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Zaniklé hostince na Odersku – vraženský okruh
Síť hostinských zařízení nevznikla najednou, utvářela se postupně, po celá staletí. Záviselo to od toho, jak různá 

místa získávala na významu, jak se rozrůstaly silnice a jak dopravní tepny měnily krajinu. Avšak na rozšíření a struk-
tuře hostinských služeb se hlavně odrážel vývoj potřeb a zájmů lidí v souvislosti s ekonomickými a sociálními změnami
19. století. Ve větších městech se různé druhy hostinských zařízení objevily už v 18. století, ale na venkově k tomu do-
cházelo až v první polovině 19. století. Hostinské zařízení se tak dostalo v žebříčku důležitosti na úroveň kostela a školy
a plnilo funkci ekonomickou i sociální.        Ilustrační foto

Návrh I. přestavby hostince od architekta Langra - archiv Rolleder Langrův návrh II. na přestavbu hostince - archiv Rolleder

1. Odry, Nové Sady č. p. 80 – Hostinec „Tiergar-
tenhaus“ (Dům v oboře – již neexistuje)

Přesto, že výletní hostinec „Tiergartenhaus“ zanikl 
na přelomu 19. a 20. století – v době, ze které se zachova-
ly fotografi e mnoha oderských domů - jeho dobová foto-
grafi e známá není. To ho zahaluje jistou tajemností. Po-
kusme se proto, s využitím archivních pramenů, odhalit 
historii a domnělý vzhled hostince. Nezvyklá byla i jeho 
poloha, dosti vzdálená od města, na staré cestě do vesnice 
Dolní Vražné, mezi Emauzským a Vraženským rybníkem. 
Až do konce 2. světové války zde rybníky nebyly a ještě 
na konci 19. století zde byla oderská obora „Tiergarten“
s hostincem, která se často stávala cílem školních výletů
a příhodným místem k pořádání různých veřejných slav-
ností, i veřejných cvičení četných spolků.

První dochovaná zmínka o hospodě – šenku v oder-
ské oboře - je v rozhodnutí Vrchního úřadu ve Vratislavi 
z roku 1722, kde se uvádí, že Franz Leopold, svobodný 
pán von Lichnowský, nechal přeměnit hájovnu stojí-
cí v Tiergartenu na hospodu. Další zmínkou je stížnost 
oderských měšťanů z roku 1727 na čepování piva vrch-
ností v hospodě, stojící na území s výčepním právem 
města. Pak hrabě hospodu prodal Mathesu Schindlero-
vi pod podmínkou, že bude čepovat jeho pivo a pálen-
ku. Mathes Schindler ji roku 1767 přenechal Johannu 
Mälzerovi. V dalších letech se hospoda vrátila do rukou 
vrchnosti, která ji pronajímala. V 1. polovině 19. stole-
tí proběhla přestavba hospody na hostinec poskytující 
i ubytování.
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Oderská obora Tiergarten s budovou hostince - Stabilní katastr 
1836

V roce 1858 měl hostinec pronajatý Johann Heger, kor-
poral císařko -královského polního četnictva ve výsluž-
bě. Zkušenosti nabyté službou u c.k.k. polního četnictva
s přehledem uplatňoval při zvládání rvaček opilých 
a rozjařených hostů. Johann Heger zemřel v roce 1876 
ve výčepu hostince na mozkovou mrtvici. Vdova Vik-
torie Heger „Tiergartenhaus“ opustila a pracovala jako 
šenkýřka v panském pivovaru na Zámecké ulici. Novým 
nájemcem hostince se stal Ignatz Bruhsmann, korporal 
c.k.k. řádového pěšího pluku v záloze. Když v roce 1890 
zemřel na zástavu srdce, převzala hostinec vdova Karo-
line Bruhsmann.

Polní cesta po hrázi Vraženského rybníka. Vpravo byla odbočka 
k hostinci - foto: Pavel Kašpar

V období výstavby železniční tratě Suchdol n. O. – Bu-
dišov n. B. hostinec sloužil i jako ubytovna pro budova-
tele této železniční trati. Karoline Bruhsmann provozo-
vala hostinec až do jeho zániku někdy kolem roku 1900.
2. Mankovice č. p. 1 – Hostinec „Liebscher Heinrich“ 
(do roku 1945)

Mankovická dědičná rychta č. p. 1 - snímek K. Gerlicha z kroniky
A. Rollederta „Dějiny města a soudního okresu Odry“

Významná historie obce se pojí s usedlostí č. p. 1, 
kde sídlili představení obce, rychtář (fojt). Tuto usedlost 
ve vsi pravděpodobně postavil zakladatel (lokátor) se 
jménem Mang, od něj se odvozuje název obce.

