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… Budu vám vyprávět příběh krajiny, …  
Krajiny, ve které významné role sehrály přírodní živly. Země a voda, vzduch a oheň. 

Její tvář povstala zejména z objetí vody a země. Moře ustoupilo, aby země mohla dýchat ve 
spojení s nebem. Země se stala oporou divoké řece na její klikaté pouti životem. Stromem 
stojícím na břehu řeky po staletí proudí voda přinášející paměť krajiny. Lidé pijí čistou vodu, 
loví ryby, dýchají svěží vzduch hustých lesů. V každém ročním období je zdejší krajina 
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obohacována celou řadou svébytných - vzájemně provázaných - příběhů. Sestupme za nimi 
na zem a vydejme se za krásou lužních lesů LITOVELSKÉHO POMORAVÍ … 

 
ZIMA. 
Zmrzlé slunce, … strom až na kůru obnažil svou korunu … a lidé se zahalují.  
Zimní řeka i větve stromů zdobí ledové krajky, každá je jiná.   
Ale i v bílé zimě život trvá k dalšímu jaru. Ten příběh se stále opakuje, pokaždé 

trochu jinak.  
Holá zem ukazuje více než jindy stopy a další známky činnosti zvířat.  
Krajina žije mrazům navzdory.  
Vypadá to, že například vydra si zimní nádheru doslova užívá … 
Jeskyně Podkova, vzniklá umělým prokopáním dvou přirozených jeskyní.  
Místo, kde si mnoho kluků a holek splnilo svou touhu po dobrodružství. 
Vstup do nitra hory, vápencového bradla Třesín, s baterkou nebo bez ní, … se 

strachem, … okružní cesta tam - do tmy - a zpátky - na denní světlo – odvážný průchod mezi 
pavouky a netopýry. Zalézt si do Země a pak vnímat svět mezi zemí a nebem jinak. 

Místo vyvolávající bázeň i úctu. 
 
JARO. 
Odcházející zima se ještě zdržuje v bílých květech bledulí. Ale jaro se posléze hlásí 

svou barevností. Včetně sněženek, které pokrývají rozsáhlé oblasti lesů. Zeleň začíná být 
výrazně sytá všude přítomnou vodou.  

To zima odtéká z hor a ztrácí svou moc tak, že ji předává formou jarních povodní 
všemu živému v nivě řeky. 

Krajinou protéká voda. Travou, stromy, podzemím …  
Vodní živel je doslova stvořen pro kultovní zvíře zdejší přírody.  
Ač se však bobři snaží sebevíc, nejsou schopni všechnu tu přirůstající masu zeleně 

ohlodat … Přestože jsou některé jejich stavitelské počiny úctyhodné.  
Jarní vody, … valí se říčním korytem, přetékají břehy, rozlévají se, zaplavují krajinu. 
Jaro je svátkem mokřadu. Vše v něm je závislé na pravidelných přídělech vodního 

živlu.  … 
Slunce pomalu vše otepluje, chlad z horských pramenů je postupně pohlcován břehy. 

Lidé na nich mohou sledovat barevné odlesky zdivočelé vody. Strhující síla jarních přívalů. 
V některých letech nebezpečná. Vlhká země, voda kalená částečkami půdy. Živá voda, 
života-dárná.  

Nasycený vláhou pak místní život rychle bují a pak trvá, přežívá a čeká na následující 
jaro a vodu, která do něj znovu vleje novou energii. Příkladným projevem tohoto cyklu je 
fenomén periodických tůní. V nich se objevují i tvorové z dob dávno minulých, krásné 
žábronožky a podivuhodní listonozi.   

A nad krajinou se nese neodbytné skřehotání žab.      
Litovelské Pomoraví je typické intenzivním pachem země. Ten je podporován 

mísením vody a rozkládajících se rostlin. Krajina po staletí utvářená soubojem Země a Vody. 
Nebo jejich objímáním? Nad těmito proplétajícími se dominantními živly vane nížinou 
zpravidla pomalý, líný, vítr a šumí cosi o Hanácké usedlosti. Občas však dokáže zesílit a pak 
je schopen zlomit i kmeny stromů. Podobně voda, pokud ji nezklidní hradba lužního lesa, 
může ohrozit ohně lidí žijících v okolí.  

Živelnost krajiny láká také ptáky. Ti zde protahují i hnízdí. Svým zpěvem i křikem 
vzdávají poklonu krajině stojatých i tekoucích vod, která jim daruje obživu. 

