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Nýznerovské vodopády:
Nýznerovské vodopády jsou nádherné a ojedinělé kaskádovité
vodopády Stříbrného potoka, pár desítek metrů nad soutokem s
Bučínským potokem, asi 2 km nad osadou Nýznerov. Od roku 1965
jsou přírodní památkou. Celá oblast kolem vodopádů zaujme svým
nevšedním charakterem, typickým spíše pro mnohem vyšší pohoří. Dolní část vodopádu kaskádovitě protéká úzkou skalní soutěskou, horský charakter umocňují padlé kmeny starých stromů. Tato
část je poněkud obtížněji přístupná, ovšem jedná se o silný zážitek,
který stojí za tu trochu námahy. Horní část vodopádů je zpřístupněna novým pohodlným schodištěm, kterým se dostanete až na
dno jakéhosi „kotle“ s částečně převislými stěnami, takže máte
pocit, jako byste byli v jeskyni, kterou tryská dravý proud křišťálové vody. Obzvláště za vysokého stavu vody je to velice působivé!
A když paní Zima vykouzlí na vodopádech ledové útvary, je scenérie nepopsatelná.
Vodopády na Stříbrném potoce vznikly v místě, kde voda naráží na
skalnaté prahy tvořené horninou odolávající erozi (amfibolickým
gabrem). Voda padá po jednotlivých stupních do hlouby 14 metrů a její nejvyšší stupně dosahují 3 m. Vznikly na prahu, tvořeném
odolnější horninou - žílou amfibolického gabra. Díky poměrně
vysokému průtoku jsou Nýznerovské vodopády nadmíru působivým přírodním jevem. Přístup k hornímu stupni je opatřen schody.

Od roku 1968 je zde vyhlášen Chráněný přírodní výtvor Vodopády
Stříbrného potoka. Nejsnadnější přístup je po lesní silničce z Nýznerova, která je přístupná jen pro pěší.
Oblast je označována jako geomorfologicky významná kaňonovitá
soutěska v krystalických břidlicích. Vodopády a kaskády s erozními
a everzními jevy, nemají na území Rychlebského a Jesenického regionu obdoby a přitahují svou divokostí pozornost všech návštěvníků.
Nejsnadnější přístup k vodopádům je po nově vybudované naučné
pěší stezce z Nýznerova. Tato je přístupná pouze pro pěší a od budovy
zázemí pro návštěvníky oblasti cesta k vodopádům asi 15 – 20 min.
Potok pramení pod Smrkem v nadmořské výšce 1100 m.n.m. a k ústí
údolí na vzdálenosti 10 km překonává téměř 700 výškových metrů. Nejdivočejším místem je úzká soutěska na soutoku s Bučínským
potokem, kde vodní tok tvoří kaskády a menší vodopády - lokalita
je chráněna jako přírodní památka Nýznerovské vodopády.
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Cíle projektu:
Hlavním cílem realizace projektu je zajistit pro turisty možnost odpočinku a zázemí v okolí přírodního útvaru Nýznerovských vodopádů
a poskytnout zajímavé informace turistům, a to prostřednictvím
naučných expozic v rámci prostor vzniklé galerie. Expozice jsou
tematicky zaměřeny na přírodní, kulturní památky, faunu, flóru, folklorní a historické tradice oblasti mikroregionu Žulovska. Realizací
projektu došlo k podpoře venkovské pěší turistiky. Realizací projektu
byla vybudována naučná stezka vedoucí přírodní památkou Nýznerovských vodopádů.
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Rychlebské hory:
Rychlebské hory tvoří přirozenou historickou hranici mezi Slezskem,
Kladskem a Moravou - a tyto tři země se stýkají téměř přesně na nejvyšším bodě území, hoře Smrku (1.125 m). Tvar pohoří připomíná velké písmeno T, ovšem obrácené vzhůru nohama a postavené nakoso.
Hlavní hřeben se táhne v délce více než 30 km směrem od Hrubého
Jeseníku, se kterým Rychlebské hory hraničí na Ramzovském sedle,
k severozápadu a ještě dále pokračuje do Polska. Od Smrku k jihozápadu vybíhá horské pásmo ke Kladskému sedlu, kde hraničí s masívem Kralického Sněžníku. Třetí výraznou, značně svébytnou skupinou je Sokolský hřbet, přiléhající k hlavnímu hřebeni z druhé strany
a dosahující Studničním vrchem nadmořské výšky 992 m. Nejdelším
tokem oblasti je řeka Vidnávka v délce 32 kilometrů. Největším městem oblasti Rychlebských hor je město Javorník, který sčítá 2.965
obyvatel.

Charakteristika regionu
a historie obce Skorošice:
Krásně situovaná starobylá obec Skorošice leží na rozhraní malebné Žulovské pahorkatiny a strmých hřebenů nejvyšší části Traven-

www.skorosice.cz

ské hornatiny. Skorošice leží v údolí Skorošického potoka, asi
1,5 km západně od obce Žulová. Dominantou Skorošic je nádherný mohutný hřeben mezi vrcholy Špičák (957m) a Břidličný
(946m). V obci žije přibližně 780 obyvatel. První písemná zmínka
je spojena se zakladatelem vsi Skorošem a objevuje se na listinách
již v letech 1268 - 1271, existence je ale doložena až na začátku
14. století.
Obec se neoficiálně dělí na Dolní a Horní Skorošice. Součástí obce
jsou osady Petrovice, Nýznerov a Sedm lánů. Patřily k nim také
nádherné zaniklé osady Kamenná a Hraničná. Především v zajímavé horní části Skorošic nalezneme množství poměrně zachovalých
domů a usedlostí z dob německého osídlení. Stavební dominantou obce je z dálky viditelný kostel sv. Martina z druhé poloviny
19. století, který je památkově chráněn, podobně jako rokoková
socha P. Marie Immaculaty před kostelem.
V okolí obce nalezneme mnoho opuštěných lomů, z nichž některé
jsou zatopeny a slouží k letní rekreaci. Skorošicemi prochází zajímavá cyklotrasa č. 6043 a červená značka přímo na hlavní hřeben.
Obec je ideálním východiskem túr do jižní části Žulovské pahorkatiny, především však do divukrásné centrální části Rychlebských
hor. Překrásná túra na trase Skorošice, Špičák, Pomezný, Břidličný,
Skoroš, Chlum, Kamenná, Nýznerovské vodopády, Skorošice patří
k naprosto nezapomenutelným.

