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Námět na poznání některých zajímavostí cestou k přírodním rezervacím 

Rezavka a Polanský les a zpět 

 

Pro milovníky techniky a staveb doporučujeme cestou tam podél Odry si také 

všimnout technicky zajímavých staveb 5 jezů na řece Odře: 

1. Odra / ř. km 9,70 – místo bývalého jezu Koblov – při jízdě po hrázi mezi 

Vrbickým jezerem a Koblovským mostem naproti firemnímu objektu vlevo je 

dnes viditelná jen malá peřej. Dříve zde stával významný jez, zrušený po roce 

1970 na základě stížností občanů Hrušova (záplavy, vyplavené sklepy), Nejdříve 

odstraněna ocelová konstrukce, pak i pilíře. Původní stav – Obr. č. 1, dnešní 

stav – Obr. č. 2 

 

2. Odra / ř. km 11,830 – jez Přívoz. Při jízdě okolo Landeku odbočíme těsně 

před Landekem vlevo k řece a za přejezdem hráze se vrátíme kousek 

po proudu řeky. Přes řeku vidíme velký plynojem. Jez Přívoz zásobuje 

vodou koksovnu Svoboda společnosti OKK Koksovny, a. s. a slouží také 

k výrobě elektrické energie v MVE. Má dvě jezová pole, každé o šířce 

20,0 metrů – Obr. č. 3  

 

3. Odra / ř. km 14,940 – jez Lhotka (instalována i podrobná informační tabule) 

Jez Lhotka zásobuje vodou průmyslové podniky BorsodChem MCHZ, s. 

r. o. (dříve Moravské chemické závody), koksovnu Svoboda společnosti 

OKK Koksovny, a. s. a je využíván k výrobě elektrické energie v MVE. 

Má dvě jezová pole, každé o šířce 20,0 metrů. – Obr. č. 4 a 5 

 

4. Odra, km 19,1 – říční práh Ostrava – Svinov – Obr. č. 6 

 

5. Odra, km 20,5 – jez Zábřeh 

Vysoký 2,1 m. Většina vody protéká přes turbínu a vrací se cca 10 m pod 

jezem. Přelivová plocha je v době nízkých průtoků většinou suchá. – Obr. č. 7 a 

8 
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Obr. č. 1 Odra / ř. km 9,70 – historická fotografie bývalého jezu Koblov 

 

 

Obr. č. 2 Odra / ř. km 9,70 – místo bývalého jezu Koblov – přes řeku směrem ke 

hřbitovu Koblov 
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Obr. č. 3 Odra / ř. km 11,830 – jez Přívoz 

 

 

 

Obr. č. 4 Odra / ř. km 14,940 – jez Lhotka.  U řeky podrobná informační tabule 
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Obr. č. 5 Odra / ř. km 14,940 – jez Lhotka v době vysokého průtoku 

 

Obr. č. 6 Odra, km 19,1 – říční práh Ostrava – Svinov 
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Obr. č. 7 Odra, km 20,5 – jez Zábřeh 

 

Obr. č. 8 Odra, km 20,5 – jez Zábřeh v období vysokého průtoku 

 

  



6 
 

Alternativa pro cestu z Rezavky zpět podél řeky Opavy (O – O – O – O?) 

Pro zdatnější cyklisty je pro cestu zpět je možno zvolit pěknou alternativu podél řeky 

Opavy: překročit řeku Odru lávkou OV-116L „U soutoku Odry a Opavy“ (Obr. č. 9) a 

projet Lhotkou, kde je možno shlédnout golfové hřiště, vybudovaného na místě 

bývalé skládky (včetně kvalitního Adventure golfu s restaurací Golf Park) – Obr. č. 10 

a 11. Ve Lhotce je nutno odbočit na Třebovice a dále jet podél toku řeky Opavy 

(rybník Štěpán a přírodní rezervace Štěpán (Obr. č. 13), chaty, možnost občerstvení 

v Loděnici) do Děhylova. Cyklostezka podél Opavy byla na podzim 2020 z velké části 

vyspravena makadamem (dříve hrubá struska s výmoly) a postavena nová bezpečnější 

lávka přes Plesenský potok (Obr. č. 12). řeka Opava skýtá pohledy na nádherná 

zákoutí (Obr. č. 14). 

Z Děhylova je nutno jet kousek po státní silnici č. 469 do Hlučína.  U restaurace Stará 

celnice odbočíme do parku – projedeme okolo domova pro osoby se zdravotním 

postižením po Promenádní, Zámecké a Opavské k autobusovému nádraží, kde stojí za 

shlédnutí evangelický kostel z červených cihel (Obr. č. 15)a hrobka rodiny 

Wetekamp, rodiny vrchního účetního statků Rothschildů, Viléma Wetekamp (Obr. č. 

16).  

Po výjezdu z Hlučína se vyhneme silnému provozu na silnici 469 tím, že ihned 

sjedeme na cyklostezku na Darkovičky (ulice K Mýtu) a přes Šilheřovice a 

Antošovice dojedeme do Bohumína.  

 

Obr. č. 9 Lávka OV-116L „U soutoku Odry a Opavy“ 
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Obr. č. 10 Adventure golf Lhotka  

 

 

Obr. č. 11 Restaurace Golf Park Lhotka s venkovní zahrádkou  
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Obr. č. 12 Nová lávka přes Plesenský potok na cyklostezce podél řeky Opavy 

z Třebovic do Děhylova 

 

 

Obr. č. 13 Rybník a přírodní rezervace Štěpán 
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Obr. č. 14 Povodí řeky Opavy okolo Děhylova 

 

 

Obr. č. 15 Bývalý evangelický kostel v Hlučíně z režných cihel z roku 1862, 

vybudovaný v novorománském stylu. Původně součást evangelického hřbitova 
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Obr. č. 16 Empírová stavby hrobky rodiny Viléma Wetekampa, vrchního účetního 

statků Rothschildů, v Hlučíně z roku 1898 

 


