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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá geologickými fenomény v okrese Bruntál. V prvních 

kapitolách popisuje přírodní poměry, od vymezení oblasti aţ po biotop. Další kapitola je 

věnována konkrétním vybraným geologickým lokalitám a detailněji je popisuje. Třetí 

kapitola stručně charakterizuje okres Bruntál, doporučuje další vybrané, i kdyţ ne přímo 

geologické lokality v okresu a seznamuje čtenáře s exkurzí pro zahraniční studenty Vysoké 

školy báňské v Ostravě. Jádrem celé práce je popis zajímavých lokalit, které jsou 

významné nejen z geologického hlediska. Popis míst je doplněn turistickými mapami a 

fotografiemi. Závěr práce zhodnocuje význam geologických lokalit pro turismus v okrese.  
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SUMMARY 

This bachelor thesis explores in geological phenomena in the district of Bruntál. In the first 

chapters author describes natural conditions ranging from the definition of locality to the 

biotope. Another chapter is dedicated to chosen geological localities and desribes them in 

details. The third chapter briefly characterizes the district of Bruntál, recomends other 

selected, not really geological places in the disctric and informs readers about excursion for 

foreign students of Technical University of Ostrava. The core of the thesis is the 

description of interesting localities which are very important from geological point of 

view. The description of these places is complemented with tourist maps and photographs. 

The conclusion evaluates the importance of geological localities in district for tourism. 
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1 ÚVOD 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila geologické fenomény v okrese Bruntál a jejich 

význam pro turismus. V okrese Bruntál i mimo něj je řada velice významných lokalit nejen 

z pohledu geologického, ale také lokality, které si zaslouţí být obdivovány pro svůj 

kouzelný někdy aţ pohádkový vzhled a historii. Vytvořila jsem seznam dle mého názoru 

zajímavých lokalit, o kterých se domnívám, ţe by měly být navštíveny a zanechat tak něco 

v turistovi. Na základě bakalářské práce jsem se rozhodla ukázat pár takových míst i 

zahraničním studentům Vysoké školy báňské v Ostravě, a proto jsem uspořádala malou 

exkurzi pro 16 lidí, a jakoţto průvodce jsem je provedla mnou vymyšlenou turistickou 

trasou. Jedním z důvodů byl také útěk z města do přírody, ukázat jim, ţe jsme nejen 

industriální město, ale máme v okolí i krásnou přírodu. V následujících odstavcích bych 

Vám ráda přiblíţila jednotlivé kapitoly. 

První kapitola se zabývá fyzicko-geografickými poměry, jeţ jsou rozděleny do podkapitol 

podle jejich významu. V první seznamuji čtenáře s obecnými informacemi o rozloze  

a poloze okresu a s jakými okresy sousedí. V podkapitole geologie a geomorfologie  

se zabývám celým okresem Bruntál, jeho vývojem a skladbou, geomorfologickými tvary, 

které jsou součástí Jeseníků. V dalších kapitolách se věnuji vodstvu, klimatickým 

poměrům, fauně a floře.  

Druhá kapitola je věnována vybraným geologickým lokalitám, které jsou čtenáři popsány 

detailně, mnohdy doplněny i fotografiemi. Nejsou opomenuty ani informace o dostupnosti 

místa, které jsou obohaceny turistickými mapami.  

Ve třetí kapitole jsem charakterizovala okres Bruntál jeho minulost a význam pro turismus. 

Zmínila jsem také další vybraná místa, která jsou doporučena k návštěvě a popsala je.  

Dále pak v kapitole uvádím exkurzi pro zahraniční studenty, která byla uspořádána  

na základě bakalářské práce.  
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY OBLASTI 

1. 1 Vymezení oblasti 

Okres Bruntál je rozloţen v severozápadní části Moravskoslezského kraje. Svou 

rozlohou 1 536 km² se tedy stává největším okresem Moravskoslezského kraje  

a 9. největším v České republice. V současné době je v okrese 67 obcí, z toho 9 z nich má 

statut města. Nelidnatějšími jsou města Krnov (okolo 25 tis. obyvatel) a Bruntál (okolo 17 

tis. obyvatel). Od 1. 1. 2003 jsou města Krnov, Bruntál a Rýmařov obcemi s rozšířenou 

působností. [7] Obec s rozšířenou působností představuje nový typ obce, která vykonává 

státní správu v nepřenesené působnosti. Je to obec s nejširším rozsahem výkonu státní 

správy v přenesené působnosti. [8]  

Východní část okresu sousedí s okresem Opava, jiţní část s okresem Olomouc, 

západní část pak s okresem Šumperk a Jeseník. Na severu hraničí s Polskem.  Vzdálenost 

okresu Bruntál od Ostravy je přibliţně 85 km a od Olomouce 69 km. Všechna dále 

zmíněná území jsou součástí okresu Bruntál.  

 

Obrázek 1. Vymezení okresu Bruntál v mapě ČR (www.mapy.cz) 
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Obrázek 2. Administrativní rozdělení okresu Bruntál (www.czso) 

 1. 2 Geologie  

 Geologická stavba je neobyčejně pestrá a značně komplikovaná. Kaţdá geologická 

doba (od starohor po čtvrtohory) se podepsala na vývoji okresu a hlavně Jesenické části. 

Vyskytují se zde horniny vyvřelé, usazené i přeměněné (metamorfované – největší 

zastoupení). [9] 

  Česká republika je rozdělena na dvě základní geologické jednotky, Český 

masív a Západní Karpaty. Celý okres spadá do Českého masívu a jeho nejvýchodnější část, 
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která se jmenuje moravosilezikum. V severní částí moravosilezika je okres řazen  

do devonu a karbonu.  

  Z geologické mapy lze vyčíst, ţe nejstaršími horninami z období starohor 

jsou starohorní vyvřelé zvrásněné (břidlice, fylity, svory aţ pararuly). Z časového rozmezí 

starohor aţ prvohor to jsou sopečné horniny částečně přeměněné (amfibolity, diabasy, 

melafyry, porfyry),  přeměněné horniny (svorové ruly, pararuly aţ migmatity  

s vloţkami vápenců, erlánů, kvarcitů, grafitů a amfibolitů), silně přeměněné horniny 

(ortoruly, granulity a pokročilé migmatity), přeměněné horniny (svorové ruly, pararuly  

aţ migmatity). Horninami prvohorního stáří jsou horniny zvrásněné a přeměněné (fylity, 

svory), zvrásněné převáţně usazené (břidlice, droby, křemence, vápence). Třetihorními 

jsou sopečné (vulkanické) horniny (čediče, znělce, sopečné vyvrţeniny, usazené horniny 

alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice) a usazené (jíly, písky). Nejmladšími jsou 

čtvrtohorní horniny usazené (hlíny, spraše, stěrky, písky). [37] 

 V období mladších třetihor docházelo často k silným pohybům podél zlomů 

(zdvihy a poklesy), výsledkem těchto pohybů je současné rozdělení níţin a pohoří i říční 

síť. Pokleslejší části zemské kůry zalila jezera (jen některé). Nejmladší třetihory aţ počátek 

čtvrtohor jsou nejvýznamnějšími obdobími pro vývoj Nízkého Jeseníku. Došlo k otevření 

výstupních cest pro čedičové magma a ke vzniku mnoha sopek, ty pak vylévaly lávu  

a vyvrhovaly sypké části.  

 Během nejmladšího geologického období, tedy čtvrtohor, proběhlo a zároveň i 

zanechalo pozůstatky skandinávského pevninského zalednění.  Ledovec se dostal aţ na 

naše území, kde stoupal do svahů a dosáhl nadmořské výšky aţ 540 m. Památkou na 

zalednění v naší oblasti jsou 50 m mocné uloţeniny (štěrky, písky, souvkové hlíny). V nich 

je moţno najít bludné balvany, které se dostaly do okresu aţ ze Skandinávie a Baltského 

moře (např. pazourky, ţuly). Bludné balvany jsou značně veliké, největší z nich okolo 2 m. 

Dalšími čtvrtohorními usazeninami jsou svahové a sprašové jíly. Důleţitými jsou 

rašeliniště čtvrtohorního stáří. [9] 
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Obrázek 3. Geologická mapa okresu Bruntál a okolí (www.geology.cz) 
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Obrázek 4. Legenda geologické mapy (www.geology.cz) 
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1. 3 Geomorfologie  

 Okres Bruntál řadíme podle geomorfologického členění České republiky  

do Hercynského systému, hercynského pohoří České vysočiny, dále pak do Krkonošsko-

jesenické subprovincie a do Jesenické oblasti.  