Dům je od roku 1505 uváděn jako sídlo mankovického 
rychtáře. V roce 1845 jej koupil syn rychtáře ze Živo-
tic u Nového Jičína – Heinrich Liebscher st. Objekt byl 
selskou usedlostí, kde žilo a pracovalo přibližně 18 – 20 
osob. V letech 1890 až 1945 byl majitelem této selské 
usedlosti Heinrich Liebscher ml. s manželkou Johanou, 
rozenou Herzmansky z Tošovic. Chovali zde 15 vepřů, 
70 kuřat a 7 kačen. Od roku 1892 se zde provozo-
val i hostinec. V roce 1914 ho měl pronajat Ferdinand 
Bernauher, v roce 1921 Ferdinand a Josefa Bronhauer 
a v roce 1926 Alois Kunert.

Po skončení války bylo na fojtství umístěno ruské ve-
litelství, kde paní Maria Fronc, která tu již předtím vařila 
pro služebnictvo (zaměstnance), vařila nyní i pro Rusy. 
Po roce 1946 byl na usedlost jmenován národní správce 
Jan Orság z Nového Hrozenkova, který hostinec provo-
zoval se svou rodinou, a poslední hospodští byli man-
želé Černochovi, kteří se pak odstěhovali do Vražného. 
Činnost hospody byla ukončena v roce 1974 již jako ne-
vyhovující a byla nahrazena nově postaveným pohostin-
stvím v centru obce.

Mankovice č. p. 1 v současnosti - foto: Pavlína Ďuricová

Hospoda „U Černochů“ byla vyhlášená svojí kuchyní, 
a hojně navštěvovaná i díky významné poloze u křižovat-
ky cest, kde zastavovali projíždějící. Usedlost patří k vý-
znamným budovám obce, kde se psala a tvořila historie.

3. Mankovice č. p. 99 – Pohostinství „Malcher 
Alois“ (již neexistuje)

Dům č. p. 99 - z knihy Ulfa Brossmanna „Spuren von Mankendorf“

jménem Mang, od něj se odvozuje název obce.

pro služebnictvo 

znamným budovám obce, kde se psala a tvořila historie.

Dům č. p. 99

Dnes - Emauzský rybník

Dnes - Vraženský rybník
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Dům postavila v roce 1820 vdova Martina Rohlede-

ra – Rosina Rohleder. V roce 1824 převzal dům její syn 
Leopold Rohleder, po něm v roce 1852 jeho syn David 
Rohleder. Ten v roce 1868 postavil na zeleném trávníku 
hospodu. V roce 1881 převzala dům jediná dcera Da-
vida Rohledera – Philomena Rohleder (*21. 2. 1856), 
provdaná za Karla Ertela, který dále pokračoval v pro-
vozování pohostinství. Karl Ertel zemřel na plicní ne-
moc (†14. 3. 1906) a jeho manželka na plicní nádor 
(†26. 8. 1919). V roce 1909 převzala hostinec jejich dce-
ra Emma Ertel (*1885), provdaná za Aloise Malchera. 
V roce 1912 přistavili manželé Malcherovi východní 
stranu domu z cihel a břidlice. K majetku náležely také 
4 ha půdy. Alois Malcher zemřel v roce 1944 v Man-
kovicích. V této době převzal hospodu jeho syn Alois 
s manželkou Annou Münsterovou (*12. 10. 1915). Část 
domu byla zbořena v roce 1946.

Stavba na místě domu č. p. 99 - foto: Jiří Kucharz

Hostinec č. p. 99 se nacházel na dolním konci vesnice 
pod kopcem vedle č. p. 60, naproti fi rmy Kuberg (bývalý 
vepřín). Nyní na jeho místě stojí hrubá rozestavěná stav-
ba určená k prodeji.

4. Mankovice č. p. 54 – Pohostinství „Zum Euro-
päer“ (Do Evropy)
Dům číslo 54 postavil Hans Kallich na velkém pozem-
ku. Kupní smlouva na tento pozemek pochází z 18. srp-
na 1706. V roce 1711 koupil dům Hans Seydenberger 
a od té doby stavení postupně přecházelo na další gene-
race rodinných příslušníků.

