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Rád bych Vám představil jeden z tipů na cyklistický výlet, který vede po některých vyhlídkových místech okolních 
kopců. Nabízí výhledy nejenom na vzdálené hory a blízkou krajinu, ale také zajímavé pohledy na vzdálená průmyslová 
centra Ostravska a Frýdecko-Místecka. Po překonání několika desítek výškových metrů, kdy se dostaneme na 
náhorní plošinu Nízkého Jeseníku, se odkrývají první pohledy na rozlehlé zelené pastviny, obdělaná pole a prstence 
zelených lesů, sbíhajících do hluboce zařezaných údolí. Putování nás zavede do vesnic, které se mohou pochlubit 
nejen zajímavou historií, ale i osobnostmi, jejichž význam přesahuje hranice regionu. Mezi Jestřabím a Heřmanicemi 
u Oder pojedeme po neupravených polních a lesních cestách.

Za výhledy do okolí Oder

Projížďku začneme na Masarykově náměstí v Odrách, v jehož středu si můžeme prohlédnout nedávno opravenou 
kašnu od vídeňského sochaře a oderského rodáka Emila Zimmermanna (1861-1928). Kašna stojí naproti bývalému 
sochařovu rodnému domu č. p. 21. Trasa nás dále vede po Hranické ulici, přes Nové město směrem k řece Odře a za 
mostem na Skřivánčí ulici odbočí vpravo po Pohořské ulici k železničnímu přejezdu. Poté stoupá lesními serpentinami 
do bývalé hornické osady Pohoř.

S osadou je spojena těžba pod Pohořským kopcem, kde několika legendami opředený „Zlatý důl“ tvoří jedno ze 
zastavení na naučné stezce Stříbrný chodník. Osadě dominuje kostel sv. Prokopa se zvonicí, pokrytou šindelovou 
střechou, a nově také rozhledna na nedalekém vrchu Olšová, připomínající historickou strážní věž ze znaku města 
Oder. Od rozhledny sjedeme do údolí k osadě Kletné s vodní nádrží, která se v současnosti odbahňuje a opravuje.

Kašna na oderském náměstí

Turistický přístřešek před Pohoří. Rozhledna na vrcholu kopce Olšová.

Sochař Emil Zimmermann. Oderská kotlina ze silnice na Pohoř.



Od nádrže trasa stoupá přes Kletnou s kaplí sv. Františka a hospůdkou do Jestřabí, kde centrum tvoří kaple 
sv. Jana Nepomuckého s křížem. Z Jestřábí si můžete udělat zajížďku po červeně značené trase KČT buď ke hřbitovu 
s památnými lipami a k přírodní památce, nebo na druhou stranu pak k fulneckému zámku. My ale dojedeme na 
konec osady, kde odbočíme vlevo na polní cestu stoupající kolem vodojemu na vrchol kopce s pěknými výhledy 
(458 m n. m.). Odtud malebná polní cesta klesá do údolí u Hvězdové, protíná hlavní silnici a mezi pastvinami 
ekofarmy George opět stoupá do Tošovic.

V Tošovicích se stojí kostel sv. Martina, který je kulturní památkou. Nachází se na místě původního dřevěného 
kostela a byl postaven v roce 1916 podle plánů architekta Leopolda Bauera. Tošovickým rodákem byl významný 
vídeňský sochař Johann Schindler (1822 - 1893) (www.oderske-vrchy.cz/clanek/vyznamne-osobnosti/schindler-
johann/1/), který byl učitelem Emila Zimmermanna. V Tošovicích stojí za povšimnutí budova bývalé dědičné rychty, 
zmiňované již v roce 1381, která je opravena a zrekonstruována do historizující podoby.
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Vodní nádrž Kletné s možností koupání a rybolovu.

Fragment cesty z Jestřabí s výhledem k Tošovicím.

Tošovický kostel sv. Martina, 
kulturní památka.

Opravená kaple sv. Františka na návsi 
v osadě Kletné.

Hřbitov v Jestřabí s památnými lipami u cesty 
k jezírku.

Stará Heřmanická cesta u Heřmanic u Oder.

Objekt bývalé rychty, dnes firma Hein & spol. - keramické 
závody spol. s r o.

