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VÝLETNÍ LODÍ NA SOPKY NÍZKÉHO JESENÍKU

Jak můžete jet lodí na sopky? Snadno, jde to, když se propojí projekty na vytvoření uceleného
systému veřejné lodní dopravy na Slezské Hartě a vybudování pěší naučné stezky po sopkách
Nízkého Jeseníku.
Záměrem obcí okolo Slezské Harty bylo vytvořit ucelený systém veřejné lodní dopravy, který by
umožnil přepravu osob mezi obcemi a výletní vyjížďky pro obyvatele i návštěvníky naší nejkrásnější
přehrady obklopené neovulkanity, z nichž největší a tvarově nejvýraznější je Velký Roudný, na jehož
vrcholu lze pozorovat zajímavé tvary, jako je rozrušený zbytek kráteru a lávové proudy. Kromě
Velkého Roudného jsou nejvýznamnější Malý Roudný a Venušina sopka.
Proto se obce sdružené v mikroregionu Slezská Harta dohodly na projektu, v jehož první fázi byla
zpracována projektová dokumentace a následně byla provedena výstavba přístavišť (mol) v obcích
Roudno, Nová Pláň a Leskovec nad Moravicí a pořízena první loď pro přepravu osob.
Zajímavé plavby s netradičními pohledy na krásnou přírodu z hladiny vodní nádrže využívají
každoročně tisíce zájemců. Loď Santa Maria, která svým jménem i vzhledem připomíná legendární
loď Kryštofa Kolumba, zaveze návštěvníky na zajímavá místa a ukáže malebné zátoky, při plavbě lodí
se dozví také něco málo o historii vodní nádrže a okolních obcích, kterých se výstavba nádrže dotkla.
Výletní okruh trvá cca 1 hod.
Vyhlídkové plavby patří v období hlavní sezony (květen až říjen) mezi nejvyhledávanější atraktivity
v oblasti přehrady Slezská Harta a přilehlém okolí. Lodní doprava plní také vzdělávací funkci. O
vyhlídkové plavby je velký zájem ze strany škol, domovů důchodců, firem a jiných organizací (spojené
s návštěvou okolních přírodních zajímavostí apod.).
Přibližně v téže době realizovala Místní akční skupina Nízký Jeseník projekt Naučné stezky po
vulkanitech Nízkého Jeseníku v celkové délce 25 km. Stezky se nacházejí na obou březích přehrady a
mezi stezkami se tak lze přepravovat právě lodní dopravou. Stezky seznámí návštěvníky na
jednotlivých zastaveních s tím, jak vznikaly vulkány, kolik lávových proudů se vylilo, kam až
dosahovaly, jak zahrazovaly stará údolí a jaké útvary vulkanického reliéfu můžeme dnes v terénu
pozorovat. Součástí projektu bylo vydání mapy stezek se zákresy trasy, jednotlivých zastavení a
přístavišť.
Projekt lodní dopravy realizuje Mikroregion Slezská Harta. Členské obce mikroregionu jsou Bruntál,
Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Milotice nad Opavou,
Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Razová, Roudno, Staré Heřminovy, Valšov.
Projekt Naučné stezky po vulkanitech Nízkého Jeseníku realizovala Místní akční skupina Nízký Jeseník,
kde jsou výše uvedené obce také členy.

V současné době obce hodlají pořídit další větší loď, která by umožnila přepravu více osob. Nová loď
by kapacitně měla pojmout 40 pasažérů a umožnit převážení kol, kočárků a invalidních vozíků.
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Mikroregion Slezská Harta
Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Česká republika
IČ: 71193821
Informační centrum Slezské Harty
Mob.: +420 733 525 095
Předseda
Ing. Václav Mores
Tel.: +420 724 178 700
E-mail: vaclav.mores@mubruntal.cz
Místní akční skupina Nízký Jeseník
Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov
Kontaktní adresa: Zámecké náměstí 4/19, 792 01 Bruntál
tel.: +420 775 295 599
IČO:270 15 203
Autor článku:
Bc. Ivana Metelková, manažer MAS hrubý Jeseník, mashj@seznam.cz
Ivana Unverdorbenová, účetní, obec.mezina@tiscali.cz

Odkaz na www stránky:

http://www.slezskaharta.eu/
www.mas-njesenik.cz

