
MICHALOV
Jako jedineãn˘ doklad vyváÏeného pfiístupu zahradní architektury k pfiírodnímu prostfiedí

se dnes v bezprostfiední blízkosti sídli‰tní zástavby rozkládá mûstsk˘ park Michalov. Citlivé
m˘cení stromÛ, odvodnûní baÏinat˘ch pozemkÛ a zaloÏení travnat˘ch, záhonov˘ch i zpev-
nûn˘ch ploch uãinilo Michalov bezesporu pfiívûtivûj‰ím pro ãlovûka, pfiitom stále dost bez-
peãn˘m pro pestrá spoleãenstva zvífiat i rostlin.

Území dne‰ního parku bylo v minulosti souãástí rozsáhl˘ch porostÛ podél fieky Beãvy. Od
dne‰ního luÏního lesa Îebraãka je oddûlovala soustava mrtv˘ch ramen a zamokfien˘ch, baÏi-
nat˘ch ploch. Koncem 19. století zaãalo docházet k postupné pfiemûnû území, zv˘‰ila se tûÏ-
ba dfieva, byla zde postavena restaurace. Michalov se stal oblíben˘m v˘letním místem Pfie-
rovanÛ. Na pfielomu 19. a 20. století bylo rozhodnuto o zfiízení parku. Zpracováním jeho návr-
hu byl z podnûtu místního okra‰lovacího spolku roku 1904 povûfien v˘znamn˘ praÏsk˘ archi-
tekt Franti‰ek Thomayer. Úpravy podle jeho plánÛ byly zahájeny je‰tû téhoÏ roku.

I pfies rozsáhlé sadové úpravy, jimiÏ Michalov pro‰el na poãátku minulého století, zÛstává
mimofiádnû cenn˘m krajinn˘m prvkem. Dochovaná rostlinná spoleãenstva, pokr˘vající zejmé-
na v severov˘chodní ãásti parku souvislé plochy pod letit˘mi duby, vytváfiejí jiÏ od ãasného
jara malebné scenérie. KaÏd˘ rok mohou náv‰tûvníci v tûchto místech, dlouho pfied tím, neÏ se na záhonech v pravi-
delné ãásti parku objeví první letniãky, obdivovat kfiehkost snûÏenek, ladonûk, kfiivatcÛ i zlatohlav˘ch lilií, pfiipomí-

najících typick˘ jarní aspekt nûkdej‰ího luÏního
lesa. KaÏd˘ z mohutn˘ch dubÛ je sám o sobû slo-
Ïit˘m ekosystémem, jenÏ ve vûtvích, kofienech,
kmeni i kÛfie poskytuje azyl nesãetn˘m organis-
mÛm. Vût‰inu z nich, zvlá‰tû bezobratlé Ïivoãichy
ãi nejrÛznûj‰í druhy hub, zpravidla na první
pohled ani nezaznamenáme. Málokdo v‰ak projde
parkem, aniÏ by v kteroukoliv roãní dobu neza-
hlédl nûkterého z poãetn˘ch zástupcÛ ptákÛ nebo
alespoÀ veverku. Vzácností zde nejsou ani sovy
nebo netop˘fii. V okolí vodní plochy, která se
nachází pfied námi, bylo pozorováno dokonce
deset ohroÏen˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ a plazÛ.

Snad nejvût‰í botanickou zvlá‰tností parku je
Pupavík pampeli‰kov˘ (Colobium taraxacoides),
také zvan˘ máchelka pampeli‰ková (Leontodon
saxatilis). Do Michalova se tato nenápadná Ïlu-

tokvûtá bylina dostala pravdûpodobnû náhodou, aÏ pfii parkov˘ch úpravách. Díky této náhodû je dnes Pfierov jedin˘m
znám˘m místem jejího v˘skytu v âeské republice.

Od roku 1994 je park Michalov registrován jako v˘znamn˘ krajinn˘ prvek.

