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Ani změna času neodradila turisty od pravidelného nedělního výletu, a tak se nás na 

nádraží ve Studénce sešlo opravdu hodně. Podle průběžných počítacích kontrol nás bylo 

kolem 40 a možná i proto se někteří z turistů, strachujíce se o volná místa v hospůdce, 

vydali na začátek trasy opravdovým tryskem, takže naše fotografické zázemí brzy 

zůstalo hodně pozadu. Vůbec to ale nevadilo, hospůdek a posezení se v Jistebníku 

nashromáždilo několik velice blízko sebe, takže se i tak početná skupina lidí, jakou jsme 

dnes vytvořili, pěkně rozprostřela a v klidu si 

odpočinula před další cestou. Ale nepředbíhejme a 

vydejme se pomalu a postupně po naší dnešní trase. 

Trasa začala na nádraží ve Studénce, odkud jsme se 

napojili na modrou turistickou značku, která je 

nejdelším souvislým turistickým značením v Poodří.  

Kousek za nádražními budovami ve Studénce se značená 

trasa potkává s bývalým železničním mostem trati, 

která vedla ze Studénky do Štramberka. Trať byla 

z těchto míst přeložena z důvodu výstavby letiště 

Mošnov a přestalo se zde jezdit 1.června 1959.  

Za mostem jsme se už vydali po pěkné luční cestě podél 

meandrů Odry až k Oderské lávce a odtud částečně po 

NS Kotvice k tzv. Pasečnému mostu. Cestou 

jsme si udělali krátkou zastávku u tzv. Slaňáků. 

To je staré říční rameno Odry využívané 

k rybolovu. Kdo má štěstí, může se tady také 

potkat s bobry,  

Podle pověsti se zde převrhl vůz se solí jedoucí 

po obchodní stezce, která kolem procházela. 

Odtud název Slaňáky. 

Od Slaňáků jsme se dostali k Pasečnému mostu, 

který se klene nad korytem náhonu Mlýnky (též 

nazývaného Křípopa). Samotná Mlýnka je vodním 

dílem už z 15.století a je tím pádem starší než 

známá Zlatá stoka na Třeboňsku. Je dlouhá 21 



km a je nejdelším náhonem v CHKO Poodří. V minulosti poháněla mlýny a zásobovala 

vodou desítky rybníků ve Studénce, Jistebníku, Polance i Svinově. 

Na březích 

náhonu Mlýnky 

můžeme vidět 

vrby hlavaté. Ty 

v minulosti 

sloužily jako 

nevyčerpatelný 

zdroj palivového 

dříví. 

Od Pasečného 

mostu 

pokračovala 

cesta kolem 

Malého a 

Velkého Bědného 

rybníka až 

k přírodní 

rezervaci 

Bažantula. 

Součástí PR 

Bažantula jsou 4 

rybníky, ve 

kterých je 

chován rybí 

plůdek. Voda je 

proto průzračná 

a umožňuje růst 

vodním rostlinám 

mj. také kotvici 

plovoucí, kterou 

v této době 

můžeme nalézt 

v podobě plodů se 

čtyřmi ostny. Tato rostlina byla v minulosti dosti hojná, a proto se její plody používaly 

jako krmivo pro zvířata. V dobách nouze se plody mlely a připravoval se z nich chléb.  



Na obrázku je 

vidět rybník 

Kozák 

s plovoucími 

plody kotvice 

plovoucí vpravo 

dole. 

Mnohé z našich 

turistů ale 

lákal spíše 

medvědí 

česnek, který 

se zde u 

cestiček hojně 

vyskytoval a 

provoněl nám část cesty.  

