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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je návrh geologické exkurze a seznámení s městem 

Fulnek a jeho okolím. Mé zaměření je spíše z geologického hlediska, ale také jsem 

nevynechala část kulturní. Fulnek patří pod Moravskoslezský kraj a je oblastí Nízkého 

Jeseníku, o kterém v mé práci bude také zmínka. Dozvíme se něco o starších štolách a 

důlních pracech.  

 

Klíčová slova: Fulnek, okolí, štoly, důlní práce. 

 

Summary 

The topic of this bachelor's work project is a geology excursion and meeting in the city 

of Fulnek and the surrounding area. My specialization is mostly geology, but I don't ignore 

the culture part either.Fulnek is in the Moravskoslezský region, which is in the territory of 

Nízký Jeseník, which I will describe also. We learned something about older tunnels and 

mining work too. 
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1 Úvod 

Téma Geologická exkurze do okolí města Fulnek jsem si vybrala z důvodu toho, že se 

mi nejen samotné město velice líbí, ale také je zajímavé svou historií jak z geologického, 

tak i kulturního hlediska. Nejen obyvatelé města, tak projíždějící kolem, si může 

povšimnout krásy staveb, památek a také přírody. 

Díky této práci, jsem měla možnost dozvědět se něco o kutání, dolování a seznámit se 

zajímavými geologickými lokalitami, i když už některá místa jsou již zasypána, či porostlá 

trávou. 

Návrh exkurze je určen pro ty, které zajímá celkově geologický vývoj lokality a taktéž 

prostředí, ve kterém docházelo k dolování. Při návštěvě města i okolí by také byla škoda 

nepovšimnout si památek, o kterých se v mé práci zmiňuji. Ze začátku bakalářské práce 

uvádím celkový vývoj oblasti Nízký Jeseník, poté přecházím na lokality okolo Fulneku, 

kde se dozvíme o historii dolování, o důlních pracích a celkovém průběhu. Seznámíme se 

s památkami a kulturou města a v konečné fázi navrhnu geologickou exkurzi. 
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2 Geologická charakteristika oblasti 

2.1 Flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku 

Nejen na dnešním povrchu, ale i pod mezozoickými a terciérními sedimenty vnějších 

Karpat zaujímá flyšový vývoj z celého moravsko-slezského paleozoika největší plochu. 

Flyš na Moravě je klasicky vyvinut, v jiných strukturách evropského variského tektogenu 

nemá variský flyš tak značný stratigrafický rozsah, ani tak velké mocnosti a hrubozrnný 

vývoj. V žádných jiných strukturách není možné tak detailně studovat vztah zvedající se 

zdrojové oblasti klastického materiálu k místům depozice jako na Moravě. 

Flyšová etapa vývoje variského tektogenu je vyvrcholením přetváření geosynklinální 

pánve v tektogen, zde probíhají procesy přestavby rychleji než dříve. Jak 

v rhenohercyniku, tak na Moravě se objevují první změny proti dřívější etapě vývoje 

zhruba uprostřed svrchního devonu. Již ve svrchním frasnu zjišťujeme první stopy 

zastavení subsidence, naklánění ker i regrese moře, přičemž útesová karbonátová 

sedimentace lokálně pokračovala až do spodního framenu. Jako projev začínajícího 

subsekventního vulkanismu, vznikají v tomto období první tenké vložky kyselých tufitů 

s biotitem. Se začátkem vulkanismu je v kauzálním vztahu zvedání ker mezihoří, které po 

celou dobu flyšového vývoje dodávalo klastický materiál do pánve. V rhenohercyniku je 

začátek flyše doložen ve svrchním frasnu, proto i na Moravě a ve Slezsku předpokládáme 

díky zrcadelné symetrii v obdobném vývoji obou geosynklinál podobný začátek procesu 

tvorby flyše. 

Flyšová sedimentace postupně přechází do jiných facií břidlic se silicity a vápenců, tato 

souvrství se ukládala současně s flyšem a byla postupně z pánve vytlačována. Mají 

pokaždé menší mocnosti než současné flyšové sedimenty. V okolí elevace proterozoického 

krystalinického podkladu se mezi flyšové a podflyšové sedimenty vkládá klastický vývoj 

moravskoberounského souvrství tvořený křemennými slepenci, které jsou drobnozrnné, 

spolu s hrubozrnnými pískovci, často s vápnitým tmelem nebo písčitými vápencovými 

brekciemi s fosfority. Na flyšový vývoj, tvoří závěr celé tektogeneze navazující molasová 

etapa, kdy je stavba variského tektogenu dokončována (Dvořák, 1994). 
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Obr. 1:  Stratigrafická tabulka karbonu v Nízkém Jeseníku a okolí ( Dvořák, 1994) 

 

Z geomorfologického hlediska je zájmová oblast součástí Krkonošsko-jesenické 

subprovincie, jesenické oblasti, tedy celku Nízký Jeseník vrchovina, podcelek se nazývá 

Vítkovská vrchovina.  

Z regionálně geologického hlediska je předkvartérní podloží budováno horninami 

spodního a částečně svrchního neproduktivního karbonu (Obr. 1), který se tedy označuje 

jako kulm Nízkého Jeseníku. Kulmské horniny v dané oblasti náleží hradecko-kyjovickým 

vrstvám, které jsou zastoupeny jemnozrnnými až hrubozrnnými drobami.  

Dále se zde také objevuje rytmické střídání jemnozrnnějších aleuropelityckých hornin  

a hrubozrnnějších drob. Z hlediska regionálně geologického členění náleží kulm Nízkého 

Jeseníku moravskoslezskému paleozoiku a to moravskoslezské oblasti. Předkvartérní 

pokryv širšího okolí je dále představován terciérními sedimenty neogénu (miocén). 

Východně od zájmové oblasti jsou sedimenty neogénu představovány převážně vápnitými 
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středněplastickými a vysoceplastickými jíly mnohdy s obsahem prachovité až jemně 

písčité složky, která může být zvodnělá.  

V dané oblasti se nachází trosky miocénních sedimentů, které jsou představovány 

bazálními a okrajovými klastiky – písky, štěrky, pískovci, slepenci. Kvartérní zeminy jsou 

zastoupeny sprašovými zeminy viselského stáří. Sprašové zeminy tvoří přechod mezi jíly  

a psamity – značný obsah částic prachových 0,01 – 0,05 mm. Mají typické žlutavě hnědé 

zbarvení a vyskytují se v nich šedé vápnité cicváry. Sprašové sedimenty mají charakter jílů 

středně-plastických (výjimečně až vysoce-plastických), na bázi se mohou vyskytovat 

polohy až jílů písčitých.  

