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Naučná stezka „Archeologické nálezy v okolí Oder“

 34247 – Odry – historické jádro

Historické jádro Oder leží na terase nad pravým břehem řeky Odry, v místě jejího soutoku se Stodolním potokem. 
Lokační město se poprvé připomíná až v roce 1357 (Odrau). Předcházela mu slovanská osada Vyhnanov 
(Wignanow), připomínaná v roce 1234, kdy byla majetkem kláštera cisterciaček Porta coeli v Tišnově a zaniklá po 
roce 1346 snad v souvislosti se založením města. Město bylo na počátku pouze lehce hrazené, zděné hradby se 
předpokládají později. V severovýchodním rohu města stával hrad (výslovně zmíněn k roku 1397). Dvě městské 
brány (Horní na severu a Dolní na jihu) doplňovala fortna (branka) u kostela a Zámecká brána spojující město s 
hradem. Mezi lety 1426 až 1433 město drželi husité. V 16. století za pánů ze Zvole byl hrad přestavěný na zámek, 
později v letech 1730–1736 barokizován. Po požáru v roce 1964 byl roku 1966 zbourán. V severovýchodní části 
města je kostel sv. Bartoloměje, nepřímo doložený (existence fary) v roce 1373, v jádru gotický, později barokně 
a klasicistně upravován. V měšťanském domě na Kostelní ulici sídlí Muzeum Oderska, v jižní části města je tzv. 
Katovna (dnes Muzeum městského práva), o níž jsou první zmínky z roku 1556.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=499

A – Odry – Koňská studánka, nálezy středověkých podkov

Západně od města Odry a severně od osady Dvořisko, nad Pstružími rybníčky, byl členy Historicko-vlastivěd-
ného spolku nalezen soubor podkov datovaný do 13.–15. století a další železné předměty.

B – Odry – Mlýnské údolí, eneolitické nálezy

Západně od intravilánu města, v údolí Mlýnského potoka pod Milíkovem byla členy Historicko-vlastivědného 
spolku v Odrách nalezena silicitová šipka typu Štramberk, náležící lengyelské kultuře z období časného eneolitu 
(4.000 – 3.700 př. n. l.) nebo kultuře nálevkovitých pohárů ze staršího eneolitu (3.700 – 3.400 př. n. l.), dále 
úlomek štípaného silicitového, plošně opracovaného nástroje datovaného pouze rámcově do eneolitu až starší 
doby bronzové (4.000 – 1.500 př. n. l.).

27603, 34248 – Odry – Milíkov Babí hrádky, pravěké a středověké nálezy

Západně od města, na podélné ostrožně mezi Stodolním a Mlýnským potokem se nachází polohy zvané Milíkov 
a Babí hrádky. Z prostoru byla v minulých letech sesbírána členy Historicko-vlastivědného spolku v Odrách velká 
kolekce železných předmětů datovaných do období 13. až 17. století a groše Václava IV. a Karla IV. Ze starších 
nálezů nutno zmínit dvoukřídlou bronzovou šipku s tulejí datovanou do období popelnicových polí (1.500 – 400 
př. n. l.). Jsou zde patrné i blíže neinterpretované terénní relikty, jak na Babích hrádkách, tak i na poloze Skalka, 
indikující opevňovací nebo hornické aktivity. Některé z nich mohou souviset s probíhající komunikací,  vybudova-
nou mezi léty 1900–1902.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=480
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=500

Ostatní lokality mimo trasu:

27602 – Odry – areál bývalého středověkého hradu (zmínka k roku 1362)

trasa naučné stezky

lokalita na trase

lokalita mimo trasu

Jeseník