Od rezervace Bažantula už cesta pokračovala převážně polní cestou na druhé straně 

železničního koridoru. Trasa vedla přes říčku Bílovku, která byla v 60.letech minulého 

století zregulována, břehy byly napřímeny a opevněny kamením. Na mapách je proto 

rovná jako pravítko. Stalo se tak proto, aby nemohla „způsobovat škody“ na okolních 

zemědělských 

plochách při 

povodních. Toto 

narušení přirozené 

funkce řeky mělo 

obrovský vliv na 

zdejší rostliny a 

živočichy, kteří byli 

na pravidelných 

rozlivech řeky Odry 

i Bílovky existenčně 

závislí.  V novém 

tisíciletí se proto 

zahájila revitalizace, původní zasypané koryto bylo znovu vykopáno a 10.října 2013 byla 

poprvé vpuštěna voda do „staronové Bílovky“. Původní napřímené koryto zůstalo 

zachováno jako rezervní koryto pro případ extrémních průtoků za větších povodní. 



Trasa pokračovala nyní již volnou krajinou až do Jistebníka. Zde jsme mířili 

k Jistebnickému nádraží, ať již pro osvěžení v Cukrárně u Evičky nebo v hospůdce U 

Matěje, popřípadě si někteří užili vlastních zásob.  

Část turistů se zde oddělila a vracela se domů vlakem, ostatní pokračovali dále po 

červené turistické značce 

až do Polanky nad Odrou. 

Červená značka začala u 

železničního přejezdu a 

chvíli vedla podél kolejí a 

nádraží v Jistebníku. Na 

jednom ze sloupů s trolejí 

je čapí hnízdo. Čápi zde 

hnízdí již několik desítek 

let a vůbec jim nevadí 

množství vlaků jezdících 

rychlostí až 160 km/h. 

Trasa vedla dále kolem Jistebnických sádek, kde jsme mohli pozorovat také čápa bílého, 

který si zrovna pochutnával na nějaké rybí dobrotě, kolem rybníka Podhorník a 

Blücherova lesa, který je v tomto období plný sněženek podsněžníku a pomalu se dere na 

svět i už zmiňovaný česnek medvědí, který krásou svých květů prosvítí les ještě v dubnu. 

Za doprovodu neustále projíždějících vlaků jsme minuli hejno labutí, potkali se s několika 

husami, občerstvili se a pozdravili novou turistickou kolegyni Marušku a v dobré náladě 

došli až k turistickému 

rozcestníku Polanská niva. 

Pokračovali jsme pár metrů 

dále, sešli ze značené trasy 

na pěšinu a obcházeli rybníky 

NPR Polanská niva z druhé 

strany, než červená 

turistická značka vede.   

Na rybnících jsme mohli 

vedle labutí obdivovat také 

lysky černé.  



Došli jsme k momentálně 

vypuštěnému rybníku Velký 

Vaček.  

Ten je jednak významným 

rozmnožištěm obojživelníků a 

jednak je zajímavý svou historií. 

Meandry Odry totiž začaly 

ohrožovat přilehlé rybníky někdy 

v roce 2005. Meandr řeky se 

přiblížil k rybniční hrázi tak, že 

strhnul i na ní položenou cestu. Bylo tedy nutné hráze rozšířit a zpevnit.  Na hrázi 

rybníka je nově vysázena tzv. Švehlova a Habrmanova alej (pojmenovaná podle dvou 

významných politiků první republiky). 

 

Cesta pokračovala ještě kolem rybníka Velký Budní a Nová louka odkud již cesta vedla 

k jednomu z hlavních vstupů do chráněné krajinné oblasti. My jsme ji nyní opouštěli a po 

silnici jsme směřovali k nádraží v Polance nad Odrou. 

Výlet se náramně vydařil. Bylo sice chladno, ale pohodová vycházka po rovinatém terénu 

vše vynahradila. Kdo prošel celou trasu, mohl si započítat cca 18 km v nohách (měřeno 

podle GPS ;-) ) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek trasy 

u Studénky za 

bývalým 

železničním 

mostem 

Odra u Oderské lávky 

Sádky u Jistebníku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blücherův les se sněženkami 

Labuť na rybníku Kačírek 

Blücherův les se sněženkami 
Blücherův les 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrby hlavaté na Mlýnce 

Blücherův les 



 

 

Odpočívání u Velkého 

Bědného rybníka 
Velký Bědný rybník 



 

 

 

 

Mlýnka 

Od Jistebníka směrem na Křivý rybník 



 

 

 

 

Podhorník 

Rybník Nová Louka 



 