Významný vídeňský sochař Johann 
Schindler.
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Z Tošovic pokračujeme kolem sportovně relaxačního areálu Heipark (www.heipark.cz) polní cestou přes kopec 
k vlkovické silnici. Za ní vystoupáme Pohanským lesem na heřmanické louky a na silnici odbočíme vlevo k přírodní 
památce Mořské oko. Jedná se o zatopený bývalý selský lom, zrevitalizovaný obcí Heřmanice u Oder. Je zde umístěn 
informační panel a zřízeno posezení. Od Mořského oka jsou výhledy na Moravskoslezské Beskydy a Frýdecko-
Místeckou aglomeraci. Můžeme také přehlédnout celou Oderskou kotlinu s městem Odry a oderskými rybníky až 
k jejímu ústí do Moravské brány. Na úbočí kopce Chrastavec (u jakubčovického lomu) jsou na opuštěných skalkách 
zajímavé nápisy a zkraje léta tu kvetou vzácné lilie zlatohlavé.

Po silnici sjedeme lesem do Vítovky a odbočíme vpravo přes Kolonku 
do Louček. Projedeme kolem novostaveb, božích muk a u Františkova kříže 
můžeme zastavit a prohlédnout si Oderskou kotlinu. V Kolonce u železniční 
zastávky Odry-Loučky se tyčí mohutný památný dub. Opatrně přejedeme 
železnici a frekventovanou silnici Odry-Potštát a přijedeme do Louček. 
Tady stojí za prohlídku zajímavá expozice vodního mlýna Wesselsky 
(www.vodnimlyn.cz). Tento objekt je součástí projektu Technotrasa, která 
zahrnuje nejzajímavější technické památky Moravskoslezského kraje.

Cestou k Odrám mineme několik mostních objektů se zajímavou 
historií. První je kamenný a přemosťuje odtok náhonu u silnice pod 
mlýnem, další jsou kovové s příhradovou konstrukcí a přemosťují 
řeku Odru. Kolem řeky přijedeme do města Oder, které bylo výchozím 
místem naší vyjížďky. Město nabízí procházku v revitalizovaném 
Zámeckém parku, který se rozprostírá pod dominantou města – kostelem 
sv. Bartoloměje. Poblíž se nachází Muzeum Oderska a Muzeum 
městského práva v objektu bývalé biřické jizby – Katovny. Své dojmy 
z této 28 km dlouhé trasy pak můžete zhodnotit v některé ze zdejších 
příjemných restaurací. Pěkné zážitky a pohodovou jízdu! 

Turistické posezení u „Mořského oka“.

Náchodská lávka“, na jejíž stavbu přispělo město Náchod po 
povodních v roce 1997.

Vodní kolo ve Vodním mlýně Wesselsky.

Lilie zlatohlavá na úbočí kopce 
Chrastavec u jakubčovického lomu.

Památný strom – dub letní v Loučkách – Kolonce.

„Branecký most“, vyrobený v Braneckých železárnách se sídlem 
v Hradci n/M a převezený ze zaniklé obce Kerhartice při výstavbě 
Kružberské přehrady.
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1. Daleké výhledy na Oderské vrchy a na Moravskou bránu na vrchu Olšová z nově otevřené rozhledny
2. Vyhlídkové místo na Ostravsko a Beskydy v nejvyšším bodě staré cesty z Jestřabí do Jerlochovic 
3. Vyhlídka na Vlkovicko a Fulnecko u křížku v polích pod Tošovicemi
4. Posezení pro cykloturisty u PP Mořské oko nad Heřmanicemi s výhledy na Fulnecko a Beskydy
5. Vyhlídkové místo u Františkova kříže do Oderské kotliny

Výškový profil trasy - stoupání 660 m, klesání 670 m (cykloserver.cz)   Restaurace na návsi v osadě Kletné

Za Historicko-vlastivědný spolek zpracoval Jiří Kucharz (jk-2014).
Foto: Petr Lelek, Jiří Kucharz, archiv spolku Rolleder, Mapy.cz

Historicko-vlastivědný spolek se podílí s městem Odry a okolními obcemi na tvorbě informačních materiálů 
propagujících historické události, významné osobnosti a sakrální i přírodní památky. Tyto klenoty zdejší krajiny 
jsou nedílnou součástí místního bohatství a kulturního dědictví. Tématické brožurky by měly být postupně dostupné 
v Městském informačním centru v Odrách a v objektu „Katovny“.

Mapa s vyznačnou trasou a místy dalekých výhledů
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