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Projekt podpoøili:

Nauènou stezku „Okolo Chropynì“ obnovilo obèanské sdru-
žení Sagittaria - Sdružení pro ochranu pøírody støední Moravy    
za finanèní podpory Mìstského úøadu Chropynì, Nadace VIA, 
Agentury ochrany pøírody a krajiny ÈR a Lesù ÈR, Lesní správy 
Bystøice p. H.

Zastavení jedenácté:

Louky Hejtman

Zastavení dvanácté:  

Základní údaje o nauè

né stezce

Pestré barvy kvìtù, vùnì 
èerstvì poseèeného sena 
nebo zvuk tøepotu motýlích 
køídel lze jen stìží popsat. 
Pøijïte se sami pøesvìdèit. 
Louky Hejtman, nacházející 
se na dnì bývalého stejno
jmenného rybníka, potìší 
svou pestrou paletou kvìtù 
oko každého návštìvníka.

Vstupní tabule - stejná jako 
u prvního zastavení pøed 
Mìstským úøadem.

-

-

Zastavení osmé: Ptáci lesù a polí

Zastavení deváté: 

Rybníky a rybnikáøství

Zastavení desáté: Tùnì, kanály a minerální prameny

Koho skrývají hnízda v korunách stromù? 
Kdo zpívá ty pøíjemné melodie èi naopak 
kdo Vás to polekal takovým hlukem 
odnìkud z houští? Jistì se nespletu když 
odpovím, že to byl urèitì jeden z tìch, co 
tak lehce pøekonali zemskou tíži. A pokud 
chcete vìdìt víc, tak neváhejte a pøeètìte si 
text osmého zastavení stezky.

Rybnikáøství je s Chropyní spjato již dlouhá 
staletí. Na pøelomu 16. a 17. století se v okolí 
Chropynì nacházelo 16 rybníkù. Ryby z rybní
kù na chropyòském panství putovaly na stùl napø. 
olomouckých arcibiskupù. Koncem 18. století byla vìtšina rybní

kù vypuštìna a pøevedena na 
pastviny a pole, zachován 

byl pouze Zámecký 
rybník a v roce 1975 

èásteènì obno
vený rybník 
Hejtman.
 

Na mapì je mnohdy ani 
nenajdeme, pøesto však 
mají v lužní krajinì nezastu
pitelné místo. Brzy zjara 
jsou plné vody, postupnì 
ale vysychají, a proto se      
i jejich obyvatelé líhnou      
z vajíèek hned po rozmrz
nutí vody pøi teplotì jen 
nìkolika stupòù Celsia.
V roce 1939 byl na okraji 
luk Hejtman objeven, údaj
nì pøi hledání ropy, pra
men pøírodní minerální 
vody, zaèátkem 50. let 20. 
století zde byly vystavìny 
láznì sloužící k léèbì po-
ruch pohybového ústrojí    
a chorob souvisejících s vy-
sokým krevním tlakem.

-

-

-

-

-

-
-

kapr obecný 
- šupináè

žluna zelená
(Picus viridis)

šípatka støelolistá
(Sagittaria sagittifolia)

ocún jesenní (Colchicum autumnale)
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Zastavení páté: 

NPP Chropyòský rybník 

- kdo žije v okolí rybníka

Zastavení šesté: 

Malá Beèva a její obyvatelé

Zastavení sedmé: Lužní les

Rybníky lemované pásem 
bažin a rákosinami poskytují 
bezpeèné útoèištì nejrùznìjším 
živoèichùm. Ptáky na rybníce 
asi nelze pøehlédnout v jakém
koliv roèním období. Rybník je 

ale domovem pro další živoèichy - žáby, hady, hmyz, v minulém 
století sem zavítala napø. i vydra øíèní (Lutra lutra).

Najít v naší novodobé kulturní krajinì 
vodní tok, který ještì lidská ruka 
neuvìznila mezi rovné bøehy èi 
nespoutala do betonového koryta 
není zrovna lehké. Malá Beèva se 
však stále ještì mùže pyšnit svými 
meandry a línì tekoucí vodou. Do 
tajù svìta nejen pod její vodní hladi
nou se mùžete ponoøit u šesté tabule.

