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� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 583 m
Dĺžka trasy: 13,2 km
Čas bez prestávok: 4:30 hod.

Prevýšenie: 269 m
Dĺžka trasy: 7,4 km
Čas bez prestávok: 2:25 hod.

Parametre trasy:

A

B

Lokalita: Nízky Jeseník
Akcia:     Jeseníky
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Nízký Jeseník

Hrad Sovinec

(německy Niederes Gesenke)
je geomorfologický celek a plochá vrchovina na
severu Moravy a v jižní části Slezska. Název
Jeseník je odvozen z německého "gesenke"-
svah. Je jedním z nejstarších geologických
celků střední Evropy s pozůstatky sopečné
činnosti. Je tvořen především prvohorními,
kulmskými sedimentovanými horninami,
spočívající na předchozích sedimentech a
vulkanitech, vzniklých intenzívní sopečnou
činností na dně devonského moře. Oblast
Nízkého Jeseníku byla vždy známa těžbou
barevných a drahých kovů.
Během třetihor byl v důsledku horotvorných
procesů Nízký Jeseník vyzdvižen, zatímco
oblast Hornomoravského úvalu a Kladska se
propadla. Vzniklé zlomy zemské kůry pak
umožnily sopečnou činnost a vytvořily se tak
nejmladší sopky v Česku.
Jeho nadmořská výška se pohybuje pouze
mezi 400 - 600 metry. Nejvyšší část Nízkého
Jeseníku na západě dosahuje až 800 metrů
(Dobřečovská hora 809 m n. m.). Směrem k
východu jeho výška klesá až na 350 metrů.
Navazuje na východní část Hrubého Jeseníku,
rozprostírá se mezi severní Slezskou nížinou a
jižním Hornomoravským úvalem. Na východě
přechází v Moravskou bránu a Ostravskou
pánev.

Gotický hrad byl založen Pavlem a Vokem ze
Sovince před rokem 1332. Na přelomu 15. a
16. století byl rozšířen vnitřní palác a postaveny
hospodářské budovy. Po roce 1543 nechali
páni z Boskovic hrad renesančně upravit. Z této
doby pochází např. polygonální bašta Remter
nebo opevnění zvané Kočičí hlava.

Teprve dobytí hradu Dány v roce 1626 dalo
podnět k vybudování nejrozsáhlejšího
systému opevnění u nás. Navzdory tomu byl
ale v roce 1643 znovu obsazen Švédy a od té
doby chátral. V roce 1951 začala jeho
pozvolná rekonstrukce, která trvá dodnes.
Během návštěvy si prohlédnete nejstarší části
hradu i s vyhlídkovou věží. V jednotlivých
částech se nacházejí expozice a výstavy.

Spatříte stráně vrcholku, porostlé rozlehlým
lesem. Kolem východního úpatí protéká řeka
Oslava a kolem západního úpatí říčka
Huntava.

Rešovské vodopády je národní přírodní
památka a najdeme ji západním směrem od
obce Rešov a na toku říčky Huntavy. Přírodní
památka je součástí přírodního parku
Sovinecko. Severovýchodním směrem leží
město Rýmařov, severním směrem městečko
Horní Město a severozápadně se rozkládá
obec Tvrdkov. Národní přírodní památku
Rešovské vodopády tvoří kaňonovitá soutěska
na toku říčky Huntavy, na jejímž toku jsou
vodopády. Tyto vodopády jsou nejvýznamnější
oblastí v naší republice. Chráněné území je
dlouhé 200 metrů a dosahuje šířku šesti až
deseti metrů. Na toku Huntavy můžeme v
těchto místech vidět stupňovité vodopády,
tůňky a tak zvané obří hrnce. V oblasti přírodní
památky rostou vzácné druhy květin. V severní
části přírodní památky je zajímavý skalní útvar
nazývaný Čertova stěna, jejíž výška dosahuje
35 metrů. Tento skalní útvar slouží jako cvičná
stěna pro horolezce. Naproti skalního útvaru

Ostrý

Rešovské vodopády

se nachází nepatrné pozůstatky malého hradu,
který tu byl pravděpodobně postaven v druhé
polovině 13. století. Oblast byla vyhlášena
chráněným územím v roce 1965 na ploše 6,30
hektarů. Přírodní památka se nachází v
nadmořské výšce 430 metrů.

Na území Horního Města byla v roce 1398
osada Hankštejn. V roce 1580 tu bylo
vybudováno královské horní město a v jeho
okolí byly doly na těžbu stříbra. Písemné
zmínky o těžbě stříbra v této oblasti pocházejí
již z roku 1402. V tomto období vlastnil zdejší
oblast rod Ederů a těžba stříbra se úspěšně
rozvíjela. Ruda se ve zdejších dolech těžila do
poloviny 20. století. V roce 1955 a v roce 1969
probíhaly pokusy o obnovení těžby, ale náklady
na těžbu byly velmi vysoké a tak byla v roce
1970 těžba zcela zastavena. Obci dominuje
kostel svaté Marie Magdaleny, který byl
postaven v roce 1611. Skály: Tato obec se dříve
nazývala Hankštejn a první písemná zmínka o
ní pochází z roku 1398. Na území obce se
nachází Kostel svatého Václava, pocházející z
roku 1812. Ferdinandov: Tuto osadu nechal
založit v roce 1755 hrabě Ferdinand Harfách a
na jejím území byla postavena kaple. V roce
1965 došlo ke zrušení této osady. Rešov:První
písemná zmínka o této obci je z roku 1398 a v
tomto období byla součástí rabštejnského
panství. Dobřečov: V roce 1611 byl v obci
postaven renesanční kostel, který koncem 17.
století prodělal barokní přestavbu. Na území
obce se nachází barokní kaple pocházející z
roku 1741. Koncem 18. století se v okolí obce
těžili železo, které se tu rovněž zpracovávalo.

Horní Město

Nad vodopády zrúc. hradu
Rešov
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