Krajina sílí zpěvem ptáků.  
Mít tak jejich moc, o které se nám lidem občas zdají sny, umět se vznést vysoko nad 

zemský povrch a proletět se nad řekou Vyzpívat její siluetu. Poodkrýt zřetelněji podobu 
zdejší krajiny.  

Tok se pod ptačími křídly chaoticky větví do mnohých ramen, která se klikatí lesem, 
občas se rozbíhají k novým dobrodružstvím, některé pak trvají, jiné zanikají jako pokusy 
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slepé. Zákruty řeky, uzly v běhu života. Zpomalení, čas na prožitek, světlo i stín, polyfonní 
melodie příběhů pod námi. 

 
LÉTO.  
Stromy nastavují slunečním paprskům své listí, lidé tváře.  
Vzduch se v letních dnech občas doslova zastaví. 
Jeho nepatrné chvění proniká loukami i polnostmi v okolí lužních lesů a zvlněný 

vzduch přináší zvuky bzučícího hmyzu.  
Objevuje se spousta zajímavých květin i trav. ……. 
Vlnící se stébla. Omamné vůně i pestré palety barev bez zásahu zahradníka. To živly 

tu malují květy, které vyjadřují jednu z možných podob jejich vzájemného míšení. Toto své 
umění nabízejí všem i nikomu, jsou tu, dostupné JEN TAK: pěším i cyklistům, vodákům, pro 
radost a potěšení ze života…   

Když spalující sluneční žár způsobuje vadnutí luk, lidé se před ním mohou ukrýt 
v lese, který po olistění stromů potemněl a poskytuje jim osvěžení a stín, vláhu. 

Les se zahušťuje. Vždy nás překvapí jakási téměř „pralesovitá povaha“ Litovelského 
Pomoraví. Bohatá vegetace je členěná do pater. Lesem voní porosty česneků a kopřiv. Tu a 
tam se liánovitě vine chmel otáčivý. Les je zde jiný, než bývává ten, který obvykle 
navštěvujeme na našich horách či v jejich podhůřích. Má jiné světlo, vůni i zvuky. Je jinak 
cítit.  

Jakoby na naše smysly útočilo příliš mnoho vjemů, intenzivně podporovaných 
vysokou hladinou podzemní vody. Obrazně lze mluvit o omámení smyslů, což vyvolává 
neustále pocit, že mohu zabloudit, ztratit se.  

A ono se to opravdu stává. Lze nečekaně uvíznout v zátočinách řeky a spleti jejích 
ramen. Objevné cesty mohou skončit ve slepém cípu lesa sevřeném dvěma vodními toky.  
Jsme nuceni zastavit. Pod vodní hladinou je život bohatý stejně jako nad ní.  

Když se nám podaří vyjít z tohoto pralesovitého prostředí pod vodou i nad vodou ven, 
uklidní nás nádhera květnatých luk. 

 
PODZIM 
Slunce pomalu vysálo vodu z krajiny. Louky a pole ztrácí na barevné síle. Ta 

přechází do korun stromů a obarvuje uvadající listí. Řeka je oslabená, ale i na vodu chudší 
tok stále poskytuje prostředí vhodné pro putování ryb a dalších vodních tvorů.  

Více než v kterémkoliv jiném období je vidět ze dna a břehů řeky vynořené pahýly 
kdysi zelených stromů. Ty podemlela voda a uvěznila je ve svých mělčinách, aby takto 
roztroušené v toku nabízely úkryt vodním formám života.  

Koloběh přírody. Tanec smrti a zrození. Jen takovým způsobem jsme všichni živi.  
Mrtvé dřevo poskytuje prostor pro uchování života, tím, že v jeho skrytu vzniká život 

nový. Je potravou pro řadu tvorů. Vrací vodě a zemi živiny, které z ní během života stromy 
čerpaly. 

Člověk zdejší vodami bohatou krajinu vždy využíval k lovu, rybaření, mlynářství, a 
posléze také k získávání energie.  

Na přelomu 18. a 19. století Lichtenštejnové, kteří vlastnili Nové Zámky, obohatili 
zdejší krajinu vytvořením komponovaného přírodě blízkého anglického parku,  s mnoha 
drobnými romantickými stavbami, které umocňovaly prožitek lidí, kteří v daných místech 
trávili svůj čas. 

