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Suchý poldr Žichlínek a naučné stezky Boršovský les a 

hřebečské důlní stezky 

 Cíle 

Krátkodobé cíle: 

 seznámení se s oblastí poldru na území obce Žichlínek, s oblastí 

přírodního parku Boršovský les a s důlními stezky 

Dlouhodobé cíle: 

 vliv člověka na přírodu, jeho výrazný zásah, následky daného působení a 

možnosti nápravy 

 Průvodce studiem   

Studijní text přináší informaci o poldrech a jejich využití, které ukazuje na příkladu 

poldru na území obce Žichlínek. Dále seznamuje čtenáře s oblastí Boršovského lesa 

a s jeho využitím při těžbě hnědého uhlí a jílů. Text poukazuje na výrazné narušení 

krajiny lidskou činností.   

 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA  

Poldry jsou vodní díla, která slouží k protipovodňové ochraně. Přehrazením vodního 

toku jsou schopné zadržet část povodňových množství vod. Poldry mohou být suché 

a polosuché. Suché poldry nemají stálé vodní plochy, pouze průtočné toky 

s meandry, proto pak jejich vody z povodní. Polosuché poldry mají trvalé vodní 

plochy malého rozsahu, které udržují hráze ve vlhkém stavu. Plocha na zadržení 

povodňové vlny je vyplněna tůněmi, mokřady a mokřadními porosty. Tvoří tak velmi 

významné krajinné prvky a splňují ekologickou funkci okolní přírody. Jejich smyslem 

je snížení rizik při náhlých i předpokládaných vysokých hladinách protékajících vod. 

Poldr podél toku Moravské Sázavy v obci Žichlínek je suchým poldrem. Je 

vybudován u soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka. Jeho hlavní funkcí je 

zadržení povodňového průtoku vod Moravské Sázavy, která pramení pod Bukovou 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_d%C3%ADlo
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horu v Orlických horách. Plocha zátopy činí 186 ha a retenční objem 5,9 mil. m3. 

Celková délka hrází 1 574 m při maximální výšce 7,6 m. Žichlínský poldr vzniknul na 

toku Moravské Sázavy jako reakce na katastrofální povodně v létě 1997.  Nachází se 

v nadmořské výšce 345 m nad mořem. Žichlínský poldr je ojedinělou stavbou v rámci 

naší republiky i v evropském měřítku. Bývá někdy udáván jako největší suchý poldr 

střední Evropy. Hlavním smyslem jeho výstavby je protipovodňová ochrana měst 

Litovel a Olomouc. 

V ploše byla provedena náprava toku Moravské Sázavy, která se tak částečně vrátila 

do původního toku, v minulém století násilně regulovaného. Může se opět přirozeně 

rozlévat a meandrovat. Byly zde vybudovány zpevněné ostrůvky k hnízdištím 

ptactva. Vodní plochy byly osázeny vhodnými druhy ryb. Na části poldru se vysázely 

stromy rychle rostoucí a zároveň dostatečně kořenící (habry, vrby apod.). Spontánně 

zde vznikly podmáčené louky. Minimální zásahy do přirozeného vývoje zajistí rozvoj 

ekosystému v jeho unikátní podobě. Nejsnáze je poldr dostupný od silnice mezi 

Žichlínkem a Rychnovem na Moravě. Je využíván k rekreačním pobytům – 

procházkám, jízdě na kole, na koni, celkově k relaxaci. 

Toto území bylo historicky převážně loukami, které zajišťovaly zadržení přívalových 

vod a jejich rozlití do plochy. V minulém století byly v rámci kolektivizace zemědělství 

a snaze využívat všechny plochy k hospodaření neuváženě rozorány. Vodní toky 

Moravské Sázavy a Lukovského potoka 

byly regulovány, meandry napřímeny. Tím 

se usnadnil průtok povodňových přívalů, 

ohrožujících osídlení podél toku Moravské 

Sázavy.  V době přípravy a zahájení 

výstavby poldru byla již celá plocha 

budoucí zátopy využívána jako orná půda, 

přestože pěstování zemědělských plodin 

nebylo produktivní. 
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 BORŠOVSKÝ LES  

Cílem naučné stezky je seznámit širokou veřejnost s místní faunou a florou, s 

hospodařením v lese, s jeho ostatními, neméně důležitými funkcemi a zajímavostmi 

po trase. Součástí stezky je i soubor 

nově vybudovaných nebo 

restaurovaných staveb. Jednotlivými 

zastaveními nás provází dvojice dětí 

Honzík a Maruška. Poutavou a 

srozumitelnou formou upozorňují na 

zajímavé přírodní úkazy, živočichy a 

rostliny.  

