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10. Ekoton - hraniãní spoleãenstva

Jen na nûkolika místech na hranici luÏního lesa Îebraãka s jin˘mi eko-
systémy mÛÏeme spatfiit vyvinutá, druhovû velmi rozmanitá, hraniã-
ní spoleãenstva.

11. Moravská brána

Exkurzí do geologické i pozdûj‰í historie Moravské brány je na seve-
rov˘chodním okraji Îebraãky, u silnice do Prosenic, jedenácté zasta-
vení. Mimo jiné odtud mÛÏeme vidût i stfiedovûk˘ hrad Helf‰t˘n.

12. Kvûtena Îebraãky

Îebraãka pfiedstavuje unikátní pozÛstatek pÛvodnû rozsáhl˘ch luÏních
lesÛ v údolní nivû Beãvy. Stfiídají se zde mûkké luhy s vrbami a topoly,
tvrdé luhy s dubem, jasanem, javorem klenem a lípou a dubohabfiiny.
Nejvhodnûj‰ím obdobím pro pozorování kvûteny luÏního lesa je jaro,
kdy cel˘ les rozkvete.

13. Strhanec

Severov˘chodní ãástí Îebraãky protéká ml˘nsk˘ náhon Strhanec, kte-
r˘ za dobu své existence jiÏ získal pfiírodû blízk˘ charakter. První zmín-
ka o ml˘nském náhonu pochází z roku 1481. V souãasné dobû pfied-
stavuje tento vodní tok dÛleÏité stanovi‰tû vzácn˘ch ÏivoãichÛ vyÏa-
dujících vysokou kvalitu vody.

14. Zvífiena Îebraãky

Národní pfiírodní rezervace Îebraãka byla vyhlá‰ena dne 4. 6. 1949
a patfií mezi nejstar‰í rezervace v regionu. Celková rozloha rezervace
ãiní 234,9 ha. V posledních letech 20. století zde bylo pozorováno 139
druhÛ ptákÛ, z toho 79 hnízdících. 

15. Velká laguna

Oba okruhy nauãné stezky se opûtovnû setkávají v místech, kde v 70
letech minulého století byla provádûna místní tûÏba ‰tûrkopísku, po
níÏ ve vytûÏen˘ch prostorech vznikly tfii vodní plochy - "laguny". Nej-
vût‰í z nich je díky pfiíjemné docházkové vzdálenosti od centra mûsta
hojnû vyuÏívána k rekreaci a ke sportovnímu rybafiení.

16. Moravská ornitologická stanice, Biologická stanice

Pfied vstupem do parku Michalov máme moÏnost nav‰tívit hned dvû
centra pfiírodovûdného vzdûlávání a osvûty. Moravskou ornitologickou
stanici s unikátní expozicí Ptáci âeské republiky a Biologickou stani-
ci s bohatou nabídkou mimo‰kolních aktivit pro dûti a mládeÏ.

17. Pfiikrmování ptactva

Besídkové krmítko uprostfied mûstského parku Michalov odmûní v zim-
ním období trpûlivého pozorovatele podívanou na desítky druhÛ pfie-
zimujících ptákÛ.

18. Michalov

Park Michalov, kulturní památka a chránûn˘ krajinn˘ prvek, nabízí
kromû jedineãn˘ch ukázek zahradní architektury poãátku 20. století
jiÏ brzy zjara pohled na rozkvetlá spoleãenstva typick˘ch luÏních kvû-
tin. Na konci prázdnin zde pak mÛÏeme spatfiit nenápadnou, ale vel-
mi vzácnou Ïlutû kvetoucí bylinu - pupavík pampeli‰kov˘.
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1. Rozcestník "U labutû"

Trasa obou okruhÛ nauãné vlastivûdné stezky zaãíná na kfiiÏovatce ulic
Za Ml˘nem a Bezruãova v blízkosti restaurace U labutû (na turistic-
k˘ch mapách a smûrovkách téÏ rozcestník Ml˘n). Del‰í okruh (12 km)
je znaãen zelenû, krat‰í (5 km) ãervenû. 