Mankovice č. p. 54, hostinec Alois Füssel - z knihy Ulfa Brossmanna 
„Spuren von Mankendorf „

Dne 10. dubna 1865 byla uzavřena smlouva o prodeji 
piva. Důležitou osobou pro tuto restauraci byl Alois Füs-

sel, narozen 19. května 1857. Ten ve svých 16 letech na-
vštívil Vídeň, kde pracoval v kavárně jako číšník. Na žá-
dost svého strýce Josefa Ertela, jehož manželství bylo 
bezdětné, se po několika letech vrátil do Mankovic, kde 
se 23. listopadu 1881 oženil s Rosou Münsterovou z čís-
la 96 a převzal hostinec, ve kterém v roce 1892 postavil 
výčepní místnost. Hostinec pojmenoval „Zum Europäer“
(Do Evropy).

V roce 1924 převzal hospodu jeho zeť Franz Kraina 
ze Suchdolu n. O., který se oženil s Annou Füsselovou 
v roce 1891. Franz Kraina přistavil v roce 1927 velký sál 
s šatnou, jevištěm a parketovou podlahou a v roce 1932 
přistavil stodolu, stáj a sklípek.

Dne 7. května 1946 byl předán dekret na usedlost 
č. p. 54 Jaroslavu Polešovskému. Ten prodal dům v roce 
1950 manželům Emilu a Danuši Sedlářovým, ti v roce 
1955 dům prodali Leopoldu a Františce Sigmundovým. 
Hospoda ukončila svoji činnost pod Jednotou s.d. v roce 
1974, kdy byla dokončena stavba sálu (dnes sál kulturní-
ho domu č. p. 137) patřící k přilehlé novostavbě tehdejší 
obecní hospody č. p. 138.

Budova pohostinství č. p. 54 v současnosti - foto: Pavlína Ďuricová

Do dneška se na pohostinství vzpomíná jako na místo 
setkávání občanů při různých slavnostních příležitostech 
či na místo, kde se provozovalo kino.

5. Suchdol -Samota č. p. 145, „Schenkhäusel Zach-
tel“ (Šenkovní dům Suchdol)

Dobová pohlednice šenkovního domu s pohledem do interiéru vý-
čepny a venkovního posezení s kuželnou - archiv spolku Rolleder

Předválečnými obyvateli Oder byla velmi oblíbená 
procházka pohořským lesem do hospůdky na Samotě. 
Od Tollichova kamene (poblíž dřevěného srubu u lesní 
cesty) se mohli pokochat výhledem do dálky. Před nimi 
leželo celé Kravařsko. Jako stěna stály zalesněné Besky-
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1874 s Theresii Beyer, dcerou Antona Beyera z Mankovic
a převzal hospodu po otci. Roku 1875 koupil vedle své-
ho domu od majitele dědičného fojtství velký pozemek
a v roce 1882 tam postavil kuželnu. Poslední majitel hos-
pody, syn Franze Friedricha – Franz Friedrich ml. (*1878 
/ †1945) a jeho sestra Marie Friedrich (*1883 / †1945), 
zdědili hospodu po otci, a vedli ji společně. V roce 1926 
přistavěli nový taneční sál, který sloužil v době války 
jako lazaret.

První dům Samoty: zprava č. p. 143, na č. p. 144 je stolařství Holiš 
a poslední dům č. p. 145 je zbořen - foto: Pavel Kašpar

V roce 1945 byl hostinec zkonfi skován a sourozenci 
Friedrichovi, i přes svůj vysoký věk, vysídleni. Franz 
Friedrich cestu do lágru ve voze nepřežil. Na hospodu 
se přistěhovali manželé Žalmánkovi, podle kterých stál
u cesty v té době ještě větrný mlýn. Dům č. p. 145 byl 
zbořen v roce 1961 a dnes již neexistuje. Na jeho místě 
bylo zachováno pouze sklepení se zděným vstupem (v za-
hradě vlevo od truhlářství Pavel Holiš).