Důmyslná soustava cest, s celou řadou průhledů, propojovala zajímavá místa mezi 
obcemi Mladeč a Nové Zámky. Tento dnes již zapomenutý a opuštěný areál, vytvořili – 
s velkým citem pro krajinu – titíž autoři, kteří realizovali známější Lednicko-Valtický areál. 
Přesto, že všechny stavby poznamenal čas, a mnohé přestaly existovat, jsou dodnes tato 
místa svědky mocných prožitků lidí, kteří je navštěvují.  

Obelisk může být symbolem propojení země a nebe. Dnes zcela zarostlý je stále 
trvalým památníkem, který připomíná lidem jejich pomíjivost ve vztahu ke světu. Jeho 
základy doslova plavou na vodě a své stopy na něm zanechali také lidé putující kolem. 

Čertův most, odnikud nikam, vyvolává představu skalního okna. 
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Stále působivé je také torzo bývalé Rytířské síně, která vysoko nad jeskyní Podkovou 
byla místem setkávání lidí a sloužila k rozhledu po krajině, včetně pohledu na čelní fasádu 
vzdáleného zámku.  

A Chrám přátelství umocňuje estetickou krásu krajiny v okolí Řimického jezu. 
Lidé v okolí Litovelského Pomoraví po staletí nacházeli vše podstatné pro jejich život. 

Těšili se z darů Země. Pili vynikající a kvalitní pitnou vodu, využívali řeku a její ramena 
k závlahám úrodných půd, káceli dřevo pro svá obydlí. Tradiční Hanácké statky byly 
z velkých částí vystavěny doslova z rodné hlíny, z nepálených cihel. Citlivé k přírodě. 
Svědkové blízkosti lidí a země. Krajina v obydlí. Obydlí v krajině. 

Celé obce, jejich vznik a život, jejich proměny, to vše vždy výrazně souviselo s řekou 
Moravou. Lidé patří k řece. Kořeny měst jsou podobně jako kořeny zdejších stromů živeny 
říční vodou. Říká se, že města, které obklopují mokřady, jsou životaschopnější než jiná.  

Úrodná půda, dostatek vody, to jsou příležitosti pro zdravý rozvoj lidských obydlí. 
Bažiny byly často lidmi vysoušeny, a pokud někde zůstaly, odvděčují se lidem, žijícím v jejich 
okolí.  

Dávají životadárnou vláhu a dřevo všude tam, kde řeka obtéká lidská obydlí nebo jimi 
přímo protéká. Například v Olomouci, Mohelnici, Střeni, Hynkově, Horce … a také v centru 
Litovelského Pomoraví, kde leží Litovel. V ní nacházíme řeku doslova na každém kroku, … 
dokonce i na náměstí, pod kterým protéká jedno z jejích ramen. 

Nedaleko od Litovle se plochá krajina zvedá ve vápencovém bradle Třesín. Také 
Mladečské jeskyně vytvořila vzájemná hra vody a země. Vznikl tak fascinující podzemní 
svět, který ukrývá mnoho tajemství spojených s osídlením zdejší krajiny nejstaršími 
Evropany. Některé kamenné nástroje poukazují dokonce na přítomnost Homo 
heidelbergensis již před zhruba 500000 lety. Před 35000 lety se zdejší krajinou pohybovali 
lidé cromagnonského typu. Potkávali se zřejmě s neandrtálci. Jeskyně sama i její okolí 
pravděpodobně sloužili lidem jako rituální pohřebiště a prostor k uložení pozůstatků mrtvých. 
Jiná teorie vnímá nahromadění kostí v jeskyni jako důsledek pádu zvířat i lidí jeskynním 
komínem–propastí-z povrchu zemského. Kosterní nálezy jsou obdivuhodně bohaté, lidské i 
zvířecí, … a díky mnoha nálezům pozůstatku plazů se mluví o „největší hadí jeskyni 
v Evropě“. 

 
DOMOV. 
Stromy, les, jeskyně, obydlí … rozmanitost krajiny dává lidem svodu prožít více 

setkání, více příběhů. Prošli jsme zimou, jarem, létem a podzimem Litovelského Pomoraví. 
Vše se bude opakovat, ale přesto stojí za to přicházet znova a znova. Vždyť každé jaro 
v každém kousku lesa je vždycky jinak zelené. A v lužním lese to platí ještě více.  

Všudypřítomné proměny. Právě na živelné hladině jsme s „jinak živými bytostmi“ 
jedním celkem.  