 Mezi nejzajímavější geomorfologické útvary okresu Bruntál a jeho okolí patří 

především skalní útvary Jeseníků, kterých je zde hned několik tisíc. Nejpočetnější jsou 

skalní sruby, které bývají obnaţeny ve směru po svahu. Proti svahu nebývají častými. 

Méně je ze všech stran dobře omezených skal – torů, které jsou na vrcholech kopců  

a horských hřbetů. Skalní města v oblasti nenajdeme, ale mohli bychom k nim přiřadit 

seskupení skal a skalek v Ţulovské pahorkatině (Hrubý Jeseník). 

 Skalní útvary, ty významné, bývají z pravidla ve svorech. Příkladem jsou tak 

skladní hradby na Vozkovi, Keprníku, skály na Červené hoře a Obří skály (Hrubý Jeseník). 

Obrys svoru je jakoby roztřepený a můţeme si na nich povšimnout sekreční čočky 

křemene. Skály v rulách mají podobný ráz s výraznou břidličnatostí (Petrovy kameny 

v Malé Morávce, Hrubý Jeseník). Zajímavé skalní útvary s rozsáhlými suťovými poli 

z masivního bílého kvarcitu tvoří pěknou přírodní dekoraci horského hřebene od 

Ztracených skal po Vysokou holi (Hrubý Jeseník). Skály, které jsou tvořeny fylity  

a břidlicemi, mají viditelně pozorovatelné zvrásnění, méně vytvořených sutí. Vápencové 

skály jsou především příkré aţ převislé, skoro bez sutí. Mívají zajímavé drobné tvary jako 

jsou škrapy. Jedny z největších vápencových skal jsou na Špičáku u Supíkovic (516 m). 

Kalcitický paraamfibolit s vyvinutými škrapy, který vytváří jemné ţebrování, je k vidění 

na známém skalním útvaru Pasák u Branné.  

 Osamocené skály i skalní města jsou tvořeny nejzajímavějšími skalními útvary 

v ţulách Ţulovské pahorkatiny, např. Borový a Suchý vrch, Smolný v Hrubém Jeseníku. 

Na útvarech jsou doslova učebnicové příklady skalních mís, křesel a voštin (Venušiny 

misky). Skály sloţené z pegmatitu jsou podobné ţulovým. Vytvářejí skalní hradby, mocné 

ţíly, vzniklé z okolních hornin (Čertovy kameny v Hrubém Jeseníku).  

 V Jeseníkách je řada vodopádů a kaskád, které jsou tvořeny řadou skal, a ty jsou 

neustále přetvářeny tekoucí vodou. Vodopády nejsou vysoké, spíše se jedná o soustavu 

nízkých vodopádů a kaskád (vodopády Bílé Opavy, Rešovské vodopády, Vysoký vodopád 
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u Bělé pod Pradědem, Nýznerovské vodopády). Tam, kde tok překonává ţílu nebo pruh 

tvrdší horniny, většinou vznikají jiţ zmíněné útvary. Častými jsou malé vodopády na málo 

vodnatých tocích a kaskádovité úseky horských toků. 

 Ojedinělé periglaciální tvary se vyskytují ve vrcholové části Hrubého Jeseníku. 

Především to jsou pozůstatky mrazového zvětrávání z dob ledových, zejména kamenné 

polygony na Břidličné či na Velkém Máji nebo drobné kopečky thufury (na Keprníku). 

Během ledových dob byly v Hrubém Jeseníku i malé firnové horské ledovce, bez splazů. 

Vyskytovaly se na východních a severovýchodních svazích hlavního hřbetu. V dnešní době 

se na tomto místě udrţuje nejdéle sníh (Malý a Velký kotel, pod Krpeníkem aj.). 

Nejvyvinutějším ledovcovým karem je Velký kotel v Hrubém Jeseníku. 

 V oblasti Jeseníku zasáhl od severu pevninský ledovec do nadmořských výšek 

kolem 400 – 500 m. V naší oblasti nezanechal příliš nápadné morfologické stopy, avšak 

podílel se na utváření terénu. Nejdříve rozčlenil mnoho míst tavnými vodami, poté došlo 

k zarovnání terénu ledovcovými uloţeninami a nánosy. Pozůstatky ledovce jsou např. 

hrance a větrem opracované kameny v okolí Velké Kraše (nejlepší naleziště v ČR).
1
 [9] 

1. 4 Vodstvo  

Severní částí okresu Bruntál protékají řeky, které vedou aţ do Baltského a Černého 

moře. Hydrologické poměry jsou nepříznivé. Poměry jsou ovlivněny odvodňováním 

přírodních mokřavisek (zemědělské vyuţití) a nerovnoměrným rozloţením sráţek. 

V okrese pramení řeky Opava a Moravice, která je důleţitým zdrojem pitné vody, zásobuje 

Ostravsko. Za účelem zásobování byla vybudována přehradní nádrţ Kruţberk v okrese 

Opava. Pro posílení kapacity byla roku 1997 uvedena do provozu přehradní nádrţ Slezská 

Harta. Přehrada slouţí k regulaci přívalových sráţek. Tuto funkci plní při záplavách. Vodní 

plocha přehrady je nepříznivě ovlivňována klimatickými podmínkami. [10] 

                                                 

1
 Popsané geomorfologické útvary se nachází v okresu Bruntál a jeho okolí.  
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1. 5 Klimatické poměry 

Podnebí podle klimatického členění České republiky je chladné a mírně teplé. 

K chladné oblasti řadíme největší část Hrubého Jeseníku, Králický Sněţník a Rychlebské 

hory. K mírně teplé pak ostatní území.  

V jesenické oblasti je velká rozmanitost podnebí a  velké rozdíly na docela krátké 

vzdálenosti. Vše je způsobeno především rozdíly v nadmořské výšce, která ovlivňuje velmi 

silně podnebí. Není překvapením, ţe často dochází k dlouhodobým vyšším teplotám  

a slunečnému počasí na vrcholech hor a naopak je tomu v údolí a kotlinách, kde vládne 

inverze.  

Na hřebenech spadne ročně 1 000 – 1 500 mm sráţek, průměrná teplota je kolem  

1°C. V niţších částech okresu (Krnovsko a Osoblaţsko) bývá počasí mírnější, průměrná 

roční teplota se pohybuje okolo 9°C, roční sráţkový úhrn do 700 mm. [7] Nejdůleţitějšími 

klimatickými prvky jsou teplota vzduchu a sráţky. Teplota a sráţky jsou zřetelně závislé 

na nadmořské výšce. Příkladem je nízký úhrn sráţek. [11]  

1. 6. Fauna 

 Ze záznamů vyplývá, ţe na území Hrubého Jeseníku ţije pravděpodobně přes 25 

tis. ţivočišných druhů. Ţivočichové ţijící v horských a podhorských částech Jeseníků jsou 

podobní faunám hor a pohůří ţijící v jiných částech České republiky. Původní fauna 

vymizela v minulosti z různých důvodů, avšak na druhé straně byla obohacena několika 

aklimatizovanými a nepůvodními druhy, např. baţant, ondatra, siven americký, pstruh 

duhový, amur, maréna a další. Mezi nepůvodní také patří kamzík (k prvnímu vysazení 

došlo roku 1913). 

Řada ţivočichů ţijící v oblasti je našim očím skrytá. Mluvíme o mikroskopických 

formách prvoků, vířníků, ţelvušek, láčkovců, ţivočišných hub ţijících ve vodním 

prostředí. Zato k vidění je zde více neţ sto druhů měkkýšů, kromě hlemýţdě zahradního  

to jsou okruţák ploský, páskovky, plovatka bahenní, srstnatky, vřetenovky aj. Mezi 

nejhojnější skupinu ţivočichů patří hmyz. Nápadnými jsou motýli (babočky, batolec, 

bělásci, lišajové, stuţkonoska modrá), vzácnými jsou endemiti – okáči. K broukům řadíme 

střevlíky či tesaříky i kovaříky.  
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 Ve vodním světě v oblasti ţije řada druhů ryb. Výskyt je ovlivňován vysazováním  

a rybolovem. V horských a podhorských tocích se vyskytuje pstruh potoční, pstruh 

duhový, siven americký, lipan podhorní, vranka obecná, mihule potoční, vranka pruhovaná 

i mřenka mramorovaná. V niţších tocích a nádrţích běţné druhy ryb.  