6. Horní Vražné č. p. 45 - hostinec „Zur Grenze“ 
(později č. p. 55 „Hostinec u Orságů“)

Budova hostince č. p. 55 U Orságů v roce 2006 - foto: Petr Lelek

Hostinec Zur Grenze (U Hranice), se službami podá-
váním nápojů, piva, vína a jídel, se uvádí již v roce 1880, 
kdy zde šenkoval Alois Rolann z Podlesí u Budišova.
V roce 1900 zajišťoval pohostinské služby majitel hos-
tince Josef Klesel z Emauz s manželkou Annou, rozenou 
Beier z Horního Vražné. Od roku 1902 se změnil perso-
nál za Antona Staff eho z Jestřábí a jeho manželku Annu
z Klokočova, kteří vedli hostinec až do roku 1918. V roce 
1919 se opět vyměnil majitel hostince za mistra tesaře 
Edmunda Kaspera z Hynčic, který byl majitelem malé 
stavební fi rmy v Moravské Ostravě. Proto pohostinství 
až do roku 1946 vedla jeho žena Josefi na, pocházející
z Hynčic. Po roce 1946 přejímá hostinec s novým popis-
ným číslem č. p. 55 národní správce Karel Kaška, který 
se pak odstěhoval do Skoků v Dolním Újezdě. V roce 
1953 zakoupil objekt Josef Orság z Dolního Vražného 
(†2007), který společně s manželkou Marií, roz. Bačovou

Suchdol n.O.-Samota 1935: první dům č. p. 145 hospůdka Schen-
khausel, následují domy č. p. 144 a 143 - kronika Suchdolu n. O.

dy, korunované moravskými posvátnými místy Hostý-
nem a Radhošťem. Před sebou viděli zříceninu Staré-
ho Jičína, nesčetné obce se svými kostely a památka-
mi. A úplně blízko Mankovic byl jejich cíl – hospůdka 
„Schenkhäusel“ na Samotě. Hospůdka s pomístním 
názvem „Schenkhäusel“ (šenkovní dům č. p. 145) byla 
pravděpodobně mýtným místem na moravsko -slezské 
hranici. Dům patřil k suchdolskému panství a býval zpo-
čátku obýván nájemci. Byl vyňat z robotní povinnosti.

Samota č. p. 145 - Mapa stabilního katastru z roku 1836

Byl postaven před rokem 1748. První známý nájemce 
byl Heinrich Losert, který zemřel roku 1762, jeho vdova 
se ještě téhož roku provdala za Heinricha Quitta z Kunína. 
Následný nájemce řezník Anton Langer pocházel z Bene-
šova. V roce 1788 se oženil s Annou Marii Fritsch, dcerou 
Georga Fritsche majitele domu č. p. 137 v Suchdolu n. O. 
Se svým tchánem postavil nový dům č. p. 145 a zřídil zde
i řeznictví. Následující léta vlastnila dům rodina Fried-
rich.

Nejprve to byl Johann Friedrich, řeznický mistr z Ku-
nína, který ji již od vrchnosti koupil. Syn Johanna Fried-
richa - Franz Friedrich (*1775 / †1843) koupil dům od 
svého otce, načež se roku 1797 oženil s Elizabeth Klos, 
dcerou Michaela Klose z Kunína. V roce 1842 převzal 
dům syn Georg (*1819 / †1871). Ten se poprvé oženil 
s Terezii Ertelt, dcerou Johanna Ertelta z Mankovic, po-
druhé roku 1854 s Elizabeth Schramm z Německého Je-
seníku a potřetí roku 1858 s Annou Richter, dcerou maji-
tele domu č. p. 123 ze Suchdolu - Mathese Richtera. Syn 
Georga Friedricha  Franz Friedrich (*1844) se oženil roku 

ho domu od majitele dědičného fojtství velký pozemek

pody, syn Franze Friedricha – Franz Friedrich ml. 
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zdědili hospodu po otci, a vedli ji společně. V roce 1926 
přistavěli nový taneční sál, který sloužil v době války 
jako lazaret.

První dům Samoty: zprava č. p. 143, na č. p. 144 je stolařství Holiš 
a poslední dům č. p. 145 je zbořen - foto: Pavel Kašpar

Friedrichovi, i přes svůj vysoký věk, vysídleni. Franz 
Friedrich cestu do lágru ve voze nepřežil. Na hospodu 
se přistěhovali manželé Žalmánkovi, podle kterých stál

zbořen v roce 1961 a dnes již neexistuje. Na jeho místě 

hradě vlevo od truhlářství Pavel Holiš).

