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Zastavení deváté: 

Øeka Morava a její ramena

Zastavení desáté: 

Historie Chomoutova

Zastavení jedenácté: 

PR Choumotovské jezero 

a jeho obyvatelé

.

.

.

A jsme u øeky. Tok pøinášející mnoho užiteèného a rado-
vánek, umí také rozsévat zkázu jako tomu bylo pøi povodních      
v létì roku 1997. Dozvíte se informace pøímo od zdroje, tedy že 
Morava pramení na Kralickém Snìžníku ve výšce 1380 m n. m. 
Bude Vám vysvìtleno co to je vnitrozemská delta a seznámíte se  
s nejznámìjšími rameny øeky. A tak jak už bývá zvykem, neujdete 
ani výètu tìch nejzajímavìjších obyvatel øeky, z nichž zde pøipo-
meòme napø. bøehuli øíèní èi vydru øíèní.

Možná že po tìch všech travách, ptácích a hmyzu 
budete trošku unaveni a v hlavì z toho nebudete mít 

moc jasno. Nezoufejte. 
Zmìna je život a proto prá-
vì desáté zastavení se 
vìnuje opìt troše historie. 
Tentokráte je to ryze ven-
kovská záležitost, a proto 
pokud toužíte vìdìt, jak to 
v Chomoutovì vypadalo 
témìø pøed tisícem let, 
neváhejte a zaètìte se do 
textu, který vás u desátého 
zastavení struènì provede 
historí obce od jejího zalo-
žení (první zmínka 1078 
Chomoutowitzi) po sou-
èasnost.

Významná lokalita pro hnízdící èi tažné ptactvo. To byl jeden      
z hlavních dùvodù vyhlášení pøírodní rezervace Chomoutovské 
jezero v roce 1993. Ale nejsou to jen ptáci co mùžete na jezeøe 
pozorovat. Podle nápadných okusù vytušíte že nedílnou souèástí 
celé rezervace je i náš nejvìtší hlodavec bobr evropský. Když si 
domyslíme pestrou mozaiku køovin a mokøadních porostù vy-
kouzlí se v našich myslích typická lokalita jezera a okolní mo-
køadní vegetace ve své plné kráse. Ovšem lépe než domýšlet je tu 
krásu vidìt. Proto, pokud Vás tento letáèek alespoò trochu navna-
dil, vyrazte ven do pøírody a uvidíte, že to co jste èetli, je jen malý 
zlomek toho co mùžete spatøit v bezprostøední blízkosti mìsta.
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Drazí spoluobèané,

právì se Vám dostává do rukou in-
formaèní leták vìnovaný nauèné 
stezce „Kol-kolem Olomouce“. Jsme si vìdomi, že pár 
øádek textu s nìkolika obrázky nemùže nahradit 
samotnou vycházku v pøírodì, ale i pøesto si jej pozor-
nì pøeètìte a seznamte se tak s nìkolika zajímavostmi 
trasy ještì pøedtím, než vyrazíte na výlet.
Trasa stezky prochází jak „obyèejnou“ krajinou v bez-
prostøední blízkosti mìsta Olomouce, tak pestrou 
pøírodou takového skvostu, jakým je pøírodní rezer-
vace Plané louèky v CHKO Litovelské Pomoraví. Právì 
pestrá mozaika rùznorodých krajinných typù Vám 
umožní poznat a ocenit krásnou pøírodu v okolí mìsta. 
Trasa je vedená tak, že se dozvíte zajímavosti jak        

z historie Klášterního 
Hradiska pøes informa-
ce o kulturní krajinì 

spjaté s obdìláváním ze-
mìdìlské pùdy, po zajíma-
vosti o celoevropsky význam-

ném mokøadu Plané louèky. 
Nauèná stezka dlouhá 9,5 km je 

vhodná pro pìší i pro cyklisty. 
Zaèátek je u zastávky MHD 
Olomouc - Hradisko, linky è. 
15, 20 a 21. Dále vede kolem 