 V Jeseníkách se vyskytují i známé druhy obojţivelníků, jako je mlok skvrnitý nebo 

čolci (velký, horský, obecný, karpatský), a ţab, např. skokan hnědý, skokan štíhlý, kuňka 

obecný, rosnička zelená, ropucha obecná i zelená. Zástupci plazů jsou ještěrka obecná, 

ještěrka ţivorodá, slepýš křehký, uţovka obojková i hladká a zmije obecná (i černá forma).  

 V oblasti Jeseníků je zaregistrováno více neţ 200 druhů ptactva. Vyskytují se zde 

běţné druhy a dravci jako tetřev, tetřívek, jeřábka výr, čáp černý a sokol. V období mezi 

jarem a podzimem se vyskytují i druhy, jako jsou orel skalní, orel mořský, husa polní  

a velká. [12] Významná je Ptačí oblast Jeseníky. Území spadá do hraniční oblasti 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Zaujímá přes 70% území CHKO a rozkládá se 

v Hrubém Jeseníku. [13] 

 Velcí savci jsou v zastoupení jelena evropského, srnce obecného, kamzíka 

horského, prasete divokého, lišky, jezevce, z evropské části Ruska ojediněle mývalovce 

kuního. Výskyt vlka je vzácný, dalšími zástupci savců jsou zajíci, jeţci, kuna lesní, tchoř 

tmavý, veverka obecná, netopýři a další. [12] 

1. 7 Flora 

 Jednou z nejbohatších lokalit, co se týče flory, je v okrese Bruntál Velká kotlina 

v Hrubém Jeseníku. Vyskytuje se zde okolo 350 druhů a poddruhů vyšších rostlin. 

K nejvýznamnějším patří jitrocel černavý sudetský a hvozdík kartouzek sudetský 

(endemity). Dalším endemitem neboli organismem, který vznikl a vyskytuje se pouze 

v určité oblasti a nikde jinde, patří lipnice jesenická a zvonek jesenický rostoucí na skalách 

nad hranicí lesa. Tyto květeny jsou společně s vrbou bylinnou a sítinou trojklanou 

pozůstatkem biotopu z období doby ledové. Hlavní hřeben Jeseníků je domovinou hořce 

tečkovaného, sasanky narcisokvěté, náholníkem jednoúborným a zvonkem vousatým.  

Velmi významným je také hořec jarní, vysokobylinné nivy s oměji, úpolín i stračka 

vyvýšená nebo rejvízské rašeliniště s borovicí blatkou, rojovníkem bahenním, 

masoţravkou rosnatkou okrouhlolistou a suchopýr. Na Rýmařovsku jsou obzvláště cenné 
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podhorské slatinné louky s kropenáčem vytrvalým, vachta trojlistá, prstnatec májový. 

Správa CHKO Jeseníky dohlíţí na uchovávání a péči biotopu chráněných druhů (kosení 

druhově bohatých luk, vyřezávání nepůvodní borovice kleče, omezení přístupu veřejnosti 

k citlivé oblasti aj.) [14] 
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2 POPIS GEOLOGICKÝCH LOKALIT 

2. 1. Břidličná 

 Přírodní rezervace Břidličná je oblastí o rozloze 651,9 ha, do které je zařazen masív 

Břidličné hory (1358 m. n. m.), Pecného a Jelení hřbet v jjz. části hlavního hřebenu 

Hrubého Jeseníku. Území navazuje na NRP Praděd a PR Pod Jelení studánkou. Kolem  

i přes rezervaci vedou hlavní turistické cesty.  

 Lokalita je ojedinělá díky subalpínskému biotopu. Ojedinělými jsou také kryogenní 

geomorfologické útvary, jako jsou skalní sruby, sutě, kamenné proudy. Od bučin po 

přirozené bezlesí subalpínského stupně je cenný a dost zachovalý vegetační gradient 6. aţ 

9. lesního vegetačního stupně. Nejvíce rozšířený je zde jalovec obecný nízký, řeřišnice 

rýtolistá, šicha oboupohlavná, o něco méně pak hořec tečkovaný, stračka vyvýšená, rybíz 

skalní, violka ţlutá sudetská. Dosti hojná je borovice kleč. Z ţivočichů se v oblasti 

vyskytuje motýl okáč horský, linduška horská, bělořita šedá, kos horský nebo sokol 

stěhovavý, který se zde loví. [15] 

2. 1. 1 Břidličná hora 

 Břidličná hora je vrch, který má 1358 m. n. m. a hledali bychom ho na hlavním 

hřebenu Hrubého Jeseníku. Morfologicky nápadná hora, příkré svahy spadají do údolí 

Merty. Vrchol Břidličné je tvořen devonským kvarcitem se vzácnými periglaciálními jevy. 

Tyto jevy vznikly mrazovým zvětráváním v extrémně chladném klimatu v dobách 

ledových. Typickými půdami této oblasti jsou kamenné polygony na vrcholu a brázděné 

půdy na svazích pod vrcholem. Dalšími pokryvy jsou pak kamenné proudy a kamenná 

moře. [16] Světlé darkovské kvarcity vytvářejí na Břidličné hoře v horní částí záp. svahu 

sutě obsahující bloky se zachovalými zbytky makrofauny (Arenicolites, Grammysia). 

Přítomnost makrofosilií v silně seritických kvarticech, dosti postiţených, je zcela 

výjimečným jevem. [17]  

 Nejbliţší moţná cesta na vrchol Břidličné hory vede z obce Vernířovice od 

vernířovického kostela po ţlutě značené trase směrem k rozcestníku Kosaře a dále pak 

stále po ţluté k Čertově stěně aţ k Jelení studánce. V tomto bodě se cesty dělí na ţlutě, 
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zeleně a červeně značenou cestu. K Břidličné hoře vede zelená a zároveň ţlutá stezka, 

která je také součástí naučné stezky. Celková trasa výšlapu od obce k vrcholu je okolo  

6,5 km.
 2
 

 

Obrázek 5. Břidličná hora (foto Jakub Müller) 

                                                 

2
 Předmětem ochrany PR jsou kryogenní geomorfologické útvary, jako jsou skály, 

polygonální půdy, kamenné proudy, kamenná moře. Dále ochrana subalpínských a lesních 

biotopů klimaxových smrčin a (smrkových) bučin s prameništi a výskytem vzácných a 

kriticky ohroţených druhů fauny a flory. [18] 
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Obrázek 6. Mapa přírodní rezervace Břidličná s Břidličnou horou (www.mapy.cz) 

2. 2 Javorový vrch  

Javorový vrch je Národní přírodní památkou v obci Malá Morávka. V podstatě je to 

zalesněný hřeben s přilehlými svahy. Nadmořská výška NPP je v rozmezí 780 – 990 m. Na 

změně povrchu se v minulosti podílela rozsáhla lidská činnost. V místě NPP jsou k vidění 

pozůstatky hald, terénních depresí, kaňonovité, příkopové i trychtýřovité propadliny, 

obnaţené skalní stěny a suťové kuţely, řada štol, větracích šachet a komíny. [19] 

2. 2. 1 Rudní revír Malá Morávka  

 Rudní revír Malá Morávka patří mezi nejstarší a nejrozsáhlejší dochované 

ţeleznorudné revíry Jesenicka. Území je důkazem o hornické činnosti, která zde 

v minulosti probíhala. Oblast skýtá přes sto opuštěných dolů. Těţebními oblastmi byla 

území mezi Karlovem, Malou Morávkou, Karlovou Studánkou, Podlesí a Rudnou pod 
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Pradědem o celkové rozloze 10 km
2
. Malá Morávka – sever byla hl. částí dolů vybudována 

na svazích Javorového vrchu. V období největšího rozkvětu těţby byla tato lokalita 

nazývána německými názvy Urlich, Schindelninkel a Shneeweg.  

 Jelení stezka (lesní asfaltová cesta) zpřístupňuje oblasti dolů. Cesta začíná  

u penzionu Mlýn v Malé Morávce a je značena ţlutou turistickou značkou. V minulosti 

byla vozovka vyuţívána pro svoz rudy, dřeva a uhlí z milířů sáněmi. Cyklostezky  

a lyţařské tratě jsou na trase.  

 Součástí celého území jsou historické doly na ţeleznou rudu, která se v počátcích 

dolovala povrchově a poté prohloubenými jámami s chodbami do niţších pater. Řada 

otevřených dobývek je dnes oplocena a zajištěna.  