Budova hostince č. p. 55 U Orságů v roce 2006 - foto: Petr Lelek
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V roce 1900 zajišťoval pohostinské služby majitel hos-
tince Josef Klesel z Emauz s manželkou Annou, rozenou 
Beier z Horního Vražné. Od roku 1902 se změnil perso-
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správcem hostince s novým popisným číslem 97 jmeno-
ván Linhart Skřivánek, který hostinec s velkým sálem, 
přisálím a divadlem provozoval do roku 1956. Od roku 
1957 vlastnila objekt (který v mezidobí bez majitele při-
šel o veškerá okna a dveře) rodina Klimentova. Ta objekt 
opravila a provozovala hostinec, ve kterém se pořádaly 
plesy, dožínky a jiné velké slavnosti až do roku 1965. 
Poté musel být hostinec zrušen a mohla být využívána 
pouze přední část objektu s bytem. Sály s výčepem byly 
následně zbourány.

Dům č. p. 97 s patrnými zbytky vstupního schodiště bývalého
hostince - foto: Jiří Kucharz

V roce 1992 proběhla restituce budovy hostince a ro-
dina Klimentova se přestěhovala do Polomu u Bělotína. 
Část budovy, která zůstala zachována, dnes slouží jako 
obytný dům. Bývalou slávu hostince připomíná pouze 
nefunkční vstup a fragment kamenného schodiště u ces-
ty.

8. Vražné -Hynčice č. p. 1 – „Schenk“ v bývalé dě-
dičné rychtě (nové č. p. 63 – dnes chátrající objekt)

Hynčická rychta na mapě stabilního katastru z roku 1836

Hynčická dědičná rychta č. p. 1 - snímek K. Gerlicha z kroniky A. 
Rolledera „Dějiny města a soudního okresu Odry“

V roce 1890 byli majiteli této selské usedlosti bývalé 
hynčické rychty Augustin a Veronika Blaschke z Hynčic. 
Se svými zaměstnanci (pacholky a děvečkami) obhospo-
dařovali 5 koní, 2 kozy, 5 vepřů a 5 včelích úlů, a jako 
druhou výdělečnou činnost provozovali na usedlosti 
výčep nápojů – piva a limonád.V letech 1900 až 1904 
je vystřídali Eduard Malcher z Hynčic s manželkou Ag-

z Horního Vražného (†2004) provozoval výčep i sál 
do konce devadesátých let (v minulém režimu pod hla-
vičkou Jednoty s. d., která ji měla v nájmu).

Taneční sál s pódiem. Zde se odehrávaly veškeré slavnosti, svatby, 
zábavy, oslavy a jiné významné události - foto: Petr Lelek

Hostinec U Orságů patřil v minulosti se svými věžička-
mi a hrázděným zdivem mezi architektonicky nejzajíma-
vější zájezdní hostince v širokém okolí. K výčepu, kde se 
vařilo, patřil i sál s pódiem na patře a ubytovací poko-
je. Před hostincem se hrávaly kuželky a u Vraženského 
potoka bylo zbudováno koupaliště. V době největší slávy 
byl sál obsazen každý víkend a obsluha se měla co ohá-
nět (pomáhaly i děti), aby bylo o hosty řádně postaráno.
S přibývajícím věkem majitelů stoupaly nároky na údrž-
bu hostince a budova začala pomalu chátrat. Ke konci 
devadesátých let byla ještě snaha hostinec prodat. Z pro-
deje ale nakonec sešlo a zchátralá budova s propadlou 
střehou musela být v roce 2011 stržena.

7. Vražné -Hynčice č. p. 27 hostinec „Polk“ – později 
hostinec „U Skřivánků“ (dnes č. p. 97)

V letech 1890 až 1908 vlastnil hostinec u cesty do Lučic 
Johann Blaschke s manželkou Annou, rozenou Kasper, 
oba z Hynčic. Měli zde menší hospodářství a provozo-
vali hostinec s podáváním teplých a studených nápojů, 
piva, vína a jídel.