MICHALOV
The municipal park, Michalov, is a proof of a unique approach of landscape

gardening to environment, which is located in a close distance from the hou-
sing estates. The area of this park used to be a place of vast vegetation along
the river Beãva. It was separated from the alluvial forest, Îebraãka, by a sys-
tem of dead river branches and swamps. The decision to establish a park came
at the turn of the 19th century. Despite the extensive landscape architecture,
which was executed in Michalov, the park still remains an important landsca-
pe component. The pond, which is in front of us, is even a home of ten endan-
gered species of amphibians and reptiles. Probably the greatest botanical pecu-
liarity of the park is Colobium taraxacoides. This inconspicuous herb with yel-
low flowers appeared in the park probably by accident, during landscape gar-
dening. Owing to this fact, the park is the only known place in the Czech
Republic, where this herb can be found. Since 1994 Michalov has been regis-
tered as an important landscape component.
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(zastavení 8 aÏ 14 jsou pouze na vût‰ím – zeleném okruhu)
(The stops 8 to 14 can be seen only when taking the green trail, which
is longer.)
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� ROZCESTNÍK „U LABUTù“

THE SIGNPOST „U LABUTù“
� 0,1 0,1 VODNÍ PTACTVO

WATERFOWL
� 0,3 0,3 POHLED DO HISTORIE

LOCAL HISTORY
� 1 1 ·KOLA V P¤ÍRODù, ¤EKA BEâVA

OUTDOOR SCHOOL, THE RIVER BEâVA
� 1,3 1,3 ZAVLEâENÉ DRUHY ROSTLIN

NEOPHYTES
� 1,5 1,5 MùKK¯ LUH

SOFT FLOOD PLAIN
� 1,7 1,7 MALÁ LAGUNA

SMALL LAGOON
	 2,8 B¤EHOVÉ POROSTY

BANK PROTECTION STAND

 3,2 GEOMORFOLOGIE ¤ÍâNÍHO KORYTA

GEOMORPHOLOGY OF THE RIVERBED
� 3,5 EKOTON – HRANIâNÍ SPOLEâENSTVA

ECOTONE – BORDERING COMMUNITIES
� 4,9 MORAVSKÁ BRÁNA

MORAVIAN GATE
 6,7 KVùTENA ÎEBRAâKY

FLORA IN ÎEBRAâKA
� 7,2 STRHANEC

STRHANEC
� 7,7 ZVÍ¤ENA ÎEBRAâKY

FAUNA IN ÎEBRAâKA
� 2,5 9,5 VELKÁ LAGUNA

BIG LAGOON
� 3 10 MORAVSKÁ ORNITOLOGICKÁ STANICE, 

BIOLOGICKÁ STANICE
MORAVIAN ORNITHOLOGICAL CENTRE, 
BIOLOGICAL CENTRE

� 3,5 10,5 P¤IKRMOVÁNÍ PTACTVA
FEEDING OF BIRDS

� 3,8 10,8 MICHALOV
MICHALOV

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

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“.

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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platan javorolist˘
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Scilla bifolia

skokan skfiehotav˘
Rana ridibunda

rosniãka zelená
Hyla arborea

je‰tûrka obecná
Lacerta agilis

slap˘‰ kfiehk˘
Anguis fragilis

pl‰ík lískov˘
Muscardinus avellanarius

netop˘r velkouch˘
Myotis bechsteini

lasice hranostaj
Mustela erminea

veverka obecná
Sciurus vulgaris

norník rud˘
Clethrionomys 
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jeÏek v˘chodní
Erinaceus concolor

prvosenka jarní
Primula veris

sasanka hajní
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Gagea lutea

bledule jarní
Leucojum vernum
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Convallaria majalis
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buk lesní
Fagus sylvatica

tis ãerven˘
Taxus baccata

jírovec maìal
Aesculus hippocastanum

habr obecn˘
Carpinus betulus

pupavík pampeli‰kov˘
Colobium taraxocoides

také zvan˘ 
máchelka pampeli‰ková

Leontodon saxatilis

§

netop˘r hvízdav˘
Pipistrellus 
pipistrellus

peãárka (Ïampion) zápa‰ná
Agaricus xanthoderma

‰upinovka nádherná
Gymnopilus junonius

suchohfiib ãerven˘
Xerocomus rubellus

pestfiec obecn˘
Scleroderma citrinum

holubinka sliãná
Russula lepida

muchomÛrka rÛÏovka
Amanita rubescens

vláknice zaãervenalá
Inocybe erubescens

ãirÛvka dvoubarvá
Lepista saeva

zvonovka jarní
Entoloma vernum

holubinka namodralá
Russula cyanoxantha

MuchomÛrka tygrovaná
Amanita pantherina

kozák habrov˘
Leccinum carpiny

hfiib medotrpk˘
Boletus albidus

hfiib modraãka
Boletus pulverulentus

choro‰ smolonoh˘
Polyporus badius

lesklokorka lesklá
Ganoderma lucidum

Houby

strmûlka odbarvená
Clitocybe dealbata