Jádro a vnitřní obal desenské jednotky, které jsou lemovány vulkanosedimentárním 

souborem devonského stáří, jsou nazývány jako vrbenská skupina. Základním členem 

skupiny jsou drakovské kvarcity. Podloţní fylity, které jsou nejspíše tektonického původu, 

mají pochybné zařazení. V souvrství nad drakovskými kvarcity dochází ke střídání 

sedimentárních hornin. Jsou tvořeny odlišnými druhy fylitů, nejčastěji grafitickými, 

s vloţkami zelených břidlic, z velké části vulkanickými horninami (zastoupeny bazické i 

kyselé deriváty). V převaze jsou andezitové a ryolitové horniny a jejich tufy, tufity  

a keratofyrové horniny. Reprezentují kyselý vulkanismus. S výskytem ţelezných rud jsou 

často spojovány horniny bazického vulkanismu, které řadíme k typu Lahn-Dill. Jednotlivé 

soubory vrstev jsou vrásově a tektonicky znásobeny. Sedimentaci zakončují heřmanovické 

vápence, následovány kulmskou flyšovou sedimentací, reprezentovány andělskohorskými 

vrstvami.  

 Podle Skácela v oblasti existují dva typy ţelezných rud typu Lahn-Dill. První typ 

jsou zrnité páskované rudy magneticko-křemen-karbonátické. Druhý typ jsou lité 

hematitické rudy s tmavošedými metasilicity. Společně se tyto typy vyskytují  

v nepravidelných tektonicky posunutých pásmech. Horniny jsou provrásněny, ruda je ve 

strmých čočkovitých tělesech. V minulosti měli mocnost aţ 8 m. Magnetitová ruda měla 

mocnost v decimetrech, spíše ţilky a závalky o velikosti maximálně 5 cm. [20]   
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2. 2. 2 Štola pod Jelení cestou 

 Nadmořský výška místa je 850 m. n. m. Štola pod Jelení cestou je součástí 

Javorového vrchu v Malé Morávce. Místo je známé jako významné evropské zimoviště 

netopýrů. Jedná se o rozsáhlý komplex podzemních prostor bývalých dolů Šimon a Juda. 

V těchto dolech se těţila ţelezná ruda. Celkový systém šachet a chodeb měří 600 m. Těţba 

ţelezných rud byla ukončena kolem roku 1870. V roce 1986 byly štoly zpřístupněny pro 

odborné výzkumy, které probíhaly pravidelně od roku 1971. Docházelo k zimnímu sčítání 

netopýrů. Tato štola patří k největším zimovištím netopýru v České republice. Štola není 

veřejnosti přístupná. Člověk je díky vysokému stupni poddolování ohroţen a hrozí mu tak 

nebezpečí poranění. 
3
 

Vchod do Štoly pod Jelení cestou se nachází v lesním porostu na údolním svahu 

Bělokamenného potoka. Je součástí Javorového vrchu. K památce nevede ţádná značena 

turistická trasa. Jak jiţ bylo výše uvedeno, štola není přístupná. [21]   

 

Obrázek 7. Mapa Javorového vrchu (www.mapy.cz) 

                                                 

3
 Cílem je chránit významné důlní dílo, které slouţí jako doklad historie a zimovisko 

netopýrů. [21] 
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2. 3 Liptaňský bludný balvan 

 Liptaňský bludný balvan patří mezi větší zachované bludné balvany na severní 

Moravě. Proto je chráněn spolu se dvěma balvany jako přírodní památka o rozloze 0,01 ha. 

Rozloha balvanu je 220 x 130 x 120 cm a jeho hmotnost je odhadnuta na 4,7 t. Tento 

doklad výrazných změn podnebí i podmínek ţivota ve starších čtvrtohorách není ve zdejší 

oblasti jediný, např. Oblík u Dívčího Hradu (zhruba 3,5 km od Liptaně). [1] Jedná se  

o porfyrický jemnozrnný granit (ţulu). Nejspíše je to granit dalslandský z masívu jiţního 

Švédska, coţ je pozdně orogenní vyvřelina grenvillské fáze kadomského vrásnění z doby 

před 900 – 1000 mil. let. Zbarvení je hnědorůţové. Má porfyrickou strukturu 

s vyrostlicemi o velikosti 2-7 mm, které tvoří šedorůţové a bělavé ţivce draselné 

(mikroklín), plagioklas (oligoklas) a nahnědle šedý křemen. V úhrnném obsahu tmavých 

částic do 10 % horniny jsou ještě navíc v základní jemnozrnné hmotě, hypidiomorfně 

(krystaly jsou vyvinuty jen částečně) aţ alotriomorfně (zrna minerálů jsou zcela 

nepravidelná) zrnité biotit a magnetit. [22]
4
 

 

Obrázek 8. Liptaňský bludný balvan (www.treking.cz) 

                                                 

4
 Ochrana bludného balvanu jako významného dokladu kontinentálního zalednění severní 

Moravy. [23] 
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Balvan se na naše území dostal během pevninského zalednění (tzv. sálského), které 

proběhlo ve starších čtvrtohorách (někdy před 250 aţ 800 let). Zalednění zanechalo 

uloţeniny v niţších územích moravskoslezského pohraničí. Také ve sníţenině Liptaňského 

potoka v oblasti Zlatohorské vrchoviny přibliţně 1 km jiţně od obce Liptaň. Díky 

schopnosti ledovce přepravovat velké úlomky skandinávských hornin do střední Evropy, 

můţeme dnes pozorovat pozůstatky i na našem území. [1] 

 K místu se dostaneme po značené naučné stezce z obce Liptaň přes 

ţelezniční trať k Liptaňskému potoku. Nadmořská výška místa je 350 m. n. m., trasa tedy 

není fyzicky náročná. [24] 

 

Obrázek 9. Turistická mapa - Liptaňský bludný balvan (www.mapy.cz) 

2. 4 Oblík u Dívčího hradu 

 Unikátní paleontologická lokalita, geomorfologický výtvor, památka z doby 

zalednění na Osoblaţsku, které zde skončilo asi před 12 tisíci lety. Lokalita s výskytem 

bludných balvanů je ojedinělá, protoţe pohybující se pevninský ledovec odstranil 

povrchové vrstvy měkkých zvětralin a obnaţil a zbrousil pevnější skalní podklad pahorku, 
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který se změnil ve vyhlazený oblík. Současně došlo k odkrytí výchozu starších hornin. 

V geologické stavbě moravského kulmu to jsou většinou pískovcové vrstvy spodního 

karbonu (stáří asi 320 mil. let), šedozelené jílovité břidlice s čočkovitými 3 – 5 silnými 

vloţkami tzv. uhelného vápence. Vyskytují se zde zkameněliny mořských ţivočichů 

karbonského stáří. Nejčastěji zachovány ve vápenci. [1] Lokalita je karbonového stáří 

(svrchní visé, goniatitová zona GO III). V současnosti je fenomén vysvětlován jako litolit 

biogenních vápenců, které sklouzly do turbiditní flyšové pánve (rozdíl geneze, litologie, 

facií). [25]
5
 

2. 4. 1 Zámek Dívčí Hrad 

  Zámek se nachází ve stejně pojmenované obci. Tato dominanta obce byla 

postavena nad řekou Osoblahou. V současnosti nepřístupný. Areál zámku je obklopen 

hradebním okruhem. Pozůstatkem původního hradu je hradní příkop a nejspíše i tři 

podkovovité bašty. Součástí hradního areálu byly také vystavěné renesanční hospodářské 

trakty na jiţní a východní straně hradby, dále pak patrová vstupní budova, která obsahuje 

sýpku, stáje a jiné provozní místnosti. Na kaţdé straně čtvercové budovy jsou umístěny 

okrouhlé věţe, dvě jsou z větší části pobořeny. Dvě strany hradu jsou lemovány 

parkánovými zídkami. V minulosti se zámku říkalo také Děvice, byl vystaven ve 13. století 

a původně byl součástí opavského kníţetství. Během česko-uherských válek byl obklopen 

vojskem Matyše Korvína, dobyt a pokořen. Během několika let došlo taky k střídání 

majitelů. Největší rozmach zaţil zámek za Jana staršího Sedlnického z Choltic, kdy stavba 

dostala rekonstrukcí renesanční podobu. [27] K místu se dostaneme od ţelezniční zastávky 

Dívčí Hrad po silnici do obce 1,5 km a od zámku neznačenou trasou na vrchol Oblíku 0,6 

km. Vzdálenost místa od Ostravy je 88 km.  