V prostoru dané lokality se vyskytují fluviální štěrkovité a písčité zeminy, které jsou 

lokalizovány do údolních toků a jsou překryty polohami náplavových holocenních hlín. Na 

okolních svazích se vyskytují deluviální převážně kamenito-hlinité zeminy. Kvartérní sled 

ukončují značně heterogenní a proměnlivě zastoupené antropogénní sedimenty (Chlupáč et 

al, 2002). 

2.2 Kyjovické souvrství 

„V roce 1990 předal Jiří Král do paleontologických sbírek Slezského zemského muzea 

v Opavě fytopaleontologické doklady, které nasbíral v dřívějších letech na výchozech 

kulmu Nízkého Jeseníku. Při taxonomickém určování této flóry se ukázalo, že některé 

rostlinné zbytky, zejména ty, které autor nalezl v okolí Fulneku v jihovýchodní části 

Oderských vrchů, pocházejí z míst, odkud nebyly zatím publikovány výskyty fosilní flóry. 

Jedná se tak o lokality nové, které z pohledu stratigrafického náleží ke kyjovickému 

souvrství. Považuje se za užitečné podat o těchto nálezech bližší informace. Autorem 

topografických údajů a popisů lokalit je Jiří Král, determinaci flóry a její zhodnocení 

provedla Eva Purkyňová. 

Kyjovické souvrství reprezentuje nejmladší litostratigrafickou jednotku 

moravskoslezského kulmu. Je vyvinuto v podloží uhlonosného karbonu hornoslezské 

pánve, vystupuje na severozápadním okraji města Ostravy a dále pak směrem na západ až 

do východní části Oderských vrchů (kde jejich mocnost dosahuje cca 800 metrů). Uvnitř 

souvrství leží biostratigrafické rozhraní mezi dinantem a silézem (visé/namur). Názory na 

přesnější vymezení tohoto rozhraní však nejsou jednotné“ (Purkyňová et al., 1993). 
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3 Popis zajímavých geologických lokalit 

 

Obr. 2:  Topografie dolování rud v revíru Fulnek – Odry (Novák, 1978) 

(1 – území revíru Fulnek-Odry / 2 – významné staré doly / 3 – ostatní práce) 

3.1 Historie dolování u Fulneku  

O dolech u Fulneku (Obr.2) uvádí první historickou zmínku J.T. Peithner roku 1780. 

Dle pozůstatků důlních prací se dolovalo nejintenzivněji především před husitskými 

válkami. V druhé polovině 13. století bylo hlavním podnikatelem město Opava. Byl zde 

doložen obchod s olovem a také na místě pracovala mincovna. Za této doby byly známy 

doly u Jerlochovic, Oder, Kletného, Vlkovic a Pohoře. 

Ve 13. století nastal také zánik dolování, přímé příčiny nejsou známy, ale jeden 

z důvodů bylo zrušení funkce mincovny. Největší úsilí těžebních prací se soustředilo na 

Pohoř v letech 1748 až 1751, ale nastaly rozpory mezi majitelem fulneckého panství  

a samotnými těžaři z důvodu neznalosti oboru. Po husitských válkách byla těžba obnovena 

pouze u Jerlochovic a Kletného, kdy Jerlochovice byly úspěšnější, ale společnost již 

neměla dostatek finančních prostředků na vlastní dobývání (Novák, 1978). 
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3.2 Jerlochovice - důlní pole Naděje 

3.2.1 Jerlochovice 

Na východ od Fulneku, podél Husího potoka, se rozkládá obec Jerlochovice, která 

integrovala k Fulneku v roce 1948 a název byl zrušen v roce 1952 a znovu obnoven  

k 01.01.1974. Z roku 1293 pochází první písemná zmínka o obci. Z větší části patřily 

Jerlochovice fulneckému panství. Po zrušení kláštera roku 1784 patřila celá obec Fulneku. 

Obyvatelé se živili polním hospodářstvím, zatímco značný počet chalupníků a podruhů 

pracoval pro fulnecké soukeníky, obec byla přiřazena k fulnecké farnosti. Škola se zde 

objevuje od roku 1786. Za okupace Jerlochovice připadly k Německu. Obec byla 

osvobozena 5. dubna 1945. V Jerlochovicích se nachází místní kostel (Obr.3), který leží na 

pískovcovitých deskách (Internet - 1). 

 

Obr. 3:  Jerlochovický kostel (foto autorka, 2013) 
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3.2.2 Fosilérní polohy na Fulnecku 

„Fosilérní polohy byly zjištěny v modrošedých a šedohnědých jílovitých  

a prachovitých břidlicích, které vystupují ve spodní etáži opuštěného lomu v lese vlevo od 

silnice Fulnek (Jerlochovice) směr Vlkovice, 300 metrů jižně od kóty 299,4 metrů západně 

od Fulnek. Ve svrchní etáži lomu jsou polohy břidlic, které se střídají s polohami 

šedomodré střednězrnné droby. 

Fosilní flóra pochází z jednoho z odkryvů, které jsou v blízkém okolí kóty Jelenice 

(351 metrů), 0,8 kilometrů jihovýchodně od vlakového nádraží ve Fulneku. Jde o jižní 

stěnu lůmku, jihovýchodně od kaple. Fosilérní polohy jsou hlavně v její spodní části, 

v šedavých břidlicích. Na ně ostře nasedá vrstva šedohnědé droby s vložkami prachovitých 

břidlic. Fauna odsud nebyla ještě publikována. Mezi flóru patří například Calamites 

radiatus, Lyginopteris fragilis, nebo Diplotmema patentissimum“ (Purkyňová, 1981). 

3.2.3 Důlní pole Naděje 

Dnes důlní pole Naděje je místní částí Fulneku, přičemž leží v katastrálním území obce 

Jerlochovice. Nachází se 600 metrů západně od hlavní cesty a jižní část přiléhá k potoku 

zvanému Prádlo. Byla zde vydobyta směrná délka 450 metrů do maximální hloubky 45 

metrů a to v době před šestnáctým stoletím. Na severu od jámy již nezasahují staré 

dobývky a také ložisko není vydobyté pod úroveň štoly, to vše prokázaly kutací práce 

v letech 1887 až 1900 (Novák, 1978). 