2. Vodní ptactvo

Soutok ml˘nského náhonu Strhanec a fieky Beãvy je v˘znamn˘m zimo-
vi‰tûm vodních ptákÛ. Hladina Strhance v tomto úseku ani za nejvût-
‰ích mrazÛ zcela nezamrzá. Máme tak po cel˘ rok jedineãnou moÏnost
pozorovat vodní ptactvo prakticky v centru mûsta.

3. Pohled do historie

Jen málokter˘ pohled na mûsto Pfierov pfiipomíná jeho starobylost tak
jako panorama kamenného opevnûní Horního námûstí s dominujícím
zámkem, které se pfied námi otevírá pfii pohledu od b˘valé plovárny na
pravém bfiehu Beãvy. 

4. ·kola v pfiírodû, ¤eka Beãva

Sestoupili jsme do pobfieÏních porostÛ fieky Beãvy. Na ãtvrtém zasta-
vení máme ideální podmínky ke krátkému posezení, ale i hrám v pfií-
rodû. Tematicky je toto zastavení vûnováno fiece Beãvû, její ekologii
i historii její regulace. 

5. Zavleãené druhy rostlin

Nauãná stezka nám pfiedstavuje nejen krásy kulturního dûdictví a luÏ-
ní pfiírody. âinnost ãlovûka se ãasto projevuje i negativnû. Pfiíkladem
mÛÏe b˘t v˘skyt invazních rostlin na bfiezích vût‰iny na‰ich vodních
tokÛ

6. Mûkk˘ luh

Díky nûkdej‰í tûÏbû ‰tûrkopísku a následnému pfiirozenému v˘voji
dotãené krajiny máme dnes jedineãnou moÏnost pozorovat jednotlivá
v˘vojová stádia luÏních porostÛ, od mokfiadních spoleãenstev pfies
vrbo-topolové háje aÏ po dubo-habrov˘ les.

7. Malá laguna

Z dfievûné pozorovatelny nad hladinou men‰í postupnû zazemÀované
vodní plochy mÛÏeme pozorovat (doporuãujeme za úsvitu nebo sou-
mraku) ptáky, obojÏivelníky, bezobratlé Ïivoãichy, vodní flóru a cha-
rakteristické dfieviny mûkkého luhu

8. Bfiehové porosty

Bfiehové porosty ãlovûk nemÛÏe niãím plnohodnotnû nahradit, proto
jim tam, kde zÛstaly v kulturní krajinû zachovány, musí vûnovat nále-
Ïitou péãi. Více o bfiehov˘ch porostech se dozvíme na del‰ím z obou
okruhÛ nauãné stezky.

9. Geomorfologie fiíãního koryta

S v˘vojem koryta fieky Beãvy na jejím stfiedním toku, vãetnû nûkter˘ch
charakteristick˘ch geomorfologick˘ch útvarÛ, se blíÏe seznámíme na
devátém zastavení nauãné stezky.
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Dostupnost: Stezka zaãíná asi 500 m od historického
centra mûsta. Je dostupná pû‰ky a na vût‰inû své trasy
i na kole. Není fyzicky nároãná. Je vhodná ke ‰kolním
a rodinn˘m vycházkám.
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Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo mûsto Pfierov v roce 2004.
Stezka nás na dvanácti kilometrech lesních pû‰in, chodníkÛ a polních cest prová-
zí  rozmanit˘mi ekosystémy podél fieky Beãvy a upozorÀuje na místní zajímavosti.
Celkem osmnáct bohatû ilustrovan˘ch informaãních tabulí umoÏní náv‰tûvní-
kovi nahlédnout do dávné historie i souãasnosti mûsta, poodhalí sloÏité zákoni-
tosti v˘voje luÏní krajiny, pfiedstaví stovky pÛvodních organismÛ. Trasa nauãné

stezky, a s ní i procházka snad nejmalebnûj‰ími zákoutími Pfierova, nás na dvou
posledních zastaveních pfiivádí do mûstského parku Michalov - místa, kde
se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dûdictví s krásou pfiírody.

