Naučná stezka „Historické rýžování
a opevnění u Široké Nivy“
JV040 – Široká Niva – Pocheň, zářezy po historickém dobývání
Jižně od osady Pocheň (místní část Široké Nivy), na pravém břehu řeky Opavy a úpatí severně orientovaného
svahu, se nacházejí pozůstatky historického dobývání rozsypu vyšší terasy řeky Opavy.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1458

JV041 – Široká Niva – Pocheň, štola
Jihovýchodně od osady Pocheň (místní část Široké Nivy), na úpatí severovýchodního svahu nad pravým
břehem řeky Opavy, či spíše jejího ramene (náhonu) a nedaleko jeho soutoku s dalším pravobřežním přítokem,
se nacházejí pozůstatky historického dobývání rozsypu vyšší terasy řeky Opavy prostřednictvím štoly.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1297

JV042 – Široká Niva – západ
Mezi Širokou Nivou a osadou Pocheň, na pravém břehu řeky Opavy a podél jejího ramene (náhonu), se
nacházejí pozůstatky historického dobývání aluviálního rozsypu v nivě řeky Opavy, tj. terénní relikty po
rýžování zlata.
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=1298

15302 – Markvartice u Široké Nivy – historické jádro
A

Historický intravilán Markvartic (dnes část obce Široká Niva) se nachází východním svahu Špičáku (566,2 m n.
m.) nad pravým břehem řeky Opavy. První písemná zmínka pochází z roku 1278 (Markquartitz, později i
Markwardisdorf).
URL: https://krajinasudet.cz/mapa/pdf/pdf.php?sudetyId=89

A – Široká Niva – pevnosti československého opevnění
Ve východní části katastru Široké Nivy a jejích částí, se na severovýchodním úpatí a posléze na svahu nad
pravým břehem řeky Opavy nacházejí četné betonové bunkry opevnění, součástí tzv. Benešovy linie budované
v letech 1935 – 1938 na obranu Československé republiky před hitlerovským Německem.

Ostatní lokality mimo trasu:
JV038 – Široká Niva – Pocheň, východ, historická dobývka
JV039 – Široká Niva – Pocheň, terasa, historická dobývka
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