Tyto kutací práce byly vedeny ze dvou úvodních děl, štoly a jámy. Nejprve byly 

započaty práce s obnovením staré štoly, avšak záhy byly práce pro zával zastaveny. Nová 

štola již byla založena na nižší úrovni. Po dosažení žíly nastal opět zával ze staré štoly  

a práce zde definitivně ztroskotaly. Roku 1887 se opět započalo obnovování staré jámy  

a v hloubce 16 m, 33 m a 40 metrů byla založena patra, avšak vždy byly naraženy staré 

dobývky. Roku 1893 bylo hloubeno 45 metrů (Obr. 4), kde bylo také zjištěno neporušené 

ložisko. Důlní práce byly zastaveny roku 1897 a pro nedostatek financí chtěla společnost 

důlní majetek prodat, ale hodně vysoká cena odradila všechny kupce.   

V prostoru důlního pole Naděje jsou uváděny tři žíly. Jejichž pořadí je určováno od 

podloží k nadloží. V přechodném vývoji hradeckých a kyjovických vrstev leží ložisko 
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olovněných rud. Rychle se zde střídají polohy drob, břidlic a prachovců. Co se týče 

tektoniky, tak pouze malý tektonický pohyb nastal na žilce ze IV. patra. 

Žilovina je tvořena modrošedým až zeleným výlupkem a drcenou horninou. Některé 

žiloviny na jiných místech jsou z proužků karbonátů a žlutobílého křemene, který 

doprovází kusy rud. V nadloží a podloží výplně se vyskytují kompaktní rudní pásky 

zabudované v galenitu. Průvodní horniny jsou silně nasyceny hydroxidy železa a obsahují 

kousky pyritu a chalkopyritu (Novák, 1976). 

 

 

Obr. 4:  Profil jámou a mapa IV .patra důlního pole Naděje v Jerlochovicích (Novák, 1976) 

 

Stěny staré těžebny odkrývají písčitou facii spodního badenu v celkové mocnosti o 15 -

ti metrech. Jemně až středně zrnité vápnité jílovité písky mají šedozelenou až hnědošedou 

barvu. Jsou rezavě navětralé, homogenně nebo laminovaně zvrstvené. Tvořící vrstvy mají 

mocnost 10 - 95 cm. V píscích se nalézají 2 - 7 cm mocné čočkovité polohy, tmavě šedého 

středně až hrubě zrnitého vápnitého jílovitého pískovce, který je masivní, všesměrně zrnitý 

a nepravidelně kusovitě a deskovitě odlučný. Sediment obsahuje málo diverzifikované 

společenstvo mělkovodních foraminifer, doprovázené jsou úlomky zoubků kostnatých ryb, 
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schránek ostrakodů, mechovek a ostnů ježovek. Schránky jsou bez skulpturace a je možno 

je popisovat jako mělkovodní, příbřežní, litorální nebo sublitorální sedimenty vzniklé pod 

vlivem vlnění. 

Sedimentologicky jsou charakterizovány jako sedimenty mělkovodní hrubozrnné delty 

klasického Gilbertova typu (Gilíková et al., 2007). 

Stěny jsou součástí geomorfologicky nápadného pásma skalních výchozů 

spodnobadenských klastik a představují relikty původní spodnobadenské výplně údolí, 

které se zařízlo na rozhraní karpatu a badenu do spodnokarbonských drob a břidlic 

dnešních Oderských vrchů. Horninou Jerlochovické stěny (Obr.5) je pískovec a regionálně 

se člení do karpatské předhlubňe (Eliáš et al., 1998). 

 

 

Obr. 5:  Jerlochovické stěny (foto autorka, 2013) 
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3.3 Pohoř – důlní práce 

3.3.1 Pohoř 

Obec Pohoř se nachází na výrazném kopci náhorní plošiny Oderských vrchů, nad 

úvalem horní Odry ve vzdálenosti 2,5 km východně od Oder a 6,5 km jihozápadně od 

Fulneka, nýbrž v současné době je Pohoř integrovanou součástí města Oder. Nadmořská 

výška dosahuje na Pohořském kopci jihozápadně od obce 484 m n. m., na Vrchovině 

severozápadně od obce 480 m n. m. a na Olšové východně od obce 475 m n. m. Plužina 

obce je ze všech stran obklopena věncem lesů na srázných stráních, z vyvýšenin polí na 

náhorní plošině jsou překrásné výhledy do Moravské brány a na Moravskoslezské 

Beskydy. 

První zmínka o osadě Pohoř je z roku 1378. Kolem roku 1552 byly v okolí osady doly 

na stříbro a olovo, ve kterých probíhala těžba s několika přerušeními do 19. století. Osada 

Pohoř byla součástí majetku fulneckého panství a součástí Oder se stala v roce 1976. V 

jižní části obce stojí kostel svatého Prokopa s farní budovou (Internet - 2). 

3.3.2 Důlní práce 

V severo – jižním směru v lehce příčném údolí nalezneme pozůstatky starých důlních 

prací (Obr. 6). Údolí se začíná prudce prohlubovat 300 metrů jiho – západně od kostela 

v obci Pohoř, jedná se o strž 20 – 30 metrů širokou v morfologicky výrazném svahu, jehož 

převýšení je přes 100 metrů. 

Kutací práce podle podkladů starších důlních děl byly vedeny od roku 1748 ze štoly 

Prokop, ta byla znovu otevřena roku 1887. Její celková délka je 250 metrů, vlastní ústí 

štoly je dnes zavalené. Ze štoly odbočoval ve 42 metrech západního směru překop Ondřej, 

stáčející se opět k severu, kde bylo zastiženo slabé zrudnění, které se záhy úplně ztratilo. 

Při ražení světlíku do ústí štoly, byla zjištěna žíla, která byla dobývána, a to ve 

vzdálenosti 94 metrů. Ve 116-ti metrech bylo založeno první hloubení, avšak ruda nebyla 

nalezena. Zrudnění, které bylo dále zjištěno, bylo vydobyto nad úrovní štoly. Velké 

dobývky se nacházely v hloubce 130 až 154 metrů. Příčná žíla byla zastižena 160 metrů od 

ústí štoly, při dalším ražení byla hlavní žíla ztracena a opět hledána překopy. 
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Další štola byla nalezena v levém úžlabu, severněji 200 metrů od ústí štoly Prokop, 

které je dnes zavaleno, ale štola je zčásti přístupná propadlinou. Na tuto štolu se 

pravděpodobně vztahují zprávy z roku 1807, kdy zde mělo dojít na více místech k odkrytí 

hnízdovitě uložené olověné rudy, což uvádí Z. Štrejn (1964). 

