
ROZCESTNÍK „U LABUTù“
Stojíme na poãátku vlastivûdné stezky s pfiíhodn˘m

názvem „Pfierovsk˘m luhem“. Dávno pfied tím, neÏ se na
území mûsta Pfierova poprvé objevil ãlovûk, modelovala
fieka, která pozdûji dostala jméno Beãva, krajinu Morav-
ské brány a po jejích bfiezích se vyvíjela typická luÏní spo-
leãenstva s bohat˘m zastoupením rostlin i ÏivoãichÛ.
S pfiíchodem ãlovûka se ráz pÛvodní krajiny zaãal postup-
nû mûnit. Vznikla první sídla, luÏní lesy na mnoha mís-
tech ustoupily zemûdûlství, snaha ãlovûka podmanit si
pfiírodu leckde vyvrcholila odváÏnou pfiemûnou fiíãního
koryta. Proces pfiemûny krajiny, pÛsobení pfiírodních sil
i lidské spoleãnosti, probíhá nepfietrÏitû. 

Nauãná vlastivûdná stezka „Pfierovsk˘m luhem“ je se
sv˘mi osmnácti zastaveními dokladem toho, Ïe mûsto
Pfierov na poãátku tfietího tisíciletí je nejen dÛleÏit˘ Ïelez-
niãní uzel a prÛmyslové centrum, ale má co nabídnout
i milovníkÛm pfiírody a obdivovatelÛm kulturního dûdic-
tví. V˘znamnou ãást z jeho bohatství poodhaluje právû
tato vlastivûdná stezka. MÛÏeme nahlédnout do historie
mûsta, poté prozkoumat typické místní ekosystémy,
seznámit se s desítkami rostlinn˘ch i Ïivoãi‰n˘ch druhÛ,
nav‰tívit národní pfiírodní rezervaci Îebraãka a nakonec
kulturní památku park Michalov. 

A tak, máte-li ãas a chuÈ a pfieje-li Vám navíc i poãasí,
pfiijmûte na‰e pozvání a vydejte se za poznáním nejma-
lebnûj‰ích míst mûsta Pfierova.

THE SIGNPOST „U LABUTù“
The instructive local history and scenery path called

„Through Pfierov’s meadowland“ with its eighteen stops
proves, that at the turn of the third millennium Pfierov
is not only an important railway junction and industri-
al centre, but it also has much to offer to the nature
lovers and culture heritage admirers. This nature trail
reveals an important part of town’s wealth. Leading
through historical parts, it allows us to study typical
local ecosystems and reveals local fauna and flora. Apart
from other interesting places, you will also visit Îebraã-
ka, the national nature reserve, and finish in Michalov,
the municipal park, which belongs to cultural heritage.

L˘skyL˘sky

Národní pfiírodní rezervace
Îebraãka

Mûstsk˘ park
Michalov

Horní 
námûstí

V˘stavi‰tû

Laguna

Kozlovice

U Labutû

Beãva

Beãva1

3
2

4
5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
1718

Laguna

Beãva

Mûstsk˘ park
Michalov

V˘stavi‰tû

Národní pfiírodní rezervace
Îebraãka

Horní 
námûstí

U Labutû

Beãva

Kozlovice

Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«Nauãná vlastivûdná stezka »Pfierovsk˘m luhem«

5 km 12 km

(The stops 8 to 14 can be seen only when taking the green trail, which is longer.)(zastavení 8 aÏ 14 jsou pouze na vût‰ím – zeleném okruhu)
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� ROZCESTNÍK „U LABUTù“
� 0,1 0,1 VODNÍ PTACTVO
� 0,3 0,3 POHLED DO HISTORIE
� 1 1 ·KOLA V P¤ÍRODù, ¤EKA BEâVA
� 1,3 1,3 ZAVLEâENÉ DRUHY ROSTLIN
� 1,5 1,5 MùKK¯ LUH
� 1,7 1,7 MALÁ LAGUNA
	 2,8 B¤EHOVÉ POROSTY

 3,2 GEOMORFOLOGIE ¤ÍâNÍHO KORYTA
� 3,5 EKOTON – HRANIâNÍ SPOLEâENSTVA
� 4,9 MORAVSKÁ BRÁNA
 6,7 KVùTENA ÎEBRAâKY
� 7,2 STRHANEC
� 7,7 ZVÍ¤ENA ÎEBRAâKY
� 2,5 9,5 VELKÁ LAGUNA
� 3 10 MORAVSKÁ ORNITOLOGICKÁ STANICE,

BIOLOGICKÁ STANICE
� 3,5 10,5 P¤IKRMOVÁNÍ PTACTVA
� 3,8 10,8 MICHALOV
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Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo Mûsto Pfierov v roce 2004. Na jejím vybudování se ideovû podílel Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov. Cenné informace dále poskytly následující subjekty: Muzeum Komenského – Moravská ornitologická stanice, Biologická
stanice v Pfierovû, Agentura ochrany pfiírody a krajiny âR – stfiedisko Olomouc, âesk˘ rybáfisk˘ svaz – MO Pfierov, Státní okresní archív Pfierov. Ilustrace Jifií Polãák. Grafické zpracování Elan spol. s r.o. Pfierov. Projekt byl ocenûn v rámci programu „Pivovary Staropramen mûstÛm“.
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