově muzea najdete modely, kdežto na volném 
prostranství mezi muzeem a starým korytem řeky Od-
ry si můžete prohlédnout skutečné lodě. 

 
Po uvítání účastníků naší expedice vedením muzea 

jsme byli srdečně pozváni k prohlídce expozic muzea, 
která zabírá tři podlaží budovy. Pan Dieter Pohl nás se-
známil s historií města Oderbergu. Původní osada byla 
založena osídlenci v 13. století na březích řeky Odry. 
Své kulturní stopy zde zanechali také francouzští při-
stěhovalci. Po prohlídce muzeální expozice v budově 
jsme se přesunuli do venkovní části, jejíž součástí je i 
zrenovovaný předválečný říční parník Riesa. Ten je 
usazen na břehu starého koryta řeky Odry a slouží jako 
klubová místnost i jako výstavní prostor pro další mo-
dely lodí a pro prezentaci výsledků sympozií věnova-
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ných řece Odře. Zde v podvečer proběhl oficiální uví-
tací ceremoniál s předáním darů hostitelům. 

 

V sobotu se opět oba automobily vydaly na různé 
expedice. Osádka jednoho auta podnikla výpravu 
k ústí řeky Odry do Baltického moře. Cestou navštívi-
la národní park „Delta dolní Odry“ s množstvím ved-
lejších říčních ramen, prohlédla si město Štětín, objela 
Štětínský záliv po polském území a ve městě Svinoús-
tí zdokumentovala moderní port, nábřeží, vyústění 
průlivu Šwina, který odvádí sladkou vodu řekly Odry 
ze Štětínského zálivu do Baltického moře, a celou tuto 
výpravu zakončila koupelí v Baltu. 

 
Svinoústí - ústí Šwini do Baltu 

Druhé auto v sobotu vyrazilo z Oderbergu sever-
ním směrem k Štětínskému zálivu. Trasu „zdobily“ 
četné nepřehlédnutelné parky větrných elektráren. 
Osádka tohoto automobilu směřovala k německé obci 
Mönkebude ležící na břehu Štětínského zálivu, kde na 
ni čekala exklusivní plavba na historické plachetnici 
„GHOST“ s přítelem pana Kubíčka - kapitánem D. 
Liefholdem. Plavba byla spojena s výkladem zajíma-
vostí souvisejících s plachtěním a se Štětínským záli-
vem. Je to ohromná vodní plocha zásobovaná řekou 
Odrou sladkou vodou, která je s Baltským mořem 
spojena dvěma průlivy. Středem zálivu vede polsko - 
německá hranice a prochází jím i hlubší plavební ces-
ty. Po plavbě pozval pan Liefhold účastníky expedice 

na svou moderní námořní jachtu „SANTA MARIA“ a 
seznámil je s technickým vybavením lodě. Po prohlíd-
ce přístavu navštívili účastníci expedice zajímavé 
vlastivědné muzeum v Mönkebude a odpoledne vyra-
zili do polského Štětína. Ten byl za 2. světové války 
silně poničen bombardováním. Dnes je moderním pří-
stavním městem s monumentální historickou budovou 
Námořní akademie, zámkem, historickými budovami i 
moderní výstavbou. Z Haken-terasy na břehu Odry je 
pěkný výhled na kotvící námořní lodě, říční remorké-
ry i na celý štětínský přístav. 

 
Přívoz na Odře 

Po návratu do Oderbergu jsme podruhé přespali 
v penzionu a v neděli jsme se vypravili domů. Obě au-
ta si „prohodila“ trasy a opět dokumentovala zajíma-
vosti po cestě v okolí řeky Odry. Pořízené fotografie a 
získané kontakty jsou základem pro případné budoucí 
muzeum řeky Odry na území jejího horního toku. Do-
vezené informační materiály a mapy jsou k dispozici 
k zapůjčení u jednatele Historicko - vlastivědného 
spolku Odry Ing. Petra Lelka na Městském úřadu Od-
ry, odboru životního prostředí. Pokud máte zájem se-
známit se s řekou Odrou v Polsku a Německu, rádi 
Vám promítneme obrázky z naší cesty. 

Protože byli účastníci exkurze vedením muzea 
v Oderbergu pozváni na letošní sympózium o řece 
Odře, které se uskuteční dne 25.6.2011, rádi bychom 
se ho zúčastnili. Plánujeme na něm přednést referát, 
jenž by účastníkům sympózia přiblížil horní tok řeky 
Odry v České republice. Doufáme, že se účast zástup-
ců našeho města v Oderbergu vydaří. 

Za Historicko – vlastivědný spolek Odry Ing. Miro-
slav Opršal a Jiří Kucharz, foto: Ing. Petr Lelek 

 
Frankfurt nad Odrou 
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Niederfinow 

 
 

 
Řeka Odra v Nowe Soli 