Zlatá díra je název pro nejčastěji popisovanou starou práci. Ústí jámy je doposud 

otevřené a zachováno do hloubky zhruba 12-ti metrů, profil jámy je 6 x 3 metrů, tedy 

skutečně velký a odval je prakticky snesen erozí. Staří pamětníci uvedli, že nasypali do 

staré šachty, vedoucí do původní štoly ještě tehdejší těžaři množství bohaté rudy, proto 

byla z jámy vyklizena nejprve hlušina, poté bylo vyčerpáno až patnáct sáhů vody, nato se 

upravila hlavní štola. 

 

Obr. 6:  Náčrt starých důlních prací u Pohoře (Novák,1978) 

(1 – směr a úklon vrstev /2 – štola /3 – šachtice /4 – propadliny /5 – průběh štoly /6 – dobývky) 
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3.3.3 Ložiskově- geologické poměry 

Území je budováno kyjovickými vrstvami, s převahou jílovitých břidlic, kdy široké 

synklinorium je porušeno ve středu přesmykem. Právě na tento přesmyk je vázáno 

zrudnění, jenže kvůli opakovaným pohybům bylo souvislé zrudnění rozválcováno do 

čoček. Maximální délka dobývek dosahovala 23 metrů a výška zhruba 10 metrů. Převažuje 

zde sfalerit, galenit, vzácností je také chalkopyrit. V rudě obsah značně kolísal, ve 

vytříděné rudě se obsah olova pohyboval od 0,04 do 65% a obsah stříbra od 78 do 312,5 

g/t (Novák, 1978). 

3.4 Kletné – důlní práce 

3.4.1 Kletné 

První zmínka o osadě Kletná pochází z roku 1437. Osada Kletné je místní část obce 

Suchdol nad Odrou, rozkládá se severozápadním směrem od obce. Osada leží v jižní části 

přírodního parku Oderské vrchy, kde od západního okraje obce se rozprostírá Kletenský 

les. Jižním směrem asi kilometr od osady byla vybudovaná malá vodní nádrž Kletná, 

využívaná k rekreačním účelům. Na jihozápadním břehu se nachází kemp. Ve středu obce 

Kletná se nachází malý rybníček a poblíž pěkná kamenná kaplička. Osadou prochází 

modrá turistická trasa vedoucí z Fulneku a dále pokračuje přes Pohoř do města Odry 

(Internet - 3). 

3.4.2 Důlní práce 

420 metrů jihozápadně od kostela v Kletném, tedy přesněji v levém svahu Kletenského 

potoka byly nalezeny pozůstatky důlních prací (Obr. 7). Zůstala zde pouze nepatrná halda, 

zčásti rozvlečená po svahu a ústí štoly není znatelné. Ve vzdálenosti 30 metrů jsou dvě 

prohloubeniny o průměru 3 metrů a hloubce 1 – 2 metrů, kdy převýšení nad štolou je asi 10 

metrů. 

Jih Kletné je znám důlními pracemi z roku 1748, kdy zde byla zjištěna dědičná štola 

vyražená v pevné hornině 30 metrů východním směrem, až k ústí velké těžní šachtice, před 
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ní se však štola zčásti zbořila, ale dále pokračovala ve stejném směru. Štolu také silně 

zatopila voda. Starší štoly se obnovovaly, ale vznikaly zde ty samé problémy, proto těžaři 

záhy práci opustili. 

Pozůstatky důlních prací byly nalezeny 700 metrů jihozápadně od kostela v Kletném na 

úpatí svahu, který začíná na hranici katastrálního území obce Suchdol. Pod lesní cestou na 

úpatí svahu je zářez štoly v délce 51 metrů, těsně pod cestou má zářez hloubku 4 metry a 

zde právě bylo ústí štoly. Nad cestou se nachází v prudkém svahu odval o ploše 18x11 

metrů s výškou zhruba 3 metry, v něm je propadlina šachtice, mělká prohlubeň, o průměru 

2 metry. Severněji se již nachází hustý les, který nedovoluje toto pásmo sledovat. Mimo 

hlavní žílu se však objevuje náznak ústí třetí štoly a rýsující se prohloubenina, svědčící pro 

šachtici.  

Celková délka žilného tahu a pozůstatky starých důlních prací svědčí o vydobytí 

ložiska nad úrovní štoly a podle povahy technického provedení se zde dobývalo především 

v 15. století, ne-li ještě dříve. Ložiskem byly olovněné rudy, na odvalu štoly byl nalezen 

galenit vtroušený v břidlici a pyrit. Dále u pozůstatku jámy se objevily úlomky žiloviny, 

pelosiderit protkaný žilkami ankeritu a impregnací galenitu. J. Loserta (1962) popisuje 

nálezy úlomků břidlic, křemennou, ankeritovou i kalcitovou žilovinu zbarvenou 

malachitem a azuritem s obsahem drobných vtroušenin galenitu a chalkopyritu (Novák, 

1978). 

 

Obr. 7:  Náčrt starých důlních prací u Kletného (Novák, 1978) 

(1 – směr a úklon vrstev / 2 – štola / 3 – šachtice / 4 – propadliny / 5 – odvaly) 
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3.5 Vlkovice – důlní práce 

3.5.1 Vlkovice 

Vlkovice jsou obcí nedaleko Fulneku, nalézají se v Moravskoslezském kraji a jsou 

údolní vesnicí na horním toku Husího potoka asi 3 km západně od Fulneku, kterou tvoří 

dvě původně samostatné obce Moravské a Slezské Vlkovice, sloučené v roce 1956. Na 

okraji vesnice se nachází rekreační středisko Dětský mlýn, moderní ubytovací zařízení pro 

děti, donedávna v obci byla i základní škola pro první stupeň. Vesnici obklopují zalesněné 

kopce, lokalita je tedy velmi vhodná pro turistické akce. Jedinou památkou Vlkovic je 

kostel sv. Mikuláše (Internet - 4). 

3.5.2 Důlní práce 

V jihovýchodní části obce Vlkovice se nachází ústí staré štoly, v levém břehu Husího 

potoka, 830 metrů od kostela. Ústí štoly se částečně sesulo a to z důvodu ražení štoly 

v blízkosti hladiny potoka. Štola byla ražena v tektonické zóně vyplněné brekcií. Její profil 

je 2 x 2 metry a jsou zde založena dvě hloubení. Celkově dosahuje hloubky 28 – 40 metrů. 