V řece, ve stovkách kaluží a tůní, se odrážejí koruny stromů i lidské tváře. Za tmy 
pak, mohou lidé v tůních spatřit černé větve stromů, ukazující hvězdy, které jako uhlíky hoří 
nadějí, že se lidé rozpomenou na svůj ustavující základní vztah, vztah s přírodou, s 
přirozeností.  

Stromy, voda, půda a my, … v krajině. Vše vnímavé k řeči věčně se navracejícího 
větru. Ten stále znovu a znovu hladí listí v korunách stromů a zároveň čechrá lidské vlasy. 
Při tom šumí něco o našem nitru ve světě, jehož jsme součástí. O domově. 
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ŽIVELNÁ KRAJINA 
DOMU PŘÍRODY  

LITOVELSKÉHO POMORAVÍ. 
Divadlo přírodních dějů. 
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MASKOT: Strom 
 
PŘÍBĚH STROMU 
O UNIKÁTNÍ KRAJINĚ LUŽNÍCH LESŮ LITOVELSKÉHO POMORAVÍ A 
JEJÍCH PROMĚNÁCH 

PILON DP: 
Stromem stojícím na břehu řeky proudila jeho kořeny voda přinášející paměť krajiny, kterou 

obýval. Listí v koruně stromů čechral vítr. Kdo se zastavil a byl pozorný, mohl zaslechnout 
podivuhodný příběh, který by, jinak nepovšimnut, šuměl tiše k nebi: 

Pány této krajiny byly odjakživa voda a země. To v jejich objetí se zrodila tvář lužní krajiny. 
Moře ustoupilo, aby země mohla dýchat ve spojení s nebem. Země se stala oporou divoké řece na její 
klikaté pouti životem. Voda stírala vrásky z tváře země po obdobích sucha, živila stromy na říčních 
březích, které díky tomu byly domovem bohatých projevů života. Možná to byly barvy a vůně květů 
lužních lesů, které přiměly člověka, prodírajícího se proti proudu řeky, aby se usídlil právě zde. Lidé 
pili čistou vodu, lovili ryby, dýchali svěží vzduch hustých lesů. Dřevem živili oheň, který jim byl 
ochranou, nadějí, místem setkávání.  

S jeho pomocí získávali stále větší moc, byly odvážnější, rychlejší, až ztratily smysl po míru 
svých věcí. Svou přirozenou jedinečnost zaměnili za panství nad krajinou. Pozapomněli na prostou 
věc, že jejich těla a duše jsou, podobně jako stromy, úzce spojená s přírodou a jejím tajemstvím: 
vodou, vzduchem, zemí a ohněm. Čas od času jim tyto živly připomenuly jejich elementární povahu, 
ustavující ŽivotaDárnou roli. Ale lidé je už nevnímali. Vodu poutaly do koryt, ze stromů bylo pouze 
dřevo, ze země hmota, ze vzduchu směs, z vody sloučenina … a oheň přestal být svátkem osvětlující 
lidské tváře. Rostl oslepující silou, vymknutou z míry, svým svitem pohltil dokonce i hvězdy. Lidé pak 
chodili s hlavou dolů, nerozuměli písni, která říká, že těm „co krok počítaj hvězdy nepadaj“.   

Stromy v lužním lese doufají, že v kalužích a tůních, ve stovkách nám nastavených zrcadel, 
zase spatří koruny stromů, které jim ukazují slunce. A hvězdy, které jako uhlíky hoří nadějí, že lidé se 
rozpomenou na své místo ve světě, na svou přirozenost. Že znovu objeví vůně a barvy krajiny, kterou 
obývají. Uvnitř svých těl a duší.  Tolik o příběhu krajiny, jež lze zaslechnout ve věčně se navracejícím 
větru, který hladí listí v korunách stromů a čechrá lidské vlasy.  

 
Vydejte se z „Domu přírody“ do krajiny, která je po staletí utvářená přírodními živly, najděte 

svůj strom poznání, rajskou zahradu, zaposlouchejte se do zvuků lesa, vstupte do nitra země, objevte 
prameny živé vody, odneste si jiskry porozumění z ohně. Přijměte naši nabídku k poznávání krásné 
přírody Litovelského Pomoraví, odpočívejte, nechte se překvapovat a okouzlovat, zpomalte, abyste, 
jako na dlani, mohli objevit tajemství zdejší ObdivuHodné přírody.  
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