Hostinec „Polk“ s kaplí Panny Marie v Hynčicích - výřez dobové 
pohlednice z archivu rodiny Klimentovy

V roce 1908 převzala hostinec na krátkou dobu nová 
majitelka Ludmilla Polk a od roku 1909 až do roku 1946 
její syn Ferdinand Polk z Heřmánek s manželkou Márií, 
rozenou Berger z Hynčic. Po roce 1946 byl národním 
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nes, rozenou Šlapeta z Pudlova u Karviné. V letech 1905 – 
1945 byl majitelem Franz Schönweitz s manželkou Aloi-
sií, rozenou Sommer, kteří pronajímali šenk Ferdinandovi 
Skaberovi (1914) a později Františku Schindlerovi (1925). 
Franz Schönweitz pocházel z Luboměře pod Strážnou
a Aloisie Sommer z nedaleké Lipné. Po jejich vysídlení 
v roce 1946 byl národním správcem usedlosti s novým 
popisným číslem 63 jmenován František Výkrutík.

Chátrající objekt bývalé hynčické rychty - foto: Jiří Kucharz

Po válce se zde pořádaly dožínky a hospodu vedli 
až do roku 1958 manželé Hyžovi. Poté byly v objektu zřízeny 
kanceláře jednotného zemědělského družstva (JZD), kte-
ré byly později přestěhovány do usedlosti č. p. 74 v Hynči-
cích. V uvolněném objektu bylo ustájeno asi 20 koní v péči
p. Cibulky a p. Šťastného. Byla zde zřízena sušička 
a skladovala se tu krmiva a hnojiva.

9. Vražné -Emauzy č. p. 25 – bývalá panská hospoda 
(nové č. p. 206 – již neexistuje)

Panská hospoda na mapě stabilního katastru z roku 1836

Horní hospoda č. p. 25, byla postavena na podzim 
roku 1787, z popudu správce oderského panství – hrabě-
te Johanna Karla Lichnowského, jako první objekt vzni-
kající osady Emauzy, na parcelách tehdejšího oderského 
panství.

Horní hospoda v poválečném období s původní silnicí Bělotín - 
Odry. Dnes ji nahradila státní silnice I/47 - archiv spolku Rolleder

Do r. 1903 byla majitelkou vdova Antonie Mendel, roz. 

Walzel (*1858, Emauzy), s ní bydlelo 7 dětí – tři synové 
a čtyři dcery. Roku 1904 až 1921 byl majitelem Wilhelm 
Glogar, st. (*1869, Kletné) s manželkou Klotilde Glo-
gar (*1870, Kletné). Po roku 1921 se stal majitelem syn 
Wilhelhm Glogar ml. (*1901, Kletné), který patrně ně-
kdy v letech 1940-1945 zřejmě padl na německé frontě. 
Majitel do r. 1946 byl na č. p. 57 (č. p. podle archivního 
dokumentu o číslech domů z r. 1946) Reinhold Horák. 
Po roce 1946 se uvádí již nové č. p. 206 a vlastníkem je 
nár. správce František Kantor.

Wilhelm Glogar st. před svou zemědělskou usedlostí s hospodou. 
Vyústění hynčické cesty do Emauz v r. 1920 - scan fotografi e
z knihy „Alte Heimat - Kuhländchen“

Výčep, který do vysídlení (1946) provozovali manželé 
Cílkovi, se nacházel v menší části budovy blíž ke kapli, 
zadní část – od výčepu ke křižovatce - byla statkem ro-
diny Reinholda Horáka. Asi rok bydlela ve statku rodina 
Pelcova, která se těsně před demolicí (1948) odstěhovala 
do Vražného.

Vyústění hynčické cesty na státní silnici I/47 v Emauzích v r. 2018.
Červenými linkami je znázorněna poloha již neexistující
bývalé panské hospody - foto: Jiří Kucharz

Připravil kolektiv Historicko -vlastivědného spolku Odry:
Jiří Kucharz - úprava a doplnění textu dle vyprávění pamětníků
Pavlína Ďuricová - zpracování textu dle vyprávění pamětníků
Pavel Kašpar st. - badatelská činnost a zpracování textu
Karel Gold - překlady ze starých německých textů
Emil Mateiciuc - vyhledání dobových materiálů a fotografi í
Fotografi e: J. Kucharz, P. Kašpar st., Pavlína Ďuricová, Petr Le-

lek
Zdroje: SOkA Nový Jičín a Opava, archiv Muzejního spolku

Rolleder, U. Brossmann „Spuren von Mankendorf“, A.Rolleder
„Dějiny města a soudního okresu Odry“
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Vraženský okruh po zaniklých hostincích a dalších zajímavostech na trase
(inspirovaný výše uvedeným článkem) Mapa cyklistického okruhu po zaniklých hostincích a dalších zajímavostech na trase 

