pe t r ov y k a meny
Skalnatý útes v moři
horských luk
Z nekonečných travnatých plání vystupuje mohutná
skála Petrových kamenů. Největrnější místo Jeseníků, které už tisíce let svádí nerovný boj s větrem,
mrazem a sněhem. Okolní, méně odolné horniny
postupně podlehly, byly rozemlety na prach a zarostly horskými trávníky. Petrovy kameny vydržely díky
krystalům odolného křemence, které zpevnily skálu
na hřebeni.

Ošlehané skalní stěny
jsou porostlé desítkami
druhů odolných horských
lišejníků a mechů.

Mráz a sníh útočí
na skálu Petrových
kamenů neustále.
Střídavé rozmrzání
a zamrzání vody
trhá trsy rostlin
a skálu obří silou.

Ostrov vysokohorské
přírody
Doby ledové skončily, kam se ukrýt před horskými
trávníky a zakrslými stromy, které postupně pokryly celé
hřebeny? Pro vysokohorské druhy rostlin a živočichů
se Petrovy kameny staly hledanou spásou, kam za nimi
nikdo nemůže. Ve střední Evropě podobnou skálu nenajdete. Některé rostliny nalezneme z celého světa pouze
zde…

Pouze na jediném místě
na světě – skále Petrových
kamenů, dnes roste drobná
tráva – lipnice jesenická.

Také zvonek jesenický
nalezneme pouze
na Petrových kamenech.

Na Petrových kamenech
najdeme poddruh vzácného hnojníka, který se jinde
na světě nevyskytuje.

Nízké, větrem bičované
trávníky v okolí Petrových
kamenů ukrývají hnízda
vzácné lindušky horské.
Turista, který by šel mimo
značené stezky, může
snadno rozšlápnout snůšku vajíček nebo vyrušit
ptáky na hnízdě.

Svahy pod
Petrovými
kameny

Hořec tečkovaný,
který dnes roste
na svazích Petrových
kamenů, byl v minulosti téměř vyhuben
sběrači léčivých bylin.

Sníh přefoukávaný kolem
vrcholové skály z údolí
Divoké Desné vytváří
nad Ovčárnou hlubokou
sněhovou peřinu. Ta
přináší tolik potřebnou
zimní ochranu pro rostliny
a živočichy a nezbytnou
vláhu. Proto zde nalezneme
jedny z nejbohatších
a nejcennějších luk
a pramenišť v Jeseníkách.

šicha oboupohlavná

Slyšíte šustění v trávě
u Petrových kamenů?
Může to být drobný hlodavec myšivka horská,
vzácný obyvatel horských
luk, severské a skandinávské tundry.

Vzácný okáč horský
vyhledává zejména horské
vyfoukávané trávníky,
například v okolí Petrových
kamenů.

vrba bylinná

sasanka
narcisokvětá
jestřábník alpský

Proto byla už v 80. letech 20. století
odkloněna turistická trasa vedoucí kolem
skály. Poté byla snížena i horní stanice
lyžařského vleku, aby nedocházelo
k výstupům lyžařů a dalších návštěvníků
na skálu.

Čarodějnická hostina
Tajuplná skála
Petrových kamenů
od nepaměti
zdobí jesenické
hřebeny. Nabízí
ochranu a útočiště
pro jedinečné
vysokohorské druhy
rostlin a živočichů.
Ponechme jedné
z nejtajemnějších
a nejcennějších
skal evropských hor
její kouzlo a tichou
osamělost...

P ETR O VY KA M E N Y

…Na Petrovy kameny se o Valpuržině noci slétají
čarodějnice na vidlích k společnému shromáždění!
Některá tam jezdí na kozlu, některá prý dokonce
ve zlatém kočáře. „Ty se nepamatuješ, že jsme byli
spolu na Petrových kamenech?...Přijímali jsme tam
hostii černou jako bota a z kalicha jsme tam pili víno
z kravských paznehtů. A pak jsme spolu tancovali.
Hehehe! A co bylo potom?“…(Václav Kaplický, Kladivo
na čarodějnice, obvinění žebračky Schuchové, první
z čarodějnic).