Profily chodeb poukazují, že se jedná o starou štolu, obnovenou po roce 1748, poté 

byla rozšířena a také se zde založily pokusné šachtice. Vlastní žilovinu tvoří úlomky 

černých jílovitých břidlic (Obr. 8), které jsou tmelené křemenem. Tato síť tmelu je 

nepravidelná (Novák, 1978). 

 

Obr. 8:  Břidlice (Foto p. Kmara, 2012) (Internet - 5) 
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4 Další turistické zajímavosti oblasti 

4.1 Město Fulnek 

Město Fulnek je v podvědomí obyvatel spojeno s několika jeho typickými symboly a to 

např. s působením učitele národů Jana Amose Komenského a dnes již historickými 

průmyslovými podniky (pračky ROMO, textilní podnik RETEX). Lidem projíždějícím 

okolo zase utkví v paměti zámek, rozpínající se nad historickým náměstím s renesanční 

radnicí. Chloubou jsou také dochované sakrální stavby, které obohacují město svou 

kulturou katolického baroka. 

Zakladateli města se stali páni z Lichtenburka a první písemná zmínka o již fungujícím 

městu se datuje od roku 1293. Brzy na to věnuje král Jan Lucemburský Fulnek pánům 

z Kravař, tímto krokem se nedosáhlo většího rozmachu, naopak město začalo být 

druhořadé, i když jeho výhodou byla poloha na křižovatce obchodních cest, střediskem 

kravařského panství se stal sousední Bílovec. 

Za husitských válek byl Fulnek vypálen a úmrtím Jana z Kravař skončilo 120-ti leté 

působení tohoto významného rodu. Panství dále získávají Žerotínové (1468), jejichž důraz 

byl kladen na praktický křesťanský život a vzdělávání. Uchýlila se zde Jednota českých 

bratří. Jejich biskupem se stal Jan Amos Komenský. Fulnecké panství koupil roku 1622 

Václav Bruntálský z Vrbna, kdy jeho rod do počátku 18. století nepřetržitě město 

spravoval a těmito úkony se město stává místem barokní zbožnosti (Římskokatolická 

farnost Fulnek, 2010). 

Koncem 18. stol. a začátkem 19. stol. zaznamenalo město značný růst, co se týče 

rozvoje soukenické a tkalcovské výroby. Během osvobozovacích bojů na konci války bylo 

historické jádro města velmi těžce poškozeno požárem. Později byl střed města obnoven 

podle návrhu architekta Z. Sedláčka. Domy na náměstí pocházejí z 50. a 60. let 20.století 

(Obr. 9). Fulnek je jediným moravským městem, postiženým válkou, kde bylo po 

rekonstrukci dosaženo pozitivních výsledků. Historická část Fulneku byla roku 1992 

prohlášena za městskou památkovou zónu (Dohnálek, 2010). 
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Obr. 9:  Pohled na Fulnecké náměstí ze zámeckých schodů (foto autorka, 2013) 

4.2 Kostel nejsvětější Trojice ve Fulneku 

Farní kostel Nejsvětější Trojice (Obr. 10) byl vybudován mezi lety 1750 - 1760. Je 

architektonickou dominantou města a patří mezi nejvýznamnější barokní stavby 

severovýchodní Moravy. Jeho stavitelem a autorem projektu byl stavitel Mikuláš Thalherr. 

Kostel je jednolodní, umístěn na protáhlé rampě nad náměstím a je spojen unikátním 

barokním schodištěm. Na západní straně přiléhá kostel ke gotickému ambitu (dnes budova 

fary), na straně východní je přistavěna oválná kaple sv. Josefa. 

Kaple sv. Josefa je v interiéru spojena s lodí vysokou arkádou, uplatňuje se však jako 

prostor s vlastní architektonickou kompozicí, odvozenou od vídeňských vrcholně 

barokních centrál. Kaple stojí na místě gotického kostela, obvodové zdivo zachovává jeho 

půdorysný rozvrh. Interiér kostela i samotná kaple zhodnocuje kvalitní stylově barokní 

mobiliář a nástěnné malby – opravdu mistrovská práce olomouckého malíře Josefa Ignáce 

Sadlera a to z roku 1760, tématem maleb je zasvěcení kostela, doplněno o životní scény 

Svaté rodiny (Dohnálek P., 2010). 
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Obr. 10:  Kostel Nejsvětější Trojice  ( foto autorka, 2013) 

 

Chrám nejsvětější Trojice ve Fulneku patří i po 250-ti letech mezi největší barokní 

klenoty Moravy. Obraz Panny Marie, hlavní důvod stavby kostela visí dodnes na předním 

místě chrámu, ale bohužel poutě k Panně Marii se zde již dávno nekonají. Po příchodu otců 

Pallotinů v roce 2005 se zde začal rodit projekt, kdy mělo dojít ke znovuvrácení úcty 

tomuto místu vyvolenému Bohem, věřící by zde tedy mohli nacházet své útočiště 

(Římskokatolická farnost Fulnek, 2010). 

4.3 Farní budova - bývalý augustiniánský klášter 

Farní budova, která do roku 1784 byla nazývána klášterem augustiniánů - kanovníků, 

přiléhá k západní straně kostela Nejsvětější Trojice (Obr. 11). Podélná dvoupodlažní 

stavba, v jádru z první poloviny 15. století, dostavovaná v polovině 17. století a později 

několikrát upravovaná (po požáru v roce 1695, po zrušení kláštera na konci 18. století). 

Fasáda farní budovy je hladká, bez jakéhokoli výraznějšího architektonického členění, po 

jejím obvodu obíhá korunní římsa. Okna jsou pravoúhlá, šest z nich v prvním patře má 

renesanční kamenná ostění a přímé nadokenní římsy. 
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V budově je dochována gotická kvadratura, vybudovaná patrně ve 30. letech 15. století 

při západním průčelí tehdejšího gotického kostela. Kvadratura je klenutá žebrovou 

křížovou klenbou s plastickými detaily. Žebra klenby jsou vyžlabená a zasekávána do líce 

zdiva ve středu pravoúhlých, plasticky vystupujících podložek, ve vrcholech klenby jsou 

terčovité svorníky s erbovními štítky se znakem pánů z Kravař, ve dvou svornících je hlava 

Krista. Na vnitřních nárožích kvadratury jsou další erbovní štítky se znaky Kravařských, na 

jednom nároží je šternberská hvězda. Prostor osvětluje jedenáct hrotitých oken, které 

společně s malým lomeným portálkem ústí do dvora. Z původních plaménkových kružeb v 

oknech se dochoval jen zlomek. Ambit tvořil komunikační spojnici mezi kostelem a 

obytnými prostorami konventu. 