                                                 

5
 Posláním PP je ochrana detersní činnosti obnaţeného výchozu tzv. uhelného 

vápence moravsko-slezského kulmu, který má paleontologický a stratigrafický význam. 

Hlavní důvod ochrany je výchoz v několika čočkovitých polohách o mocnosti 3 – 5 cm 

v šedozelených jílovitých břidlicích s hojným výskytem fosilií lilijic, korálů, hlavonoţců  

a ramenonoţců. [26] 
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Obrázek 10. Turistická mapa PP Oblík u Dívčího Hradu (www.mapy.cz) 

2. 5 Ptačí hora  

 Národní přírodní památku bychom hledali na území Nové Heřminovy. Nadmořská 

výška místa se pohybuje okolo 440 – 573 m. n. m. Chráněné území leţí na zalesněném 

východním svahu Ptačího vrchu (573 m. n. m.) nad údolím řeky Opavy.   

 Geologické podloţí je tvořeno spodním karbonem, který se nazývá kulm. Jestliţe 

bychom překládali slovo z angl. culm, znamená to uhelný prach, mour nebo drobné černé 

uhlí. Jedná se o rozsáhlá souvrství hlubokomořských úlomkovitých usazenin, ve kterých 

dochází k pravidelnému střídání písčitých a jílovitých vrstev. Za typické kulmské horniny 

můţeme povaţovat jílové břidlice, prachovec, tmavou odrůdu pískovce neboli drobu a také 

slepenec. Kulm lze ztotoţňovat s pojmem variský flyš. Znamená to, ţe kulmské sedimenty 

vznikaly v závěrečných fázích variského (také hercynského) vrásnění v hlubokomořských 
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pánvích nedaleko kontinentu. Okraj kontinentu tvořen mladými, sotva vyvrásněnými  

a přírodními vlivy ihned rozrušovanými horstvy. Po svazích těchto pohoří splachovaly 

řeky do moře velké mnoţství zvětralin, které se pak v různých podobách usazovaly na dně 

hlubokomořské pánve (např. štěrk, písek, bahno), došlo tak k vytvoření mohutných 

souvrství šedočerných kulmských hornin. [6] 

 Ze zástupců fauny lze zde pozorovat běţné lesní druhy. Ze zvláště chráněných to 

jsou lejsek šedý, strakapoud prostřední. Z chráněných pěvců pak ţluva hajní. Ze savců 

veverka obecná, plšík lískový. Co se týče lesního porostu, jsou to většinou buky lesní, 

modřín evropský sudetský, javor klen nebo jedle bělokorá. Mezi nepůvodní rostliny řadíme 

smrk ztepilý, borovici lesní a k původním rostlinám dub letní, jasan ztepilý. [28] 
6
 

 Od obecního úřadu Nové Heřminovy vede k Ptačí hoře naučná stezky, která má 

celkově sedm naučných tabulí po obci Nové Heřminovy. Od úřadu po stezce, která končí 

Ptačí studánkou, je vzdálenost trasy něco málo okolo 1,5 km.  

 

Obrázek 11. Mapa Národní přírodní památky Ptačí hora (www.mapy.cz) 

                                                 

6
 Důvodem ochrany je lesních porostů s hojným výskytem původních autochtonních 

jesenických modřínů. [29] 
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2. 6 Razovské tufity 

 Razovské tufity souvisí úzce s aktivitou vulkánu Velký Roudný. Přírodní památka 

byla vyhlášena v části opuštěného lomu. V obci Razová se nad hladinou přehrady Slezská 

Harta nachází několik starých zarostlých lomů, v nichţ jsou odkryty šedočerné tufity 

(způsobeno těţbou). Razovské tufity představují erozní zbytek dříve daleko rozsáhlejšího 

pokryvu usazenin vytvářející se v jiţ neexistujícím jezeře. Proud Chřibského lesa (jeden 

z lávových proudů Velkého Roudného) totiţ přehradil údolí řeky Moravice. Vznikla tak 

přirozená přírodní hráz. Za touto překáţkou se provizorně vytvořilo jezero, v jehoţ hladině 

se zrcadlil vybuchující ţhnoucí Velký Roudný. V klidné jezerní vodě se usadily razovské 

tufity. Barva tufitu šedá nebo šedočerná. Mají nápaditou vrstevnatost, skládají se ze 

sopečného pyroklastického materiálu a z vodou omletých oblázků nevulkanických hornin 

ze spodního karbonu. Zhruba 70% vulkanických pyroklastik tvoří podíl razovských tufitů, 

které do jezera zčásti napadaly a zčásti byly přineseny vodními toky ze souše. Největší 

zastoupení mají částice velikosti lapill (2-30 mm), sopečného písku (0,05-2 mm), 

sopečných bomb (přes 30 mm) a sopečného prachu (menší neţ 0,05 mm). Čím vzdálenější 

od jícnu sopky, tím je prach jemnější. Zbylých 30% sloţení tufitů jsou nevulkanické 

spodnokarbonské horniny (droby, jílové břidlice). Zaoblené úlomky tufitů svědčí o tom, ţe 

byly do jezera přeneseny vodním tokem. Razovské tufity mají v současnosti tvar podkovy, 

plocha zaujímá přibliţně 700 x 1000 m s mocností aţ 12 m. Z novějších výzkumů vyplývá, 

ţe se na sloţené razovských tufitů podílí rovněţ sopečné produkty ze staršího erodovaného 

vulkánu u obce Břidličná.  

 Skalní stěna pod soukromou rekreační chatou je nejzajímavější částí lomového 

areálu. Tufity jsou zde tvořeny velmi hrubozrnným materiálem. V nápadných vrstvách 

převládají pyroklastika i spodnokarbonské droby a břidlice. Rytmické střídání obou 

odlišných materiálů signalizuje periodicky se opakující sedimentační události poblíţ 

jezerního břehu.  

V lomovém komplexu docházelo k těţbě jiţ ve středověku. Hornina byla 

zpracovávaná na různé výrobky, jako jsou ţlaby, schody, veřeje, sloupy, mlýnské kameny, 

náhrobky, podstavce, podezdívky aj. Zároveň slouţila jako materiál při stavbě slezských 

kostelů a hradů. Na opuštěných lomových stěnách se postupem času vytvořily biotopy 
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s teplomilnými druhy rostlin (např. rmen barvířský, hvozdík kartouzek, kostřava ţlábkatá, 

strdivka sedmihradská), které se vyskytují pouze zde. [3]
 7
 

 Nadmořská výška místa je 530 aţ 540 metrů. Přírodní památka se rozkládá  

u jihozápadního okraje obce Razová a nedaleko vodní nádrţe Slezská Harta. Od obce 

Razová vede k místu lesní cesta, po které po několika metrech dojdeme k hornímu okraji 

bývalého lomu. Příjemná procházka nenáročným terénem. [30]  

 

Obrázek 12. Mapa Razovských tufitů (www.mapy.cz) 

                                                 

7
 Cílem je ochrana umělého odkryvu reliktu subakvatického čedičového komplexu 

Velkého Roudného, jakoţto výjimečného dokladu o sopečné činnosti v Nízkém Jeseníku. 

[28] 
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2. 7 Rešovské vodopády 

 Rešovské vodopády jsou jedny z nejznámějších, a také nejnavštěvovanějších u nás.  

Byly vytvořeny říčkou Huntavou v severozápadní části Nízkého Jeseníku. Jsou nazývány 

českým kaňonem, a to díky soutěsky, která zdobí vodopády s délkou 200 m a v průměru  

je 10 m široká. V soutěsce jsou rozvité dva vodopádové stupně, oddělené pásmem kaskád  

a peřejí. Soutěsky vznikly intenzivním zahlubováním říčky Huntavy, které proběhlo 

následně po výzdvihu Nízkého Jeseníku na konci třetihor. Bezprostřední příčinou byla 

přítomnost protáhlého tělesa neobyčejně tvrdé horniny, přes které si Huntava napříč 

prořezala cestu. Tato hornina světlé barvy se označuje jako porfyroid (málo běţná). 

Původně se jednalo o vulkanickou horninu s vysokým obsahem SiO2. Minerální sloţení 

odpovídalo ryolitu. Během horotvorného tlaku v období variského vrásnění v mladších 

prvohorách hornina podlehla slabé metamorfóze. Došlo ke změně původní struktury  

i minerálního sloţení, k celkovému prokřemenění, a tak i k výraznému zvýšené tvrdosti. 