PfiestoÏe trasa není nikterak nároãná, je pro ménû zdatné turisty, rodi-
ny s mal˘mi dûtmi nebo ty, ktefií se rozhodnou jen pro men‰í odpo-

lední vycházku, pfiipraven zkrácen˘, zhruba pûtikilometrov˘, okruh
s jedenácti zastaveními. Volbu krat‰í trasy mÛÏeme doporuãit

i v zimních mûsících.

V‰em náv‰tûvníkÛm nauãné stezky pfiejeme pfiíjemn˘ záÏitek.

Na projektu nauãné vlastivûdné stezky se podílely desít-
ky dodavatelÛ a externích spolupracovníkÛ. Zvlá‰tní
podûkování za spolupráci na jeho realizaci patfií ãlenÛm
Moravského ornitologického spolku v Pfierovû. Projektu
se dostalo v˘znamného ocenûní v rámci komunálního
programu Pivovary Staropramen mûstÛm, jehoÏ cílem je
podpora rozvoje Ïivotního prostfiedí a mûstské zelenû.
V rámci programu bylo osloveno sto nejvût‰ích mûst âes-
ké republiky, která dostala moÏnost pfiedloÏit vlastní
návrhy na zlep‰ení kvality Ïivotního prostfiedí ve své loka-
litû. Odborná porota vyhodnotila návrh nauãné vlasti-
vûdné stezky Pfierovsk˘m luhem jako jeden ze tfií nej-
prospû‰nûj‰ích, ãímÏ uspûl v konkurenci 71 projektÛ, kte-
ré pfiihlásilo 61 ãesk˘ch mûst a mûstsk˘ch ãástí.

Stezka byla pro vefiejnost ofi-
ciálnû otevfiena 25. ãervna
2004 u pfiíleÏitosti oslav 100.
v˘roãí zaloÏení mûstského par-
ku Michalov za pfiítomnosti
ministra Ïivotního prostfiedí
Libora Ambrozka. 

Mûstsk˘ park Michalov

Národní památková rezervace Îebraãka

Laguny

Hradby

Moravská ornitologická stanice
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10. Ekoton - hraniãní spoleãenstva

Jen na nûkolika místech na hranici luÏního lesa Îebraãka s jin˘mi eko-
systémy mÛÏeme spatfiit vyvinutá, druhovû velmi rozmanitá, hraniã-
ní spoleãenstva.

11. Moravská brána

Exkurzí do geologické i pozdûj‰í historie Moravské brány je na seve-
rov˘chodním okraji Îebraãky, u silnice do Prosenic, jedenácté zasta-
vení. Mimo jiné odtud mÛÏeme vidût i stfiedovûk˘ hrad Helf‰t˘n.

12. Kvûtena Îebraãky

Îebraãka pfiedstavuje unikátní pozÛstatek pÛvodnû rozsáhl˘ch luÏních
lesÛ v údolní nivû Beãvy. Stfiídají se zde mûkké luhy s vrbami a topoly,
tvrdé luhy s dubem, jasanem, javorem klenem a lípou a dubohabfiiny.
Nejvhodnûj‰ím obdobím pro pozorování kvûteny luÏního lesa je jaro,
kdy cel˘ les rozkvete.

13. Strhanec

Severov˘chodní ãástí Îebraãky protéká ml˘nsk˘ náhon Strhanec, kte-
r˘ za dobu své existence jiÏ získal pfiírodû blízk˘ charakter. První zmín-
ka o ml˘nském náhonu pochází z roku 1481. V souãasné dobû pfied-
stavuje tento vodní tok dÛleÏité stanovi‰tû vzácn˘ch ÏivoãichÛ vyÏa-
dujících vysokou kvalitu vody.

14. Zvífiena Îebraãky

Národní pfiírodní rezervace Îebraãka byla vyhlá‰ena dne 4. 6. 1949
a patfií mezi nejstar‰í rezervace v regionu. Celková rozloha rezervace
ãiní 234,9 ha. V posledních letech 20. století zde bylo pozorováno 139
druhÛ ptákÛ, z toho 79 hnízdících. 