Západní obytná část přízemí dnešní fary byla vybudována patrně v 15. Století. 

Místnosti jsou řazeny po vnějším obvodu rozlehlých chodeb, klenutých pruskými klenbami 

a valenými klenbami a většinou jsou plochostropé. Na severní straně budovy je tzv. 

empírový pokoj s malířskou a plastickou výzdobou z počátku, vedle něho je místnost farní 

kanceláře s pozdně renesančním štukovým dekorem stropu a výmalbou. 

Klášter několikrát vyhořel a roku 1784 byl zrušen císařem Josefem II. V roce 1950 po 

zrušení kapucínského kláštera ve Fulneku přešli do augustiniánského kláštera kapucíni, 

kteří zde sídlili do roku 1998 a od tohoto roku působili ve Fulneku diecezní kněží. V roce 

2005 přišli kněží Společnosti katolického apoštolátu – Pallotini (Dohnálek P., 2010). 

 

Obr. 11:  Kostel Nejsvětější trojice s farní budovou (foto autorka, 2013) 
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4.4 Zámek Fulnek 

Zámecký komplex (Obr. 12) leží na ostrohu protáhlého návrší severovýchodně od jádra 

města. Skládá se z horního a dolního zámku, který je mladší. Místo zámku zde stál hrad již 

ve 13. století. Koncem 15. století Jan ze Žerotína zde vybudoval druhou linii staveb, ta se 

částečně dochovala v základech dolního mladšího zámku.  

Až za dob Baltazara Švajnice z Pimsdorfu došlo k přestavbě hradu v dvoupatrový 

renesanční zámek a to v 60. až 70. letech 16. století. Na stavbě se také podíleli zedničtí 

mistři a kameníci z daleké Itálie. Další úpravy zámku byly prováděny na počátku 17. 

století Skrbenskými z Hříště, posledních nekatolických pánů na Fulnecku. Roku 1622 se 

stal novým majitelem Václav Bruntálský z Vrbna. Pro Fulnek v relativně klidných 

válečných letech 1628-1633, nechal vybudovat hranolovou schodišťovou věž a nižší třetí 

patro zámku. 

 

Obr. 12:  Zámecké schodiště (foto autorka, 2013) 

 

Ve 40. letech 17. století drželi Fulnek Švédové, jejichž vojenská posádka zámek 

obývala. Po jejich odchodu (1628-1633) bylo opevnění zámku modernizováno. Roku 1801 

vypukl na zámku požár, který byl rozšířen i do města. Poté až do roku 1824 se prováděly 

úpravy, které určily zámku dnešní podobu. 

Dolní zámek byl po požáru v roce 1803 obnoven a upraven na byty a kanceláře 

vrchnostenských úředníků, taktéž sloužil jako hospodářské prostory. Zahradnický domek 
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s přilehlými pavilony byl vybudován na přelomu 18. a 19. století. Zámek (Obr. 13) je 

současnou dobou v soukromém vlastnictví a po vesnici se povídá, že zde již několik řádek 

let straší (Dohnálek, 2010). 

 

Obr. 13:  Fulnecký zámek I. (foto autorka, 2013) 

4.5 Památník Jana Amose Komenského 

Bratrský sbor ve Fulneku vznikl roku 1484, sborová modlitebna byla vybudovaná snad 

záhy poté a její dnešní podoba je výsledkem mnoha úprav. Přímo nad vchodovou římsou 

nalezneme alianční znak Jana Skrbenského a Alžběty Petřvaldské a do roku 1621 zde byl 

správcem Jan Amos Komenský. S jeho odchodem také zaniká bratrský sbor, ve druhé 

polovině 17. století ztratil kostel svůj účel a od této doby už je pouhou sýpkou a dokonce 

panskou jízdárnou. Roku 1691 Eliáš Knurr, jakožto fulnecký měšťan tento objekt zakoupil, 

kdy ve své závěti si přeje z tohoto místa vytvořit špitál, což se nepovedlo. 

V parku před památníkem je umístěna Štursova bronzová plastika z roku 1924. Roku 

1962 byl areál Památníku J. A. Komenského (Obr. 14) prohlášen za Národní kulturní 

památku (Dohnálek, 2010). 
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Obr. 14:  Památník J. A. Komenského (foto autorka, 2013) 

4.6 Knurrův palác 

Prostor mezi památníkem J. A. Komenského a náměstím vyplňuje Knurrův palác (Obr. 

15), který patřím mezi jednu z výtvarně a historicky z nejvýznamnějších budov ve městě. 

V minulosti byla často označovaná a přirovnávaná k paláci, přesto se stále jedná o honosný 

barokní měšťanský dům, který zanechává u lidí impozantní dojmy. Stojí na místě bývalé 

bratrské školy a po odchodu J. A. Komenského z Fulneku odkoupili tento již zchátralý 

objekt v roce 1692 manželé Knurrovi a postavili zde palác. Toto místo má bohatou historii, 

svědčí o tom řada pověstí, dle kterých zde stával řadový dům templářů. Palác byl nejednou 

přestavován, roku 1840 bylo dostavěno boční křídlo a zadní trakt, kde byla zřízena 

soukenická továrna. 

8. července 1870 objekt vyhořel, kdy následkem tohoto požáru a krize byla soukenická 

výroba zastavena (1873) V přední části budovy býval okresní soud s věznicí. Posledními 

vězni byli angličtí zajatci za druhé světové války. Určitého času zde byla také úřadovna 

pozemkové knihovny, okresní oddělení domu kultury, archiv a městská lidová knihovna, 

ale po válce již objekt chátral a byl využíván pouze příležitostně. Roku 1970 byla 

provedena rozsáhlá rekonstrukce a dne 1. září zde byla otevřena Zvláštní škola internátní. 

