Historie Hrubé Vody a zøíceniny hradu Hluboký

.

.

Vìtšina lidí si pøi vyslovení pojmu oživení øeky pøedstaví ryby. Pøi
zmínìní že se jedná spíše o bystøinu, to pak ve vìtšinì pøípadù je
pstruh. Ano, i zde se mùžete setkat s touto krásnou rybou,
typickou pro èisté bystøiny. Øeka ovšem skýtá útoèištì i pro jiné
druhy ryb, jsou to parmy, hrouzci èi ostroretky. To je ale jen
zlomek všech obyvatel kteøí zde nalezli svùj domov. A pokud vás
zajímají další informace o øece samotné, napø. kde pramení, jak je
dlouhá, kolik má pøítokù èi jiné, pak právì u tohoto zastavení
máte možnost tyto informace získat.

Historie Hrubé Vody nesahá pøíliš do minulosti.
První zmínky pochází z poèátku 17. století, kdy
byla založena olomouckou kapitulou a pozdìji
osídlena nìmeckými osadníky ze severní
Moravy.
První písemné zprávy o hradu
Hluboký jsou známé z roku 1351, kdy ho zdìdil
Karel IV. Nejvýznamnìjším aktem v historii hradu
byla schùzka roku 1425 mezi husitskými hejtmany
a pøáteli opavského vévody Pøemka. Jejím výsledkem byl pøechod mocných moravských
feudálù do husitského tábora.
erb velkobystøického

Zastavení osmé:

Hospodáøské využití údolí v minulosti a dnes

panství

.

Údolí øeky Bystøice
Magdalenský mlýn dnes
a jeho široké okolí
bylo od pradávna hospodáøsky pomìrnì
hodnì využíváno.
Charakteristickým rysem byla tìžba kvalitních bøidlic. Dodnes
zde mùžete narazit na
øadu již opuštìných
lokálních lùmkù, èi na
dosud funkèní velké
lomy. Další významné
aktivity byly a jsou: tìžba kvalitního døeva, tìžba barevných kovù,
šípatka
støelolistá
èi výroba piva. Významnou roli sehráli v minulosti
taktéž
mlýny
(Sagittaria
sagittifolia)
na øece, které fungovaly buïto jako pily
ke zpracování
vytìženého døeva, nebo jako mlýny k semletí obilí.
Mìsíènice vytrvalá

Zastavení deváté:

Pøírodní rezervace
Hrubovodské sutì.
.

Pøírodní rezervace Hrubovodské sutì
je významná pøedevším výskytem
dochovaných lesních porostù s charakteristickou skladbou suových,
bukových a jedlobukových lesù.
Významnou døevinou celé rezervace
je jedle bìlokorá (Abies alba), která
se zde vyskytuje pomìrnì èasto,
a dobøe zde zmlazuje. Pøírodní rezervace byla vyhlášena v roce 2001
na ploše 92,59 ha.

Zastavení jedenácté:

Vstupní tabule (Hrubá Voda, nádraží ÈD)
.

Je shodné se zastavením è.1 u nádraží ÈD v Domašovì nad
Bystøicí.

Nauènou stezku „Údolím Bystøice“ vybudovalo obèanské
sdružení Sagittaria - Sdružení pro ochranu pøírody støední
Moravy za finanèní podpory Krajského úøadu Olomouckého
kraje, Agentury ochrany pøírody a krajiny ÈR a Lesù ÈR, Lesní
správy Šternberk.

Sagittaria
Lazecká 6
779 00 Olomouc
tel.: 585 228 438, 605 524 385

sagittaria@volny.cz
http://www.sagittaria.ecn.cz
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Neprodejné

Nauèná stezka

Zastavení desáté:

Údolím Bystøice

(Cottus gobio)

Øeka Bystøice a její oživení

Sdružení pro ochranu pøírody støední Moravy

vranka obecná

Zastavení sedmé:

Nauèná stezka Údolím Bystøice rozšiøuje pomìrnì pestrou
nabídku stávajících nauèných stezek v Olomouckém kraji,
kterých je okolo 24. Celá stezka kopíruje klikatící se tok øíèky
Bystøice v údolí mezi Domašovem nad Bystøicí a Hrubou Vodou.
Pøíkré suové svahy nedovolí øece pøíliš mìnit smìr, a tak tu
mùžeme pozorovat tìsné sepìtí dvou živlù vody a zemì, jak
soupeøí o nadvládu v údolí. Na stranì jedné to je neúnavná erozní
èinnost vody, na stranì druhé to jsou hroutící se balvany a su ze
svahù do vody, vytváøející v toku èetné pøekážky. Díky vodì
a specifickému charakteru údolí zde svùj domov nachází pestrá
paleta rostlin a živoèichù. Jedním z obyvatelù údolí byl od
pradávna i èlovìk. Ten zde nejprve zužitkoval dary øeky a lesa,
a pozdìji s rozvojem spoleènosti, zapoèal využívat i nerostného
bohatství v okolí. Pokud máte zájem se dozvìdìt pár zajímavostí
z údolí øeky Bystøice, neváhejte a nauènou stezku navštivte. Leták,
který držíte v rukou vás v hrubých rysech provede po jedenácti
zastaveních nauèné stezky dlouhé 13 km. Stezka je koncipována
tak, že ji lze procházet v obou smìrech. Pøíjemnou procházku
Vám pøeje Sagittaria - sdružení pro ochranu pøírody støední
Moravy.

Zastavení první:

Zastavení ètvrté:

Vstupní tabule

Skalní výchozy na Malém
Rabštejnì

.

Je shodné se zastavením è.11 u nádraží ÈD v Hrubé Vodì a uvádí
tyto nejdùležitìjší informace: Trasa nauèné stezky vede po modré
turistické znaèce a zaèíná v Domašovì nad Bystøicí u nádraží ÈD,
konèí v Hrubé Vodì, taktéž u nádraží ÈD. Stezku není možné po
celé délce projet na kole úsek mezi zastavením è.3 a 4 je na kole
nesjízdný, je ho ale možné objet. Turistická obtížnost je støední.
Zastavení druhé:

Historie Domašova nad Bystøicí a jeho okolí
.

U tohoto zastavení se dozvíte, že první
zmínky o Domašovu pochází již z poèátku
tisíciletí. Na mìsto byl povýšen v roce
1403. Významným mezníkem v dìjinách
obce byl 30. èerven 1758 kdy se u Domašova
odehrála bitva pruských a císaøsko-královských
vojsk, což vedlo k osvobození Olomouce od
jejího obléhání pruskými vojsky.

C. k. mušketýr

Zastavení tøetí:
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Pøírodní památka
Kamenné proudy
u Domašova

.
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Jak vlastnì louky vznikly a proè se musí pravidelnì séct? Nejen to,
ale øadu dalších zajímavostí vám prozradí páté zastavení nauèné
stezky vìnované právì loukám. Blíže se dozvíte informace
o charakteristických
spoleèenstvech
v nivì øeky Bystøice,
které tvoøí pøevážnì
devìtsil lékaøský,
nebo si pøipomenete
bìžné luèní druhy se
kterými se setkáváte
témìø pøi každé
procházce zdejší
pøírodou.

.

Jasan

Dómský les

Zastavení páté: Louky v údolí

Lesy

7

Smilov

Charakteristickým rysem této pøírodní památky jsou kamenné
proudy a mrazové sruby, které vznikly v prùbìhu mrazového
zvìtrávání pøi poslední dobì ledové (Würmu). Pìknou ukázkou
vývoje balvanového proudu od mrazového srubu po rozpad na
jednotlivé bloky je kamenný proud od horního okraje Dvorského
kopce (606,5 m n.m.) až do údolí, dosahující délky 165 m.
Pøírodní památka Kamenné proudy u Domašova byla vyhlášena
v roce 1974 na rozloze 21,58 ha.

Velmi známé místo pro vìtšinu
horolezcù z širokého okolí Olomouce, kteøí na skalách Malého
skøehotající skokan zelený
Rabštejna cvièí své lezecké doved(Rana esculenta)
nosti. V ne pøíliš složitém terénu se
mùžete setkat až s 24 variantami
výstupu nahoru s obtížností od
stupnì II po stupeò VI. Zdejší skály
jsou nejvìtší v celém údolí Bystøice
a jejich západní èást spadající kolmo k levému bøehu øeky
Bystøice dosahuje výšky až 40 m.

Zastavení šesté:

6
Pøírodní rezervace
Hrubovodské sutì

Pøírodní památka Kamenné proudy u Domašova

1

.

Jaké stromy ve zdejších lesích rostou? Jací živoèichové zde mají
svùj domov? Komu lesy døíve patøily a komu patøí dnes? Jak se
o nì jednotliví vlastníci starali?
Odpovìdi na tyto otázky najdete
právì u šestého zastavení nauèné
stezky. A pokud vás zajímá více,
snìženka
napøíklad jak se døevo døíve doprapodsnìžník
vovalo na místo jeho zpracování,
(Galanthus nivalis)
neváhejte, a nauènou stezku navštivte. Nejen šesté zastavení vìnované
zdejším lesùm Vám prozradí mnoho
zajímavostí s tímto tématem úzce
spjatých.