V průběhu metamorfózy se v porfyroidu vytvořila typická metamorfní břidličnatost, 

která se projevuje odlučností horniny podél pravidelných, strmě ukloněných, rovných 

ploch. Jedna z těchto ploch břidličnatostí podmínila vznik dolního, hlavního stupně 

vodopádů. Horní stupeň ovlivnily více méně tektonické pukliny ve skalním masivu.  

 Nejpůsobivější částí vodopádů je dolní, hlavní stupeň. Výška 9 m. Vznikl na 

litologické hranici dvou odlišných hornin (tvrdé porfyroidy a měkké zelené břidlice).  

Tvar vodopádu s šířkou 1 m určuje strmě ukloněná plocha metamorfní břidličnatosti 

proťata zhruba v polovině křiţně probíhajícími puklinami. V průsečíku je zpěněný vodní 

proud rozčleněn malou teráskou na dvě části. Horní stupeň má výšku 2,5 m a je tvořen 

dvěma dílčími stupni. [4]
8
 

                                                 

8
 Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy, 

květnatými a acidofilními bučinami, hluboce zaříznutý skalní kaňon s přirozeným tokem 

říčky Huntavy s vodopády a peřejemi, populace vzácného a ohroţeného druhu rostliny 

šikoušek zelený ( Buxbaumia Virdis), populace vzácných a ohroţených druhů ţivočichů 

netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra velkého (Myotis myotis) a vrápence 

malého (Rhinolophus hipposideros), včetně jejich biotopů. [31] 
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2. 7. 1. Fialův mlýn u Rešovských vodopádů 

 Kdysi plně funkční, dnes uţ zchátralý, nepřístupný, starý mlýn bychom hledali na 

cestě směrem k Rešovským vodopádům. Dnešní podoba mlýna je z poloviny 18. stol., kdy 

byl znám jako Rudský mlýn. Stavba byla vystavěna v klasicistním slohu, jednoduchá 

zděná stavba. V době funkčnosti slouţil mlýn k mletí obilí, které pěstovali místní 

obyvatelé na náhorních plošinách v částech Nízkého Jeseníku.  

 Zajímavostí mlýna je příběh o královském soudci Ferdinandu Gröschelsbergerovi, 

který měl roku 1755 cestu do Rudského mlýna. Jel uničovským radním lesem, kdyţ se mu 

cestou splašili koně a vůz spadl do rokliny. Kočímu ani soudci se nic nestalo a vyvázli tak 

ţiví. Věřili, ţe byli zachráněni Panou Marií Sněţnou a na její počest nechali v nedaleké 

Rudě vystavět kostel. [36]  

Nejkratší trasa vede z obce Rešov (7 km jz. od Rýmařova) po červeně (zároveň  

i ţlutě) značené turistické trase (2 km). Cesta tam je z kopce, pouze nazpět můţe být pro 

někoho fyzicky náročnější (cesta do protáhlého kopce). Další moţností je trasa od 

ţelezniční stanice Rýmařov po zelené značce přes obec Skály a údolím Huntavy (10 km). 

V místě vodopádů jsou dřevěné lávky střídající se s většími balvany.   

 

Obrázek 13. Fialův mlýn u vodopádů (foto autorka) 
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Obrázek 14. Rešovské vodopády (foto autorka) 

 

Obrázek 15. Turistická mapa Rešovských vodopádů (www.mapy.cz) 
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2. 8 Uhlířský vrch 

 Uhlířský vrch je erozní troskou vulkánu, který vystupuje z plání v Nízkém 

Jeseníku. Nadmořská výška je 672 m n. m. Je typickým stratovulkánem, tedy vrstven 

sopka tvořící dominantní kulisu města Bruntál. Vrch je příkladem jedné z nejmladších 

pravých sopek na území České republiky z konce třetihor a počátku čtvrtohor. [1] 

 Vrch je zvýrazněn barokní stavbou poutního kostela, pod kterou na jihovýchodním 

svahu najdeme starý opuštěný lom. Tato část tvoří jádro chráněného území. Osamocený 

kostel na vrcholu je z poloviny 18. století. V minulosti stála vedle kostela druhá stavba,  

a to hostinec, z něhoţ se dochovala pouze 40 m hluboká studna. Kříţovou poutní cestu ke 

kostelu lemuje 1 km dlouhá alej líp, které byly zasazeny roku 1760. 

 Lom byl vyuţíván od 19. století k těţbě suroviny pro výrobu stavebních hmot, 

poskytuje průřez vrstvami pyroklastik malého monogenetického vulkánu strombolského 

typu. Nejspíše díky nerovnostem předvulknanického reliéfu nedošlo k tvorbě typického 

kuţele. Vyvrhované strusky vytvořily podkovitý vál okolo dosti rozlehlého kráteru. Podle 

vrtných geologických výzkumů se kráter nacházel severozápadně od vrcholu, byl původně 

vyplněn lávovým jezerem. Lávový proud vytékající směrem k východu vytekl po protrţení 

válu. Stáří vulkánu je přibliţně 1,5 milionu let.  

Nahromadění pyroklastik vzniklo během dvou fází explozivní sopečné činnosti. 

Mocnost aţ 70 m. Produktem mladší fáze a jiţním pozůstatkem jiţ zmíněného podkovitého 

válu jsou načervenalé strusky odkryté v lomu těsně pod vrcholem. Obnaţený profil má 

celkovou výšku asi 40 m a délku prakticky 300 m. Hojným pyroklastickým materiálem  

na Uhlířském vrchu jsou sopečné bomby a balvany. Aerodynamický tvar těchto materiálu 

připomíná kapky, bochníky, vřetena, mandle nebo hrušky. Během průletu atmosférou 

vzniklo sbalením a rotací ţhavotekutých lávových útrţků mnoho exemplářů, na kterých  

je vidět rotační vnitřní struktura. Sopečný materiál obsahuje uzavřeniny cizorodého 

materiálu, který má cihlovou barvu a je přepálený. Jde o úlomky spodnokarbonských 

břidlic a drob, přes které se láva dostávala na zemský povrch. Čedičové horniny odpovídají 

nefelinickým bazanitům.  

Jiţní stěna lomu poskytuje útočiště řadě teplomilných druhů rostlin, které jsou 

pouze na tomto místě. Např. bělolist rolní, devaterník velkokvětý tmavý, tařice kališní, 
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pomněnka drobnokvětá a další. Lomem vede na vyhlídkový vrchol zelená turistická 

značka. [3] 
9
 

Obrázek 16. Blok diagram Uhlířského vrchu podle Bartzha (geologie.vsb.cz) 

 

Obrázek 17. Uhlířský vrch – kaple (foto autorka) 

                                                 

9
 Účelem ochrany je ojedinělý profil nejmladší sopky. [3] 
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2. 8. 1 Alej na Uhlířský vrch  

 Roku 1973 byla lípová alej, která vede k Uhlířskému vrchu a stromy stojící na 

nelesní půdě, prohlášena za chráněnou. Tyto stromy dle sepsaného seznamu byly 

udrţovány a konzervovány. [31] 

 V roce 1996 bylo vydáno nařízení o zrušení ochrany konkrétních 14 stromů, které 

jsou součástí aleje. Dalším 11 stromům byla zrušena ochrana roku 1999. Všechny tyto 

stromy měly evidenční číslo a na základě nařízení byly pokáceny z různých důvodů, jako 

jsou zdravotní, bezpečnostní, koncepční. Stromy byly napadeny hnilobou, dřevokaznou 

houbou, měly rozsáhlou dutinu či bránily schválené postupné obnově. [32] 

 Fyzicky nenáročná procházka k vrcholu i pod vrchol. Nejkratší cesta vede  

od autobusové zastávky Slezský Kočov (3 km od Bruntálu) a následně pak po zeleně 

vyznačené turistické značce pěšky 300 m. Cestu k vrchu lemuje alej starých líp. Parkování 

v místě dosti omezeno. [1]  

 

Obrázek 18. Mapa Uhlířského vrchu (www.mapy.cz) 
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2. 9 Velký Roudný 

Velký Roudný je vyhaslá mladší třetihorní sopka v západní části Nízkého Jeseníku 

s nadmořskou výškou 780 m. Jeho sopečné produkty pokrývají plochu téměř 9 km
2
. Bývá 

prohlášen za nejlépe zachovanou sopku na našem území. Velký Roudný je vulkanology 

řazen mezi monogenetické vulkány (dříve stratovulkán). Lávová výplň přívodní dráhy 

podmínila zachovalost sopky, došlo tak ke zpevnění struskového kuţele a zpomalení jeho 

destrukce. Jihozápadně přibliţně 1,5 km vystupuje vrch Malý Roudný s nadmořskou 

výškou 771 m, který byl dříve povaţován za starší nezávislý vulkán a je pravděpodobně 

součástí stejného vulkanického aparátu a erozně oddělenou částí jedné sopky (resp. 

dvojčetem).  