 

Stezka prochází údolím Stříbrného potoka. Dále stezka stoupá vzhůru k přírodní 

rezervaci ROHOVÁ, která má výměru téměř 300 ha a nachází se na východních 

svazích Hřebečského hřbetu. Rezervace i Boršovský les jsou vlastně zbytkem 

rozsáhlých a dříve neprostupných pohraničních hvozdů. Jsou to rozsáhlé smíšené 

bukojedlové lesy. Rezervace se táhne od severu k jihu v délce téměř 10 km. Díky 

ojedinělým přírodním podmínkám se tu vedle sebe vyskytují druhy horských a 

podhorských rostlin a teplomilné. Stezka nás seznámí i s geologií. Končí na vyhlídce 

nad Hřebečovským tunelem, kde frekventovaná silnice I/35 překonává evropské 

rozvodí Labe - Dunaj. Toto je také historická hranice Čech a Moravy s krásným 

výhledem směrem na Moravu. 

Stezka vznikla v roce 2010 díky výborné spolupráci města Moravská Třebová, Lesů 

ČR a Pardubického kraje.  

 HŘEBEČSKÉ DŮLNÍ STEZKY  

Naučná turistická stezka vhodná pro pěší a cyklisty návštěvníky seznámí s historií 

lidské činnosti na Hřebečském hřbetu, s místními přírodními pamětihodnostmi a 

významnými kulturními památkami. Pěší i cyklisté mohou využít 70 kilometrů tras, 

které je provedou zhruba 200letou historií hornictví v regionu.  Výchozím bodem je 

Hřebeč, ale i Nová Ves nebo Mladějov. Navazuje na naučnou stezku Boršovský les. 
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Jednotlivá zastavení podávají informace o regionální geologii, o historickém vzniku 

specifického důlního hospodářství v blízkém okolí. Velmi zajímavé jsou zmínky 

těžených surovinách, zajímavých technologických postupů těžby a  technice 

využívané našimi předky. Na některých zastaveních se témata orientují na význam 

společenstev ( ekosystémů) – rostlinstva a živočišstva žijících na Hřebečskému 

hřbetu. 

Hřebečsko bylo osídleno již v pravěku, nalezly se zde nástroje z doby bronzové.  Na 

stezkách jsou vyznačena tři hradiska, důkazy obchodních stezek ze středověku – 13. 

– 15. století.  

Ve 13.století přišli do kraje Němci a ve shodě s původním obyvatelstvem zde žilo až 

do období po 2. světové válce, kdy došlo k odsunu německy mluvícího obyvatelstva. 

Průběh dosídlování a výsledná skladba nově usazených obyvatel způsobily v oblasti 

spíše odtržení se od krajiny, do které přišel pestrý vzorek lidí ze všech částí 

republiky. 

Krajina svým nerostným bohatstvím dávala obživu mnoha generacím žijícím v 

blízkosti Hřebče. Těžené suroviny využívali starousedlíci buď opravdu jen místně – 

např. hnědé uhlí, a naopak naleziště žáruvzdorných jílů ve své unikátnosti, díky své 

kvalitě a výjimečnosti, získaly místním světové renomé. Hnědé uhlí se zde těžilo již 

od 14. Století. Koncem 19. století byly v lokalitě objeveny žáruvzdorné jílovce a 

lupky, které daly základ výrobě šamotu. Pro rychlejší a kvalitnější dopravu majitelé 

zřídili závodní úzkokolejnou dráhu, která byla protažena až do zpracovatelského 

závodu v Mladějově (dnes je tato dráha opravena a slouží jako technická památka). 

Po 2. světové válce jsou podniky znárodněny a dále probíhá těžba jak uhlí tak i 

jílovců a lupků. Nerentabilní těžba je nakonec na Hřebči po roce 1989 ukončena, 

doly uzavřeny. Zároveň je uzavřena šamotová výroba v Mladějově. V Březině 

pokračuje až do roku 2009, kdy se poslední podzemní těžba uzavírá. Tím se končí 

500 let stará historie těžby nerostných surovin v oblasti Hřebečského hřbetu. 
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Hřebečské důlní stezky vznikly díky dotacím z EU. Celkové náklady činily téměř 11 

milionů korun. Na financování se 

podílelo i město Moravská 

Třebová. Slavnostně byly 

otevřeny v roce 2010. 

 Zdroje 
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www.vychodni-cechy.info 
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www.lesycr.cz 

www.mtrebova.cz 
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