
D kraj pardubický PONDĚLÍ 19. DUBNA 2010

WWW.IDNES.CZ

Zápisník

Města se snaží.
Ale bude to
turistům stačit?

M ěsta D turisty stojí.
To je jednoznačný a
pozitivní trend po-

sledních několika let. Vymýšle-
jí různé atrakce, buď je platí,
nebo se snaží na né sehnat fi-

Dokážou je také jakž tak pro-
pagoval a turisté bez pochyby
ocení, že většinou jsou dobfe
značené, takže Člověk neblou-
dí.

Jenže to má jeden háček. Vy-
padá to, že města jsou jediná,
která o výletníky stojí. Cesta
za zajímavou atrakcí totiž vět-
šinou dostane první trhliny,
pokud zájemce dostane hlad
či žízeň. To už je totiž často
lepši se stavit v supermarketu,
než jft do hospody či restaura-
ce. Nalož s dětmi.

Slušných podniků je totiž
v kraji opravdu málo. Navíc
jsou v centru větších měst.
Možná někdo časem pochopí,
že turisté také u sebe mají pe-
níze a klidně by je utratili. Jen-
že dnes velmi Často ani nemají
kde.

Krátce
SKUTEČ

Chystá se květnový
majáles

tek 6. květ-
ajálesové slav-

minulým roční-

Ve Skutči s
na uskutečni
ností. Opro
kům se letošní studentské osla-
vySoustředídojednohojediné- .
hotfne. Ráno začne májáleso-
vá olympiáda, které se zúčast-
ní osm Skol. Program bude po-
kračovat průvodem masek a
vztyčením májky. Den završí
skupina Vypsaná fixa. (tum)

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Produkce Hedvy
klesla o čtvrtinu

70 kilometrů důlních stezek: Na
unikát u Hřebce zve herec Dušek
Letos turisty láká několik nových výletních míst.
Nejvýznamnější je na hřebečském hřbetu u Moravské
Třebové. Turisty čekají rozsáhlé důlní stezky s altány,
vyhlídkami i novou rozhlednou.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Východočes-
ký unikát, takzvané Hřebečské důl-
ní stezky, si lze už nyní prohléd-
nout. Moravská Třebová v lesích
turistům otevře sedmdesát kilo-
metrů stezek kolem geologických
zajímavostí a bývalých důlních
míst.

„Těsně před dokončením je roz-
íledna na Strážném vrchu. Je to
'ěž s vyhlídkovou plošinou ve 14
netrech nad zemí. Její dřevěná

instrukce je doplněná ocelí a
iymbolizuje výztuže hornické što-
ly," popisuje jeden z důvodů, proč
na stezky vyrazit, Lumír Moučka.

Ten je spolu s Františkem Žáč-
kem autorem celého nápadu při-
vést do někdejších důlních míst tu-

risty. Město diky jejich myšlence
získalo na stavbu stezek téměř de-
setimilionovou dotaci z Evropské

„Chtéli jsme poukázat na krásy
Hřebečského hřbetu, oživit v pa-
měti lidí historii hornictví v této
oblasti. Ta Je totiž velice zajímavá.
Rádi bychom také popularizovali
krásné vědy, jako jsou geologie
nebo paleontologie, připravujeme
totiž i geologickou expozici ve skle-
pem' zámku v Moravské Třebové,"
říká Moučka.

Na řadu atrakcí lze vyrazit už
nyní a na drtivou většinu od začát-
ku května. Oficiálně se však Hře-
bečské stezky i nová výstava na
zámku Moravská Třebová otevře

až4. července.Zahájení má dopro-
vodit speciální program včetně tu-
ristického pochodu na Hřebec. Při
otevření Hřebečských stezek orga-
nizátoři pustl film, který byl nato-
čen speciálně pro tuto příležitost.

Jaroslav Dušek bude v roli
zvídavého cyklisty
Hraje v něm známý herec Jaroslav
Dušek a provede diváky historii i
zajímavostmi Hřebce. „Záměrem
je představit stezky i jejich okolí,"
řekl manažer ekonomického roz-
voje Moravské Třebové Miroslav
Netolický.

Zhruba pětadvacetiminutovy
film točili jeho tvůrci loni od kvěi-
na do podzimu.

„Ide o populárně naučný film,
pan Dušek hraje zvídavého cyklis-
tu. On sám na Hřebec často jezdi,
má rád tamní přírodu. Natáčení
se účastnili i místní lidé, třeba pří-
mo horníci z bývalého dolu Březin-
ka, či členové sboru Fermata, kteří

k filmu nazpívali píseň," řekl Lu-
mír Moučka. Děj filmu, který jeho
tvůrci pojmenovali Cuesta bella,
aneb dějuplné Hřebečsko, se ode-
hrává ve vodě, pod vodou, na
zemi i ve vzduchu. „Hlavní hrdina
se podívá i do prvohorního moře,
kde se setká se žralokem," poodha-
lil Moučka.

Turisté však nemusejí čekat až
do termínu slavnostního otevření.
Již v květnu ale bude většina atiak-
cf na stezkách hotová.

Zájemci budou moci vyrazit po
trasách, na kterých najdou 28 na-
učných zastaveni. Na naučných
panelech je mají o Hřebci zábav-
nou formou informovat komixy,
kvizy i dokumenty či soudobé i his-
torické fotografie. Komiksy vymýš-
lel Karol Smehil a kreslila Veroni-
ka Kořínková. Popisují hornická té-
mata v daných zastaveních.

Po stezkách bude návštěvníky
provázet postavička perm o nika
Huga, který bude vystupovat ze-

jména na ukazatelích. A na stezky
není nutné vyrazit pouze pěšky.
Část z nich bude značená také pro
horská kola. Pozoruhodné je, že
nad Moravskou Třebovou teď vy-
růstá po roce druhá rozhledna a
spolu s ní řada dalších vyhlídek.
Vloni totiž město otevřelo 23 met-
rů vysokou rozhlednu na vrchu
Pastvisko.

Historie hornictví v regionu spa-
dá do druhé poloviny 19. století.
Kolem Mladějovaa Hřebce se skrý-
vá kolem 50 dolů, kde se těžily žá-
ruvzdorné lupky a jíly.

Krajina je doslova provrtaná
důlními stezkami. Díky nim je
tam mnoho proiáklin a přírod-
ních útvarů, ve kterých se drži ne-
obvyklé rostliny a drobní živoči-
chové. Se všemi zajímavostmi ná-
vštěvníky seznámí právě informač-
ní tabule u nově otevřených ste-

zek.
Martin Ffllp

s přispěním Barbory Měchurové

HFebtfské Stozky. Turisté budou mít u Moravské Třebové k dispozici sedmdesát kilometrů tras. Během jejich absolvováni se Komfx. Při putování se návštěvníci setkají s neobvyklým
dozvědí řadu zajímavosti o padesáti dolech, v nichž se dříve těžily žáruvzdorné lupky a jíly. Foto; Lumír Moučka obrázkovým panelem. Kresba: Veronika Kořínková