Součástí Velkého Roudného jsou lávové proudy z velké části nefelinických bazaltů, 

které přesahují hranice chráněného území. Nejmohutnější proud Chřibského lesa má délku 

5 km a mocnost aţ 50 m. Je tvořen několika vrstvami výlevu. V lomu u Bílčic se z něj 

dobývá čedič na výrobu drceného stavebního kamene.  

Stáří čedičových hornin těchto lávových proudů je zhruba 1 - 3 miliony let. Velký 

Roudný vykazoval aktivitu v období před 2,6 - 2,1 miliony let a nejspíše se probudil  

k ţivotu ještě jednou, a to před 1,8 - 1,1 miliony let, kdy došlo ke vzniku sousedním 

mladším vulkánům Venušiny sopky a Uhlířského vrchu.  

Svahy Velkého Roudného pokrývají strusky, v horní části vystupuje fialově šedá 

pórovitá láva, která vyplňovala podle všeho kráter nebo přírodní dráhu. Zajímavostí v této 

oblasti je volně leţící rozlomený balvan z této horniny, který je pod vrcholem a nazývá se 

Čertův (Boţí) kámen. Na povrchu má prohlubeň vyplněnou vodou. Podle pověsti došlo  

k souboji mezi Bohem a Luciferem, který zanechal v prohlubni svůj otisk šlépěje. 

Jihozápadní svahy jsou pokryté loukami s výskytem teplomilných rostlin. Vytvářejí 

charakteristicky a antropogenně podmíněné pásy, které jsou odděleny souběţnými řadami 

stromů a keřů. Dodávají tak bývalé sopce typický vzhled a krajinný ráz. Původně to byly 

políčka lemovaná agrárními haldami, které postupně samovolně zarostly.  

Na vrcholu Velkého Roudného stojí 20 m vysoká rozhledna postavena ze dřeva 

roku 2007 a obnovená poutní kaple z roku 1933. [3] 
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Při jiţním okraji obce Roudno (asi 29 km jz. od Opavy) od turistického rozcestníku 

po zeleně značené trase na vrchol. Délka trasy je 1,5 km. [1]  

 

Obrázek 19. mapa Velkého Roudního (www.mapy.cz) 

2. 10 Venušina sopka 

 Venušina sopka se nachází přibliţně 4 km od města Bruntál nad obcí Mezina. 

Sopka představuje erozní pozůstatky malého vulkánu strombolského typu. V dobách,  

kdy byla sopka aktivní, došlo několikrát k přerušení explozivní aktivity, a to fázemi 

efuzivními. Láva se vylévala směrem k severu a východu. Během vrtných průzkumů došlo 

k odhalení tří vrstev lávových proudů. Tyto proudy jsou odděleny vrstvou pyroklastik. 

Z čedičových hornin (nefelinický bazanit) bylo určeno stáří v rozmezí 0,8-2 mil. let.  

 Těţbou stavebních hmot, které se těţily ze struskového kuţele, vznikl „kráter“, tedy 

vrchol Venušiny sopky. Odkryvy jsou značně zarostlé a zašlé. Prakticky jen v severní části 

můţeme pozorovat profil vrstvami sopečných vyvrţenin. V této části byly v době těţební 

činnosti vylámány výklenkové komory, které dnes silně připomínají jeskyně menších 

rozměrů. Aţ 1,5 m dosahuje sopečná puma v místě sopky.  
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 V minulosti se na bázi lávových proudů při severovýchodním úpatí sopky těţil 

stavební materiál (čediče). Natherův lom (severní, menší) je v přítomnosti opuštěný  

a zarostlý, v druhém lomu (jiţní, větší) skončila těţba v 70. letech 20. stol. Mezi oběma 

doly vede uměle vytvořená štola, o které se v minulosti vedly diskuze, zda se nejedná  

o lávovou jeskyni. [3] 

 

Obrázek 20. Venušina sopka (foto autorka) 

2. 10. 1 Lávový proud u Meziny 

 Větší jiţní lom neboli Lávový proud u Meziny, má odhalenou vnitřní stavbu dvou 

lávových proudů. Sloupcová odlučnost čediče je zde dobře vyvinutá a vytváří tak kamenné 

varhany. Sloupy jsou vysoké 5-12 m a 20-50 cm široké. Typickým je jejich 

šestiúhelníkový průřez. Středová část lomu je orientována vertikálně. V pravé lomové 

stěně dochází ke stáčení proudů do šikmé polohy, coţ ukazuje na terénní nerovnost 

dřívějšího předvulkanického reliéfu. V některých částech lomu lze na proudech pozorovat 

výrazná lavicová odlučnost, která je kolmá k odlučnosti sloupovité. Místní kulovité 

balvany připomínající sopečné pumy vznikají rozpadem horniny, která vznikla  

ve zvětrávací zóně při povrchu. V lomu lze na některých místech nalézt bobovitý čedič, 
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díky němuţ dochází ke vzniku kuliček v centimetrových rozměrech. Místní horniny jsou 

nefelinický bazanit, přechází aţ k olivinickému nefelitu nebo limburgitu. Hojná jsou zrna 

olivínu (ţlutozelená) a augitu (černý). [3]  

 

Obrázek 21. Lávový proud u Meziny (foto autorka) 

 Venušina sopka je vzdálena od města Bruntál něco málo kolem 4 km a Lávové 

proudy jsou pak od Venušiny sopky vzdálené 3 km. K Venušině sopce vede naučná stezka 

o vulkanitech, lze parkovat v obydlené části a pak pěší chůzí po modře značené trase. 

K lávovým proudům vede také naučná stezka, od příjezdové cesty vede k proudům menší 

kopec. Fyzicky nenáročná trasa.   
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Obrázek 22. Mapa Venušiny sopky a Lávového proudu u Meziny (wwww.mapy.cz) 
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3 TURISMUS V OKRESE BRUNTÁL 

3. 1. Charakteristika okresu 

 Převáţná část okresu vznikla v roce 1960 sloučením bývalého okresu Bruntál, 

velkou částí okresu Krnov a Rýmařov. K okresu bylo ještě přičleněno několik obcí, které 

původně náleţely okresům Jeseník a Opava. V roce 1996 obec Zlaté hory, která spadala do 

okresu Bruntál, přešla do nově vzniklého okresu Jeseník. Došlo tak ke sníţení rozlohy 

z 1 745 km
2 

na 1 659 km
2
. Během následujících let došlo ke změně hranic ještě dvakrát,  

a to v roce 2005 a 2007, kdy roku 2005 byly z okresu Bruntál do okresu Olomouc 

přeřazeny obce Moravský Beroun, Norberčany a Huzová a roku 2007 obec Sosnová  

do okresu Opava.  

 Díky pahorkatině Nízkého Jeseníku s nejvyšší horou Slunečná (800 m. n. m.)  

a zásahu Hrubého Jeseníku do okresu s nejvyšší horou Praděd (1 492 m. n. m.) se stává 

lokalita významná pro turismus. Tato oblast je nazývána CHKO Jeseníky a tedy velice 

„bohatá“. Jsou zde zajímavá místa, dobře sjízdné cyklotrasy, naučné stezky, hrady a zámky 

či zříceniny, muzea, jeskyně, věţe a rozhledny a to vše je obohacenou a zajímavou faunou  

a florou. Spolu tvoří zajímavý celek, ke kterému se lidé rádi vrací a utíkají tak od měst  

a práce.  

Bruntálsko bylo v minulosti významnou báňskou oblastí. Dolovaly se zde drahé 

kovy jako zlato, stříbro a rudy barevných kovů. V současnosti má okres charakter 

průmyslově zemědělské oblasti. Firmy se strojírenskou, textilní a dřevozpracující výrobou 

vytvářejí pracovní místa pro obyvatele okresu. V průběhu let byl okres postiţen a došlo tak 

k nárůstu nezaměstnanosti. Důvodem byly útlumy neefektivní výroby, změny 

v organizační a vlastnické struktuře ekonomiky, konkurenční vlivy a další. [7] 
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3. 2. Nejnavštěvovanější turistická místa v okrese Bruntál 

3. 2. 1. Karlova Studánka 

 Karlova Studánka je obcí okresu Bruntál, která je nejvýše poloţena (800 m). 