15. Velká laguna

Oba okruhy nauãné stezky se opûtovnû setkávají v místech, kde v 70
letech minulého století byla provádûna místní tûÏba ‰tûrkopísku, po
níÏ ve vytûÏen˘ch prostorech vznikly tfii vodní plochy - "laguny". Nej-
vût‰í z nich je díky pfiíjemné docházkové vzdálenosti od centra mûsta
hojnû vyuÏívána k rekreaci a ke sportovnímu rybafiení.

16. Moravská ornitologická stanice, Biologická stanice

Pfied vstupem do parku Michalov máme moÏnost nav‰tívit hned dvû
centra pfiírodovûdného vzdûlávání a osvûty. Moravskou ornitologickou
stanici s unikátní expozicí Ptáci âeské republiky a Biologickou stani-
ci s bohatou nabídkou mimo‰kolních aktivit pro dûti a mládeÏ.

17. Pfiikrmování ptactva

Besídkové krmítko uprostfied mûstského parku Michalov odmûní v zim-
ním období trpûlivého pozorovatele podívanou na desítky druhÛ pfie-
zimujících ptákÛ.

18. Michalov

Park Michalov, kulturní památka a chránûn˘ krajinn˘ prvek, nabízí
kromû jedineãn˘ch ukázek zahradní architektury poãátku 20. století
jiÏ brzy zjara pohled na rozkvetlá spoleãenstva typick˘ch luÏních kvû-
tin. Na konci prázdnin zde pak mÛÏeme spatfiit nenápadnou, ale vel-
mi vzácnou Ïlutû kvetoucí bylinu - pupavík pampeli‰kov˘.
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1. Rozcestník "U labutû"

Trasa obou okruhÛ nauãné vlastivûdné stezky zaãíná na kfiiÏovatce ulic
Za Ml˘nem a Bezruãova v blízkosti restaurace U labutû (na turistic-
k˘ch mapách a smûrovkách téÏ rozcestník Ml˘n). Del‰í okruh (12 km)
je znaãen zelenû, krat‰í (5 km) ãervenû. 

2. Vodní ptactvo

Soutok ml˘nského náhonu Strhanec a fieky Beãvy je v˘znamn˘m zimo-
vi‰tûm vodních ptákÛ. Hladina Strhance v tomto úseku ani za nejvût-
‰ích mrazÛ zcela nezamrzá. Máme tak po cel˘ rok jedineãnou moÏnost
pozorovat vodní ptactvo prakticky v centru mûsta.

3. Pohled do historie

Jen málokter˘ pohled na mûsto Pfierov pfiipomíná jeho starobylost tak
jako panorama kamenného opevnûní Horního námûstí s dominujícím
zámkem, které se pfied námi otevírá pfii pohledu od b˘valé plovárny na
pravém bfiehu Beãvy. 

4. ·kola v pfiírodû, ¤eka Beãva

Sestoupili jsme do pobfieÏních porostÛ fieky Beãvy. Na ãtvrtém zasta-
vení máme ideální podmínky ke krátkému posezení, ale i hrám v pfií-
rodû. Tematicky je toto zastavení vûnováno fiece Beãvû, její ekologii
i historii její regulace. 

5. Zavleãené druhy rostlin

Nauãná stezka nám pfiedstavuje nejen krásy kulturního dûdictví a luÏ-
ní pfiírody. âinnost ãlovûka se ãasto projevuje i negativnû. Pfiíkladem
mÛÏe b˘t v˘skyt invazních rostlin na bfiezích vût‰iny na‰ich vodních
tokÛ

6. Mûkk˘ luh

Díky nûkdej‰í tûÏbû ‰tûrkopísku a následnému pfiirozenému v˘voji
dotãené krajiny máme dnes jedineãnou moÏnost pozorovat jednotlivá
v˘vojová stádia luÏních porostÛ, od mokfiadních spoleãenstev pfies
vrbo-topolové háje aÏ po dubo-habrov˘ les.

