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Pohled smûrem k hrázi.

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz
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Nejvy‰‰í kvalita
za nejlep‰í ceny

- STAVEBNÍ KLEMPÍ¤STVÍ
- IZOLATÉRSTVÍ

- VE·KERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
- POKR¯VAâSKÉ PRÁCE
- VE·KERÉ ZÁMEâNICKÉ PRÁCE

Mapka pfiehrady a okolí.

Pfiehrada Slezská Harta
v˘let na den i na t˘den

Proã Slezskou Hartu nav‰tívit? Pfiesto,
Ïe Harta leÏí blízko Opavy a nedaleko os-
travské konglomerace, je kupodivu stále
nedotãená masov˘m turismem. Krásná 
okolní pfiíroda Nízkého Jeseníku ji povy-
‰uje na jednu z nejkrásnûj‰ích vodních ná-
drÏí u nás. Osobnû ji fiadím po Lipnû na
·umavû hned na druhé místo. Stejnû jako
na jiÏním lipenském bfiehu, tak i na Hartû
lze i ve vrcholné sezonû nalézt malou 
opu‰tûnou zátoku, palouk u vody, nebo
skálu strmû se lomící do vln pfiehrady, kde
za cel˘ den nepotkáte Ïiváãka. Pomûrnû
velká nadmofiská v˘‰ka (500 metrÛ nad
mofiem) je zárukou ãistého vzduchu a ve
velk˘ch parnech leto‰ních tropick˘ch dnÛ
také osvûÏující chladné vody, která b˘vá
mnohem ãistûj‰í, neÏ ve vût‰inû nádrÏí.
Jako první objevili kouzlo Harty rybáfii,
ktefií ãasto tvofií jediné hosty na bfiezích
pfiehrady. Postupnû se rozvíjí i rekreaãní
vybavenost a sluÏby, av‰ak, díky drsnûj‰í-
mu poãasí v této vy‰‰í poloze, neuspûcha-
n˘m tempem. K pouÈovému blázinci kem-
pÛ na Nov˘ch Ml˘nech, Vranovské pfie-
hradû, nebo na Máchovû jezefie, to má
Harta na‰tûstí je‰tû na hony daleko.

Koupání. Nejsou zde Ïádné oficiální
pláÏe, Ïádn˘ pfiíjemnû vyhfiát˘ písek, ani
plavãíci. Místo toho máte moÏnost vyuÏít
mnoha rozdíln˘ch pfiístupÛ do vody – od
pozvolného u mnoha travnat˘ch luk, které

se mírnû svaÏují do vody, pfies kamenité
dno s mnoÏstvím pafiezÛ u lesních porostÛ,
aÏ po pfiíkré skály v zátoce k Nové Pláni.
Nejsou zde nuda pláÏe, ale protoÏe  si mÛ-
Ïete najít místo, kde budete sami, tak je to
vlastnû jedno.

Cyklistika, pû‰í turistika. Cyklotrasy
vyznaãené jsou, vhodnûj‰í je pro cyklisty
jiÏní bfieh, kter˘ není tak ãlenit˘. Naopak
pro pû‰í turistiku bude pfiíjemnûj‰í severní
bfieh, s mnoÏstvím zátok. V okolí lze po-
znávat pfiíjemnou lesnatou krajinu, nebo si
zajet na hrad Sovinec, kter˘ v 16. století
vlastnili páni z Boskovic. 

Jachting a jiná plavidla.
Plachetnice. Pokud si dovezete svou

loì, tak vhodné „sjíÏìáky” jsou opût
v Leskovci a v Nové Pláni, kde vám závo-
ru na poÏádání odemkne majitel pÛjãovny.
Dal‰í moÏností je si kajutovou plachetnici
pÛjãit. Tuto sluÏbu poskytuje firma
Yachtsport; na jejich webov˘ch stránkách
www.yachtsport.cz si mÛÏete vybrat podle
velikosti i dal‰ích poÏadavkÛ. Poslední
varianta je urãena tûm, ktefií si na ovládá-
ní plachetnice netroufají, ale rádi by to
zkusili. Stejná firma, tedy Yachtsport, na-
bízí okruÏní plavby pod vedením zku‰ené-
ho kapitána a také kurzy pro zaãáteãníky
i pokroãilé, ktefií chtûjí získat oprávnûní
vÛdce malého plavidla.    

Yacht club Ber, kter˘ sídlí v Leskovci,

pofiádá kaÏd˘ rok
velmi úspû‰nou rega-
tu Bermuda cup, vût-
‰inou v polovinû ãer-
vence. Druhou srp-
novou sobotu se ko-
nala jiÏ podruhé
NovopláÀská regata,
která, jak název na-
povídá, startovala
z kotvi‰tû u Nové
Plánû. 