øeky Moravy pøes olomouckou 
ètvr� Èernovír a postupnì smìøuje na 

prázdninový ráj všech milovníkù sluníèka 
a vody - Podìbrady. Konèí v Chomoutovì u zastávky 
MHD - linka è. 20. První informace tedy již máte, proto 
neváhejte a vyrazte, a� již pìšky èi na kole, na pøíjemný 
výlet. Závìrem chceme ještì pøipomenout         
a apelovat na všechny návštìvníky, aby 
dbali zásad slušného chování a nenièili 
pøírodní  a kulturní památky a to nejen na 
trase stezky …. vždy� víte.

.

památný dub letní v Chomoutovì

Sagittaria 
Holická 31/19 
772 00 Olomouc 
tel.: 585 228 438, 605 524 385 

sagittaria@volny.cz 
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Podrobnìjší seznámení s jednotlivými zastaveními Zastavení tøetí: 

Kulturní krajina, biocentra, biokoridory, pískovny

Zastavení ètvrté:

Pøírodní rezervace Plané 

louèky

Zastavení páté: Louky

.

.

.
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Tož a tu si nìco povíme o klasické haná
o jsou to biocentra   

a biokoridory, jakou mají funkci v krajinì a jak vznikají. Dozvíte 
se jak byla vytvoøena èetná jezírka v okolí øeky Moravy. Zde se 
také seznámíte s prvními rostlinami a živoèichy nauèné stezky.    
A pokud Vás to nebude zajímat, mùžete se jen tak kolem sebe 
porozhlédnout, zhluboka nadechnout a vnímat svìží vánek 
hladící Vás po tváøích, který nese vùni z okolních polí a luk.        
A když už toho všeho bude mít tak akorát, neváhejte a postupte 
dál po trase stezky k dalšímu, tentokráte již ètvrtému zastavení.

U tohoto zastavení se dozvíte 
základní informace o tomto mo-
køadním skvostu nejen v okolí 
Olomouce a støední Moravy, 
nýbrž svým významem - i mezi-
národním, chránìném v rámci 
Ramsarské úmluvy. Budete 
urèitì pøekvapeni druhovou bo-
hatostí jak rostlin tak živoèichù, 
kteøí zde mají svùj domov. Již ne 
tak zajímavé, ale zajisté taktéž 
pouèné budou vaše nabyté in-
formace o rozloze a roce zalo-
žení rezervace. Pokud se Vám 
bude zdát toto zastavení ponì-
kud „nudné a chudé“ nezoufejte 
a vykroète dál, to hlavní z mo-
køadního klenotu jménem Plané 
louèky Vás teprve èeká.

Spousta barev a monotónní bzukot hmyzu, to je jen zlomek toho 
èeho si mùžete v létì všimnout na druhovì pestrých loukách PR 
Plané louèky. Zde se dozvíte, jak se o louky vhodnì starat aby 
byla zachována jejich pøírodovìdná hodnota. Aè se to nezdá, ale  
i tøeba takové obyèejné seèení luk je tak trochu „vìda“. Zjistíte, že 
se zde vyskytuje dokonce hned nìkolik typù luk - bezkolencové 
podle trávy bezkolenec, pcháèové a nebo psárkové. Pokud 
pøijdete na louky v plném létì a zaujaly Vás neposeèené ostrùvky  
a pruhy trav na loukách, máte hned první pøíležitost se na panelu 
doèíst proè tomu tak je. 

cké krajinì. O tom jak je   
v ní dùležité zachovávat mozaiku a pestrost, c

Zastavení šesté: 

Rákosiny

Zastavení sedmé: Tùnì

Zastavení osmé: 

Vrbiny a olšiny
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I ve zdánlivì jednotvárných po-
rostech rákosin si mùžete všim-
nout spousty života, kterým to 
zde pøímo kypí. U tohoto zasta-
vení poznáte napøíklad rákos-
níka velkého, dozvíte se nìco  
o našich cvrèilkách, ale nebu-
dete ochuzeni ani o spoustu 
zajímavých rostlin z nichž 
uvádíme napøíklad pryskyøník 

velký nebo bazanovec kytkokvìtý. Dozvíte se taktéž spoustu 
zajímavého o ostøicích - o tìch mnohdy nepøíjemných, ale pøesto 
krásných travinách které umí øíznout až do krve. Budete je „umìt“ 
poznat a budete upozornìni na základní rozdíly v jejich vzhledu.