7. Malá laguna

Z dfievûné pozorovatelny nad hladinou men‰í postupnû zazemÀované
vodní plochy mÛÏeme pozorovat (doporuãujeme za úsvitu nebo sou-
mraku) ptáky, obojÏivelníky, bezobratlé Ïivoãichy, vodní flóru a cha-
rakteristické dfieviny mûkkého luhu

8. Bfiehové porosty

Bfiehové porosty ãlovûk nemÛÏe niãím plnohodnotnû nahradit, proto
jim tam, kde zÛstaly v kulturní krajinû zachovány, musí vûnovat nále-
Ïitou péãi. Více o bfiehov˘ch porostech se dozvíme na del‰ím z obou
okruhÛ nauãné stezky.

9. Geomorfologie fiíãního koryta

S v˘vojem koryta fieky Beãvy na jejím stfiedním toku, vãetnû nûkter˘ch
charakteristick˘ch geomorfologick˘ch útvarÛ, se blíÏe seznámíme na
devátém zastavení nauãné stezky.
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Nauãnou vlastivûdnou stezku Pfierovsk˘m luhem zfiídilo mûsto Pfierov v roce 2004.
Stezka nás na dvanácti kilometrech lesních pû‰in, chodníkÛ a polních cest prová-
zí  rozmanit˘mi ekosystémy podél fieky Beãvy a upozorÀuje na místní zajímavosti.
Celkem osmnáct bohatû ilustrovan˘ch informaãních tabulí umoÏní náv‰tûvní-
kovi nahlédnout do dávné historie i souãasnosti mûsta, poodhalí sloÏité zákoni-
tosti v˘voje luÏní krajiny, pfiedstaví stovky pÛvodních organismÛ. Trasa nauãné

stezky, a s ní i procházka snad nejmalebnûj‰ími zákoutími Pfierova, nás na dvou
posledních zastaveních pfiivádí do mûstského parku Michalov - místa, kde
se symbolicky snoubí hodnoty kulturního dûdictví s krásou pfiírody.

PfiestoÏe trasa není nikterak nároãná, je pro ménû zdatné turisty, rodi-
ny s mal˘mi dûtmi nebo ty, ktefií se rozhodnou jen pro men‰í odpo-

lední vycházku, pfiipraven zkrácen˘, zhruba pûtikilometrov˘, okruh
s jedenácti zastaveními. Volbu krat‰í trasy mÛÏeme doporuãit

i v zimních mûsících.

V‰em náv‰tûvníkÛm nauãné stezky pfiejeme pfiíjemn˘ záÏitek.

Na projektu nauãné vlastivûdné stezky se podílely desít-
ky dodavatelÛ a externích spolupracovníkÛ. Zvlá‰tní
podûkování za spolupráci na jeho realizaci patfií ãlenÛm
Moravského ornitologického spolku v Pfierovû. Projektu
se dostalo v˘znamného ocenûní v rámci komunálního
programu Pivovary Staropramen mûstÛm, jehoÏ cílem je
podpora rozvoje Ïivotního prostfiedí a mûstské zelenû.
V rámci programu bylo osloveno sto nejvût‰ích mûst âes-
ké republiky, která dostala moÏnost pfiedloÏit vlastní
návrhy na zlep‰ení kvality Ïivotního prostfiedí ve své loka-
litû. Odborná porota vyhodnotila návrh nauãné vlasti-
vûdné stezky Pfierovsk˘m luhem jako jeden ze tfií nej-
prospû‰nûj‰ích, ãímÏ uspûl v konkurenci 71 projektÛ, kte-
ré pfiihlásilo 61 ãesk˘ch mûst a mûstsk˘ch ãástí.

Stezka byla pro vefiejnost ofi-
ciálnû otevfiena 25. ãervna
2004 u pfiíleÏitosti oslav 100.
v˘roãí zaloÏení mûstského par-
ku Michalov za pfiítomnosti
ministra Ïivotního prostfiedí
Libora Ambrozka. 

Mûstsk˘ park Michalov
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