Jin˘m plavidlem
mÛÏe b˘t windsurfo-
vé prkno, které si
dovezete; nejvhod-
nûj‰í vûtrné podmín-
ky pro windsurfing
jsou v hlavním bazé-
nu u Leskovce. Dal‰í moÏností, jak po-
znat Hartu po vodû, jsou pramice ãi ‰la-
padla; pÛjãovny jsou v Leskovci
a v Nové Pláni. Tam mají nabídku roz‰í-
fienou o pramice s el. motorem. Dokonce
za cenu podobnou cenû veslic bez moto-
ru v Leskovci. KdyÏ si pramici s moto-
rem pÛjãíte na del‰í dobu, dostanete dva
akumulátory. PouÏívání spalovacích mo-
torÛ není na Hartû dovoleno.

Stravování a ubytování. Kempink na
Hartû není, volné stanování není povole-
no, ale v okolních vesnicích je jiÏ fiada
penzionÛ, chatek a apartmánÛ, kde se lze
ubytovat; navíc za velmi pfiíznivé ceny,
500 – 600 Kã za dvoulÛÏkov˘ pokoj se so-
ciálním vybavením patfií spí‰ k draÏ‰í na-
bídce. Pfiehled moÏností ubytování je na-
pfiíklad na webu www.slezskaharta.eu. Pfii
del‰ím pobytu skupiny, nebo celé rodiny,
lze vyuÏít v˘hodnou nabídku ubytování
v Roudnû v domcích blízko vody; v cenû
ubytování je zapÛjãení pramice s el. moto-
rem na celou dobu. Web: www.yacht-
sport.cz. 

V nûkolika restauracích a penzionech je
moÏno se celodennû stravovat, podle
m˘ch zku‰eností ale nelze ãekat Ïádné
velké kulináfiské záÏitky. V̆ jimkou je pen-
zion U jelena v Nové Pláni, kde kuchafi
ãasto nabízí speciality z divoãiny; jeho
kanãí gulá‰ je skuteãnû chutn˘.

Cesta na Hartu. Z Blanska nebo
Boskovic vede nejrychlej‰í cesta pfies
Prostûjov, Olomouc a ·ternberk, po vût‰i-
nou kvalitních a frekventovan˘ch silni-
cích. Z Letovic je jiÏ v˘hodnûj‰í jet pfies
Horní ·tûpánov, Konici, Litovel a Uniãov.
Tuto cestu, pokud nespûchám, volím radû-
ji i pfii jízdû z Boskovic. Mnohem ménû
frekventované místní komunikace a krás-
ná krajina vãetnû Litovelského Pomoraví
jsou pfiíjemnou variantou rychlej‰í trasy.
Za Uniãovem lze volit mezi kvalitnûj‰í sil-
nicí ã. 449 a opravdu rozbitou okreskou
vedoucí pfies Paseku a Huzovou, nebo
Sovinec. Krásná, málo nav‰tûvovaná pfií-
roda,  vesnice, kde jako by se zastavil ãas,
moÏnost sám se zastavit a pozorovat letec-
ké umûní dravcÛ krouÏících ve vûtru nad
náhorní planinou – to v‰e vynahradí po-
malou jízdu po málo udrÏovan˘ch, úzk˘ch
silnicích. 

Je moÏno naplánovat zajímavé zastáv-
ky. JiÏ zmínûn˘ hrad Sovinec, Bouzov,
pfiípadnû dal‰í historické památky ve
·ternberku a Olomouci jistû stojí za ná-
v‰tûvu. Zoologická zahrada v Olomouci
na Svatém kopeãku je zajímavá nejen pro
dûti. Nebo se zastavit pro tvarÛÏky pfiímo
v Lo‰ticích?

Pokud se rozhodnete Slezskou Hartu nav-
‰tívit, vûfiím, Ïe se tam budete rádi vracet.

Petr Hanáãek

Nejmlad‰í ãeská pfiehrada Slezská Harta leÏí necel˘ch 100 km od na‰eho regionu, poblíÏ Bruntálu a Opavy, na fiece Moravici.
Stavba byla zahájena v roce 1987, dokonãena o deset let pozdûji. Napou‰tûní bylo ukonãeno a dílo pfiedáno do provozu v roce 1998.
Délka zaplaveného území je zhruba 12 km, nejvût‰í ‰ífie 1,7 km. Velikost zaplavené plochy zvût‰ují ãetné zátoky, takÏe ãiní 870 ha.