Kam vstoupí noha
návštěvníkova…
Stovky let vystupovala noha člověka
na vrcholovou skálu Petrových kamenů
hledat rozhledy a ukryté podklady. Původní,
mechovým a kvetoucím kobercem pokrytá
skála pod tlakem návštěvníků postupně
ztrácela své bohatství. Do dnešních dní
se bohužel zachoval jen zlomek původní
bohatosti rostlin skály Petrových kamenů.

Dnes jsou Petrovy kameny součástí národní přírodní
rezervace Praděd. Skála „Petrštýna“ je však chráněna
jako rezervace již od roku 1946. Pro svou vzácnost
a zranitelnost je dnes pod trvalou ostrahou.

V letech 1678–1692 se z mučíren v nedalekých
Velkých Losinách linul nářek a strach desítek
nešťastníků, umučených v čarodějnických procesech.
Petrovy kameny se staly ústředním bodem tehdejších
temných příběhů mučených nebožáků. Ďábelského
soudce Bobliga odvál čas a Petrovy kameny se opět
ponořily do své tiché tajemnosti…

Děkujeme vám, že obdivujete
krásu Petrových kamenů
pouze z turistických cest
a ponecháváte tak poslední
zbytky vysokohorské přírody
žít si svůj příběh.

skalnatý ostrov v moři horských luk
Důležité informace
a kontakty
Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Olomoucko
Správa CHKO Jeseníky
Šumperská 93, 790 01 Jeseník
tel.: +420 584 458 659
Email: jeseniky@nature.cz
www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Od drahokamů
po kravské zvonce
„…Lačen jsi-li zemských pokladů, vyjdi den před
svatým Janem k Petrovým kamenům. Ráno pak při
slunce východu odebeř se tam, kde slunce vychází
a sejdi svahem dolů až k malému potůčku. Brzy odtud
padá voda dolů…, tu je díra a v ní drahokamy. Zatím
je nerozlišuj – vezmi domů a potom poznáš, kdy ony
správnou barvu obdrží…“ (Altvater-1/1865).

Ovce a křovinořez
přítelem horských
luk?
Po skončení pastvy a pod vlivem kyselých
dešťů druhově bohaté horské louky v okolí
Petrových kamenů postupně prohrávají a zarůstají
borůvkovými keříčky a houževnatými travinami.

Horská služba
Jeseníky

V Jeseníkách vznikla již v roce 1948
a zajišťuje zde od té doby bezpečnost
návštěvníků hor.
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Připravila Actaea - společnost pro přírodu a krajinu  
Texty: Marek Banaš / Autoři fotografií: Martin Kočí, Petr Šaj,
Vít Slezák, Tomáš Kuras, Miloš Anděra, Petr Krejčí /
Grafické zpracování: sumec+ryskova / Tisk ...
Počet výtisků: 33 000 / 2017

Hledači podkladů brázdili svahy Petrových
kamenů stovky let. Ještě v létě roku
1845 byste zde potkali nadšence, toužící
po snadném zbohatnutí.
To pastevci se spoléhali jen na své svaly.
Od 17. století vyháněli do okolí Petrových
kamenů nejdříve ovce a poté i hovězí
dobytek. V časech největší slávy pastevectví
se v okolí Petrových kamenů a Pradědu
páslo více než 200 kusů hovězího dobytka.

Pod vlivem dřívější
pastvy pokrývaly rozsáhlé plochy na svazích pod Petrovými
kameny barevné
horské trávníky se
zvonkem vousatým

Během svých letních návštěv můžeme
pozorovat na svahu pod Petrovými kameny
pastvu ovcí a sečení porostů. Cílem je obnovit
na co největších plochách pestré horské
louky, které nabízí domov vzácným horským
rostlinám a živočichům, které by borůvka
a traviny postupně zadusily.