Do konce roku 2009 se budova využívala jako Základní škola, Dětský domov, Školní 

družina a Školní jídelna pod správou Moravskoslezského kraje. 
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Knurrův palác má podobu malostranského paláce a je to řadová, do stráně vestavěná 

dvoupatrová budova s vnitřním dvorem. Z hlediska uměleckého i historického si zaslouží 

pozornost výzdoba oken s orientálními prvky, členitá pilastrová fasáda, zdobena štukovou 

dekorací, soustředěnou zvláště v hlavním portálu, který patří k nejkrásnějším a znázorňuje 

korunování Panny Marie a je bohatě zdoben anděly. 

Roku 2004 byl restaurován akademickým sochařem V. Míčou, ale interiér zůstává 

v původní dispozici. V přízemí je klenutá vstupní síň se schodištěm, ve velkém sále je 

zachován strop se štukovým zrcadlem a bohatě rozvinutými tvary listů. Od roku 2010 je 

Knurrův palác majetkem města a stále se hledá pro něj vhodné využití (Pavlíček, 2012). 

 

Obr. 15:  Knurrův palác (foto autorka, 2013) 

4.7 Vila Loreta 

Na severní straně fulneckého návrší se dnes rozkládá třípodlažní klasicistní vila (Obr. 

16). Před tímto domem se otevírá rozlehlé nádvoří, které je ohraničené při západní a 

východní straně zděnými hospodářskými budovami, z jižní strany uzavírá tento objekt 

černý kovaný plot, po stranách stojí dva rohové polygonální pavilony. 

Málokdo by dnes v areálu klasicistní stavby hledal loretánskou kapli obehnanou 

ambity, Santa Casu (svatou chýši) skrývající dřevěnou zázračnou sochu Panny Marie, která 

k sobě přitahovala věřící z různých koutů země. Fulnecká svatá chýše, kopie nazaretského 
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domku, byla po téměř sto let  pro místní poutníky cílem pokání a odpočinutí, přicházeli zde 

měšťané, sedláci i čeledníci předkládat své prosby.  

Církevní reformy Josefa II. uzavřely v osmdesátých letech 18. století brány této svatyně 

a celá Santa Casa utichla na několik desítek let. Vytrácela se z mysli věřících a počátkem 

19. století byla drobná stavba odstraněna a začínala se nová etapa stavebních proměn. 

Roku 1829 stavbu odkoupil obchodník Valentin Knopp, který začal rychle jednat, výsledná 

podoba se více blíží klasicistnímu, zdobnému pojetí. Obytnou vilou pak zůstala Loreta 

skoro jedno století. Roku 2006 zde ukončilo svou činnost střední odborné učiliště a cílem 

dalších úprav a rekonstrukcí bylo zařídit zde ve svaté chýši dětský domov, slavnostní 

otevření v listopadu 2009 (Augustinková et.al., 2010). 

 

Obr. 16:  Vila Loreta (foto autorka, 2013) 

5 Exkurze 

5.1 Návrh geologické exkurze 

Jedním z důležitých cílů mé bakalářské práce je navržení jednodenní geologické 

exkurze po zajímavých lokalitách města Fulnek a jeho okolí. Vybrala jsem tedy místa, 

která si myslím, že jsou pro exkurzi vhodná. Některé oblasti, kde se dobývalo a probíhaly 

zde kutací práce, už jsou z větší části nedostupné, nebo se nachází na území, které je těžko 

navštěvitelné.  
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Někdy je však dobré využít fantazie a projít si také místa, kde se něco dělo, jako 

například různé kutací práce a dokázat si představit, jak to celé probíhalo a seznámit se 

s okolím. Místa, která jsem navrhla pro exkurzi jsem vybírala z důvodu, že již o nich není 

tolik zmínek a pomalu upadají v zapomnění jak místním obyvatelům, tak celkové populaci.  

5.2 Příprava exkurze 

Pro zrealizování exkurze je dobré si uvědomit, pro jakou věkovou skupinu lidí bude 

exkurze navržena. Také je důležitý počet osob, ať může být zařízena doprava autem nebo 

autobusem, popřípadě vlakem. Všechny tyto varianty jsou dostupné. Dalším důležitým 

bodem je určení data a měsíce, kdy se exkurze uskuteční, abychom se mohli zařídit tak, že 

v případě dešťů budeme mít připraveny pláštěnky, v období horka krém na opalování, 

abychom neměli problémy s pokožkou. Při suchých podzimních dnech by jsme měli dáti 

pozor na klíšťata, jelikož exkurze se uskuteční v některých oblastech, které jsou již 

zalesněny. V zimě exkurzi nedoporučuji. 

Pokud pro exkurzi vybereme odjezd z Ostravy, bude tedy naše trasa se zástavními 

místy Pohoř, Kletné, Fulnek, Jerlochovice. 

5.2.1 Trasa I. – Pohoř 

Tato vesnička se vyskytuje na cestě mezi Suchdolem nad Odrou a městem Odry. Je to 

však cesta, po které se moc často autem, či autobusem nejezdí, protože vede ze Suchdolu 

příkrým stoupáním až do Pohoře (Obr. 17) a poté zase prudkým klesáním dolů do Oder. 

Název této vesnice je odvozen od kopce Pohoř, který se nachází zhruba ve výšce 475 m 

nad mořem  

a je dominantou těchto  "Pohořských vrchů" (odkaz č. 11). 

V této vesničce byly vedeny kutací práce, ale v dnešní době je již ústí štoly zavalené, 

jak bychom si tedy mohli povšimnout při navštívení místa, o kterém jsem se zmínila na 

straně 10 – 12. 
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Obr. 17:  Mapa okolí Pohoř (Internet – 12) 

Další zajímavostí, která se nachází v této oblasti je Stříbrné jezírko, přírodní památka, 

kterou najdeme jihozápadním směrem od obce Jestřábí, tedy v oblasti Pohořské vrchy. 

Severovýchodním směrem od této přírodní památky se pyšní svou krásou město Fulnek, 

jihozápadním směrem se rozkládá město Odry a jihovýchodním směrem malé městečko 

Suchdol nad Odrou.  

Tato památka je součástí přírodního parku Oderské vrchy. Stříbrné jezírko (Obr. 18) 

tvoří jak název napovídá bezodtokové jezírko, vzniklé v bývalém galenitovém dole. V 

okolí jezírka se také rozprostírají dlouhosáhlé mokřadní louky.  

Těžba v galenitovém dole byla ukončena již v polovině 17. století a celý těžební otvor 

byl zatopen vodou. Celková vodní plocha zaujímá rozlohu zhruba 500 metrů čtverečních. 