vraženského okruhu

Legenda:
-   Trasování výletu po zpevněných polničkách a silnicích nižších tříd (vhodné pro cyklisty)
(1) hostinec Tiergartenhaus, (2) hostinec U Černochů, (3) pohostinství Malcher Alois, (4) pohostinství U Polešov-

ských (Zum Europäe), (5) Suchdol -Samota (Schenkhäusel Zachtel), (6) hostinec U Orságů (Zur Grenze), (7) hostinec
U Skřivánků (Polk), (8) Schenk v bývalé hynčické rychtě, (9) bývalá panská hospoda (U Cílků)

A - husitská bašta v hradební zdi, B - kryté posezení u bývalé valchy, C - rodný dům významné osobnosti Matthäu-
se Stacha, D - první bankovní pobočka Raiff eisenbank v budově obecního úřadu Vražné, E - muzeum v Rodném 
domě Johanna Gregora Mendela - objevitele genetických zákonitostí

a - Pivovarský šenk na Hranické ulici, b - Pohostinství u Hřiště
K - Koupací místa (vodní nádrž Pod Emauzy, Oderské městské koupaliště)

Výchozím místem cyklotrasy je Masarykovo náměstí
v Odrách, kde se nachází Muzeun Oderska a Městské 
informační centrum IC. Pod lipami stojí kašna císaře Jo-
sefa II. s bronzovou plastikou oderského sochaře Emila 
Zimmermanna a výše stojí sloup se sochou Panny Marie.

A V Pásové uličce můžete zhlédnout kamennou baštu, 
vybudovanou k obraně města v dobách husitských válek.

K Za městem pod kruhovým objezdem u stadiónu TJ
se nachází městské koupaliště s tobogánem.
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B U Emauzského rybníka si můžete pod krytým po-
sezením odpočinout a ve stínu stromů pozorovat hojné 
vodní ptactvo, kroužící nad vodní hladinou a z naučné 
cedule se dozvíte zajímavosti o oderském náhonu a zdej-
ší existenci valchy.

1 Mezi Emauzským a Vraženským rybníkem nalezne-
te místo, kde se nacházel hostinec Tiergartenhaus.

2 Na křižovatce v Mankovicích dominuje stavba býva-
lé dědičné rychty č. p. 1.

C V Mankovicích pojedete kolem rodného domku prv-
ního misionáře Jednoty Bratrské v Grónsku.

3 V zastíněném dolíku objevíte vlevo neomítnutou 
zděnou stavbu, kde stával v minulosti hostinec č. p. 99.

4 U odbočky do zem. areálu pojedete ještě kousek rov-
ně a dorazíte k bývalému pohostinství č. p. 54.

5 Vrátíte se k odbočce, projedete zem. areál a dojedete 
k samotě Hospůdka, kde stával Šenkovní dům Suchdol.

D Budova obecního úřadu a poštou ve Vražném, ve 
které vznikla první bankovní pobočka Raiff eisenbak!

b Ve Vražném se také můžete občerstvit ve vyhláše-
ném Pohostinství u hřiště.

6 Kousek za stadionem TJ ve Vražném uvidíte vpravo 
od cesty zahradu s hromadou suti. Ta zbyla po hostinci 
U Orságů.

7 Z hlavní silnice odbočíte vlevo a vyjedete na horní 
část obce, kterou dojedete k bývalému hostinci U Skři-
vánků.

E Serpentinou sjedete zpět na hlavní silnici, za kterou 
stojí rozsáhlá stavba Rodného domu J. G. Mendela

8 Při výjezdu z Hynčic do Emauz se dáte vlevo do zem. 
areálu, kde uvidíte pobořenou stavbu bývalé hynčické 
rychty.

K V parném horku se můžete vykoupat ve vodní nádrži 
pod vesnicí Emauzy, nebo si odpočinout v parku areálu.

9 V Emauzích na křižovatce v zahradě vpravo uvidíte 
zídku, která byla vnitřní stěnou bývalé panské hospody.

a V Odrách se můžete občerstvit v Pivovarském šenku 
na Hranické ulici.

Cyklovýlet připravil: Jiří Kucharz - HVS Odry
Mapy: ČZÚK, Petr Dobeš
Fotografi e: Vladimír Nippert, Jiří Kucharz