Že není les jako les mi dá jistì 
každý z Vás za pravdu. A u lužního 
lesa to platí dvojnásob. Ale co to 
vlastnì lužní lesy jsou a jaké záha
dy ukrývají? Èím jsou tak zvláštní, 
zajímavé a dùležité? Na tyto a mno-
ho dalších otázek Vám odpoví 
sedmá tabule.

-

-

-

Vážení spoluobèané,

dovolte, abychom Vás pozvali na procházku pestrou hanáckou 
krajinou a seznámili Vás s jejími obyvateli a rùznými zajímavostmi 
z øíše rostlinné a živoèišné, ale i s historií mìsta Chropynì. 
Trasa nauèné stezky je dlouhá pøibližnì 3,5 km zaèíná pøed Mìst-
ským úøadem a konèí na okraji luk Hejtman. Na trase je celkem 12 
zastavení, 1. a 12. tabule je stejná, aby bylo možné procházet 
stezku v obou smìrech. Snad Vás pøesvìdèí o tom, že okolí Chro
pynì není jen spousta bzuèících nenasytných komárù, husté, 
neprostupné porosty bujné zelenì a neutichající køik rackù. Je to 
také línì tekoucí voda v Malé Beèvì, pestrobarevné kvìty roz
kvetlých luk, skrytý život v tùních a vítr šumící v korunách stro
mù. Stezka je vhodná nejen pro pìší, ale také pro cyklisty, lze ji 
procházet v kteroukoli roèní dobu, i když nejzajímavìjší je beze
sporu na jaøe a zaèátkem léta.
Pøejeme Vám mnoho nevšedních zážitkù pøi procházce malebnou 
krajinou Hané.
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-
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Zastavení první: Základní údaje o nauèné stezce

motýlice obecná 
(Calopteryx virgo)

Zastavení druhé: NPP Chropyòský rybník

Zastavení tøetí: 

NPP Chropyòský rybník - co roste v okolí rybníka

Zastavení ètvrté: 

Historie Chropynì

První zmínky o chropyòském rybníku se datují do 13. století,   
kdy byl rybník souèástí vodní tvrze. V roce 1928 byl vyhlášen 
chránìným územím 
pøedevším k ochranì 
hnízdní kolonie racka 
chechtavého (Larus 
ridibundus) a výskytu 
kriticky ohrožené kotvi
ce plovoucí (Trapa 
natans). Že nevíte, co to 
kotvice je? Nevadí, tady 
se to urèitì dozvíte.

Chropyòský rybník odedávna 
pøitahoval nejen místní botaniky 
svou bohatou kvìtenou. Ještì   
v 60. letech 20. století se zde 
vyskytovalo velké množství 
chránìných vodních a mokøad
ních druhù rostlin, napø. kriticky 
ohrožený leknín bílý (Nym-
phaea alba), pryskyøník velký 
(Ranunculus lingua) nebo 
voïanka žabí (Hydrocharis 
morsus-ranae).

Každá obec má svou dlouholetou 
historii a ani Chropynì není výjim
kou. Archeologické nálezy potvr
zují existenci osady již kolem roku 
1000, v roce 1535 byla ves pový
šena Ferdinandem I. na mìsteèko 
a roku 1970 byl Chropyni udìlen 
statut mìsta. K historii Chropynì 
neodmyslitelnì patøí i hanácký 
král Jeèmínek, symbol dobra       
a spravedlnosti, který se podle 
povìsti má objevit, až bude lidu 
nejhùøe. Minulostí mìsta Vás tedy 
provede ètvrtá tabule nauèné 
stezky.
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pryskyøník velký (Ranunculus lingua)

kotvice plovoucí (Trapa natans)

skøehotající skokan zelený
(Rana esculenta)

snìženka 
podsnìžník
(Galanthus nivalis)

áron východní
(Arum cylindraceum)
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