Zasahuje do rezervace okolo Pradědu. Obec je známa díky lázeňství a jako horské 

rekreační středisko. Patři k místům s nejvyšší čistotou ovzduší.  

 V roce 1785 vznikly v místě  staré ţelezářské osady Hubertov lázně Karlova 

Studánka. Prvními stavbami, tedy lázeňskými domy, byly Hostinský dům (Bezruč)  

a Kníţecí dům. Jádrem dnešní památkové zóny se staly dřevěné lázeňské domy postaveny 

v klasicistním empírovém stylu v letech 1803-1893. Právě architektura Karlovy Studánky 

je jedním z faktorů, které se tak staly pro obec typickými. V místě se nachází kaple svatého 

Huberta (1758), geopark představující geologickou expozici s 340 vystavovanými 

exponáty, které jsou dokladem geologického vývoje Jesenicka a umělý vodopád. Zdejší 

prameny jsou místní „turistickou atrakcí“. Mají vysoký podíl oxidu uhličitého, způsobeno 

rašelinami v oblasti. Do lázní se jezdí léčit lidé s onkologickým onemocněním, 

onemocněním cév, vysokým krevním tlakem nebo s pohybovým onemocněním (kloubní  

a páteřní potíţe). Vzhledem vysoké čistotě ovzduší je místo vhodné pro léčbu dýchacích 

cest (záněty hrdla, hlasivek, dutin, nosu, plic a průdušek). V pitném pavilonu je moţnost 

ochutnání a stočení léčivých pramenů (Vilémův pramen) nebo v domě Libuše.  

 Díky dobrému umístění lázní v CHKO Jeseníky jsou vytvořeny dobré podmínky 

pro turismus. Lázně jsou výchozím bodem k turistickým trasám a naučným stezkám, 

poskytuje vhodné trasy pro horskou cyklistiku, skýtá lyţařské vleky a běţecké tratě v místě 

i v okolí. [33] 



Renáta Pfefferová: Geologické fenomény v okrese Bruntál a jejich význam pro turistiku 

 

2014  37 

 

Obrázek 23 Pitný dům v lázních Karlova Studánka (www.infoportaly.cz) 

3. 2. 2. Praděd 

 Praděd je nejvyšší horou Moravy a Slezska (1492 m). Od roku 1912 stála  

na vrcholu hory rozhledna, která byla později roku 1959 odstraněna a aţ v roce 1970 

nahrazena televizní věţí 145 m s vysílačem, rozhlednou (výška 40 m) a restaurací. 

Z rozhledny lze za pěkného počasí pozorovat Beskydy, Krkonoše, Vysoké Tatry i polské 

roviny.  

 Mohutné pohoří Pradědu je přírodní rezervací. Tato oblast má charakteristickou 

květenu alpských polí. Severozápadní strana hory obsahuje tabulové kameny s mnoha 

druhy lišejníků, mechů a dalších vzácných rostlin. Na vrcholu byl umístěn hraniční kámen 

řádu německých rytířů a vrastislavských biskupů (1721).  

 Praděd má ideální podmínky pro pěší turistiku, cykloturistiku. Na horu vede 

několik turistických tras a byly zde vybudovány i dvě naučné stezky. V zimně se mění hora 

v lyţařské středisko. [34] 
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Obrázek 24. Televizní věž na Pradědu (http://thomuv.blog.cz) 

3. 2. 3. Zámek Bruntál 

 Zámek Bruntál je nejvýznamnější kulturní památkou v okrese Bruntál. V minulosti 

býval zámek pozdně gotickým hradem, který dostal později renesanční podobu a byl 

rozšířen. Jako jediný zámek v České republice má tvar kruhového výseče. Je tedy 

netradiční stavbou. Bývalý hrad je doplněn arkádovým nádvořím a hodinovou věţí.  

 Bruntálský zámek byl zaloţen v 2. polovině 15. století pány z Vrbna. Šlechtický 

rod měl potřebu se dobře prezentovat, a proto započali hrad přetvářet v renesanční zámek. 

V roce 1620 připadl zámek německým rytířům. V období třicetileté války začal zámek 

chátrat. Roku 1766 byla zahájena přestavba a objekt tak získal dnešní podobu. Na konci 

18. stol. došlo ke zřízení anglického parku. Do roku 1960 se několikrát změnili majitelé  

a zámek slouţil k různým účelům (pro potřeby úřadům a posádkové správy). Od téhoţ 

roku došlo poprvé k zpřístupnění veřejnosti, byla zde otevřena muzejní expozice. Dnes 

slouţí zámek jako vlastivědné muzeum. [35] 
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Obrázek 25. Zámek Bruntál (www.novinky.cz) 

3. 3. Exkurze po okolí se zahraničními studenty 

V rámci studentské organizace Exchange Student Club VŠB-TUO jsem uspořádala 

jakoţto průvodce po okolí exkurzi pro zahraniční studenty. Cílem bylo poznání 

Rešovských vodopádů i okolí, a hlavně seznámení s prostředím mimo město Ostrava.  

Celková trasa byla 21 km, doprava objednaným školním minibusem, časový prostor celý 

den. Navštívená místa – Rešovské vodopády, Kříţová cesta v Rudě, hrad Sovinec. Fyzicky 

náročnější tura.  

Trasa započata v Rešově u restaurace, dále po červené a ţluté k mlýnu u Fialů. 

Od mlýna po trase červené a zelené k Rešovským vodopádům, aţ k místu zvané  

Nad vodopády. Po projití vodopádů jsme se vraceli zpět po červené a zelené trase k mlýnu  

a napojili se tak na ţlutě vyznačenou trasu, po které jsme se dostali do Rudy ke Kříţovému 

vrchu. Od Rudy se dále pokračovalo přes luky a lesy, kde jsme se napojili na zelenou trasu 

vedoucí k Soutoku Oslavy a Huntavy. Od tohoto místa po modře značené trase 

k Valšovskému dolu aţ k hradu Sovinec. Nazpět jsme se opět napojili na modrou souběţně 

červenou trasu a po červené došli aţ do Rešova. Celkový čas pěší tury osm hodin. Exkurze 

zakončena obědem v restauraci Rešov českou kuchyní.  
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Obrázek 26. Mapa trasy exkurze (www.mapy.cz) 
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Obrázek 27. Hrad Sovinec se skupinou zahraničních studentů (foto autorka) 

 

Obrázek 28. Rešovské vodopády a studenti (foto autorka) 
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4 ZÁVĚR 

 Cílem bakalářské práce bylo představení geologických oblastí v okrese Bruntál, jejich 

popsání a motivování nejen geologických nadšenců k navštívení těchto zajímavých míst, 

dále také podotknout, ţe i mimo město Ostrava jsou místa, která stojí o turistovu 

pozornost. Všechna uvedená místa jsou něčím výjimečná a jsou tak důleţité pro turismus 

v okrese Bruntál, kdy po celý rok navštěvují turisti tato místa z ČR i zahraničí. Při práci 

pro mě bylo nejtěţší sepsat správně a výstiţně geologické lokality tak, aby to bylo dobře 

srozumitelné. Zato radost mi přinesla moţnost objevování a to, ţe jsem některé lokality 

osobně navštívila a přesvědčila se tak o jejich unikátnostech. Asi největší zásah v dobrém 

slova smyslu bylo navštívení Lávového proudu u Meziny, který na mne hodně zapůsobil. 

Dále bych chtěla zmínit exkurzi, kterou jsem v rámci své bakalářské práce uspořádala pro 

zahraniční studenty a musím dodat, ţe mi udělalo velkou radost, kdyţ účastníci byli 

schopni ujít mnou vymyšlenou, náročnější trasu a jejich zpětná vazba s velkou 

spokojeností a nadšeností mne velice potěšila. Během vypracování jsem mohla vyuţít své 

doposud získané znalosti, pracovat s geologickou mapou a dozvědět se plno zajímavých 

informací o místech, která se mi stala blízkými. Práci jsem doplnila turistickými mapami a 

fotografiemi pro lepší představivost a orientaci.  
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