Koho nepotìší pohled na 
zrcadlící se hladinu tùnì 
mezi loukami. Skøehotání 
žab, švitoøení vodního ptac-
tva a bzuèení hmyzu? To vše 
jsou tùnì, které se na Pla-
ných louèkách tøpytí jako 
drahé kameny. A že to jsou 
klenoty plné života s výsky-
tem øady vzácných a zají-
mavých organismù se dozví-
te právì u tohoto zastavení. 
Korýše škeblovku v celé republice najdete 
pouze zde. Øada obojživelníkù vèetnì dvou 
druhù èolkù a rosnièky je vázána právì na tento typ 
stanovištì. Pokud zaslechnete výrazný kvièivý hlas    
z husté pobøežní vegetace, vìzte že s nejvìtší pravdìpodobností 
se bude jednat o chøástala vodního, který se zde cítí doslova jako 
ryba ve vodì. A pokud si myslíte, že jediná èeská masožravka je 
„Adéla“ z onoho známého filmu, tak se mýlíte. Svými zákeønými 
pastmi èíhá na drobné korýše právì bublinatka jižní - dravec mezi 
rostlinami. 

Souèástí mozaiky Planých louèek jsou i pomìrnì rozlehlé poros
ty køovin zaujímajících asi 1/5 plochy celé rezervace. U tohoto 
zastavení si rozšíøíte své obzory v poznání celé plejády druhù vrb, 
dozvíte se  proè se každoroènì èást køovin kácí a že nejlépe je mít 
tak „všeho s mírou“. V neposlední øadì poznáte i další druhy 
ptákù jako je mlynaøík dlouhoocasý a moudivláèek lužní.

-

Zastavení první: Vstupní tabule - Trasa NS, historie mìsta 

Olomouce a kláštera Hradisko

Zastavení druhé: 

Èernovírské slatiništì, 

záplavy

.

.

Z prvních øádkù se dozvíte informace o trase nauèné stezky a o je-
jím zamìøení. Po pøeètení celé infotabule si již budete pamatovat, 
že první zmínky o osídlení na území mìsta Olomouce pochází    
z 6. století. Statut mìsta Olomouc získala v roce 1250, což zna-
menalo její následný rùst a s ním ruku v ruce spojené budování 
opevnìní a hradeb. Tyto ale i spoustu jiných informací  napøíklad 
že klášter Hradisko byl založen v roce 1077, se dozvíte právì na 
první, vstupní tabuli nauèné stezky.

Ne všichni ví, že nìkolik desí-
tek metrù za domy olomouc-
ké ètvrtì Èernovír se kdysi 
rozkládalo rozsáhlé slatiništì 
s výskytem desítek vzácných 
druhù rostlin a živoèichù. 
Dodnes je tato lokalita velmi 
cenná a je na ní umístìno nì-
kolik samostatných infopa-
nelù „O historii a dnešku 
Èernovírského slatiništì“. 
Kdo z Olomouèanù by si 
nevzpomenul na nièivé po-
vodnì v roce 1997, které 
mìsto postihly. Pokud Vás zajímají souvislosti právì mezi mo-
køady a záplavami, máte první možnost dozvìdìt se nìkolik 
základních informací o úloze mokøadù v krajinì, a to nejen pøi 
nadmìrných srážkách.

.

kosatce žluté v PR Plané louèky

vzácná 
škeblovka

hvozdík pyšný

Klášterní Hradisko