Ta větší část jezírka má hloubku 1,5 metrů a tedy tu zbylou část jezírka tvoří bývalý 

galenitový důl. Přestože bylo zdejší jezírko vytvořeno umělým způsobem, postupem času 

se ve vodní ploše a také v jejím blízkém okolí vytvořily vhodné podmínky pro rostliny a 

řadu živočichů. Na okrajích jezírka zanechala své kořeny vrba jíva, také vodní a bahenní 

rostliny se zde vyskytují a to šípatka střelolistá, orobinec širolistý a kosatec žlutý. Z 

ohrožených druhů rostlin se zde vyskytuje ďáblík bahenní a vachta trojlistá, kteří byly do 

zdejší lokality uměle vysazeny v 90. letech 20. století. V jezírku se také vyskytuje větší 
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populace kriticky ohroženého raka říčního, díky kterému se zde scházejí nejen lidé 

z vesnice, ale také z okolí, aby se přišli podívat, jak se mu zde daří. Kromě raka tu můžeme 

očekávat také několik druhů obojživelníků a to čolka obecného a horského, ropuchu 

obecnou a skokana hnědého. Ve zdejší lokalitě, okolo oblasti jezírka žijí i silně ohrožené 

druhy plazů a to ještěrka živorodá, slepýš křehký a užovka obojková. 

 

Obr. 18:  Stříbrné jezírko v zamrzlém stádiu (foto autorka, 2013) 

 

V roce 1990 tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou na rozloze 0,22 hektarů. 

Lokalita se nachází v nadmořské výšce 458 až 460 m n. m. a k oblasti přírodní památky 

Stříbrné jezírko vede značená turistická trasa.  

Z města Fulneku se vydáme pěší túrou z historické části města po červené turistické 

trase, tedy jihozápadním směrem přes obec Jestřabí přímo k Stříbrnému jezírku. Od 

železniční stanice ve městě Odry budeme dále pokračovat po červené značce nejprve 

jihovýchodním směrem na rozcestí Odry - Nové sady a odtud dále po červené, 

severovýchodním směrem podél lesa vedoucího přímo k Jezírku. Od železniční stanice 

Suchdol nad Odrou se vydáme severozápadním směrem po žluté do malebné obce Kletná k 

místní přehradě (Internet - 6). 
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5.2.2 Trasa II. – Kletné 

Kletné, neboli Kletná (Obr. 19) je malá osada, kde se dá udělat procházka celou obcí 

během jedné hodiny. Cestou můžeme navštívit jihozápadně kemp, také vodní nádrž a 

kletenský les. Po důlních pracích zbyla pouze nepatrná halda. Významným ložiskem zde 

byly olovněné rudy, kdy jsem tedy uvedla zmínku o těchto pracích a samotném místě na 

straně 12 – 13. Zpět po modré turistické trase se dostaneme do města Fulnek. 

 

Obr. 19:   Mapa okolí Kletné (Internet – 7) 

5.2.3 Trasa III. – Fulnek 

Město Fulnek je známo svou historií a celkově rozsáhlou kulturou. Vlastní překrásné 

stavby a památky (Obr. 20), které by byla škoda při exkurzi nenavštívit.  

Jedná se především o kostel Nejsvětější Trojice (str. 16) a k němu přilehlá farní budova 

– bývalý Augustiánský klášter (str. 17 - 18). Nádhernou památkou s nádechem historie je 

Fulnecký zámek, kterého si nejde nepovšimnout (str. 19). Pod zámkem se nachází 

Památník Jana Amose Komenského (str. 20), dle mého názoru je již budova zašlá, ale 

interiér svědčí o opaku. K dalším neméně cenným památkám bych ráda také zařadila 

Knurrův palác, který vyplňuje prostor mezi památníkem Jana Amose Komenského  
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a náměstím (str. 21). Krásnou stavbou připomínající palác, ležící na vrcholku Fulnecka je 

Vila Loreta, která dnes slouží jako střední odborné učiliště (str. 22).  

 

 

Obr. 20:  Mapa pěší túry po památkách Fulnecka (Internet - 8) 

 

Severozápadním směrem po zelené turistické značce se nachází rozcestí, jemuž 

obyvatelé říkají „Stříbrné doly“ (Obr. 21). Na okraji lesa zvaného Stříbrný kopec je 

umístěn rozcestník. Tímto rozcestím prochází také červeně značený vycházkový okruh 

z Fulneku.  

V okolí jsou patrné pozůstatky po těžbě stříbra v minulosti. Jsou zde také vidět jámy 

z 16. století (Obr. 22). 
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Obr. 21:  Pozůstatky stříbrného dolu (foto autorka, 2013) 

 

Obr. 22:  Jáma z těžby v 16tém století (foto autorka, 2013) 

 

Po zelené turistické značce se dáme klesající zarostlou strání dolů a podél Husího 

potoka se dostaneme z Fulneka přímo do Jerlochovic (Internet - 9). 

5.2.4 Trasa IV. – Jerlochovice 

Dalším místem, kde se můžeme setkat s geologickými úkazy jsou Jerlochovice, obec 

přiléhající k Fulneku. Nejznámější zde je Jerlochovická stěna, stará těžebna obsahující 
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vápencovité pískovce. Při příchodu, či příjezdu na místo se bohužel setkáme 

s neohleduplností člověka k přírodě. Na tomto místě se dováží skládky, čímž působí místo 

zchátrale (str. 6 - 9).  

Cestou z Fulneka do Jerlochovic, kolem Husího potoka se setkáváme s dalšími 

pískovcovitými stěnami menších rozměrů (Obr. 23). 

 

Obr. 23:  Pískovcovité zalesněné stěny (foto autorka, 2013) 

 

5.3 Finanční stránka exkurze 

Kalkulace ceny exkurze je vypočítána na 35 osob, z důvodu jednodenní exkurze nejsou 

náklady až tak vysoké.. Doprava je zajištěna klimatizovaným autobusem, jehož tarif je 33 

Kč na 1 km. V ceně jsou také obsaženy poplatky za mzdu řidiče, diety a parkování. 

Celková délka trasy je 36 km. V případě zájmu o prodloužení zážitků v městě Fulnek a 

jeho okolí, je zde možnost ubytování v hotelu Amos, kdy účastník exkurze musí předem 

nahlásit zájem o pobyt. V ceně se započítává také oběd, který nám umožní hotel Amos 

v době mezi 11. – 14. hodinou. Do celkového rozpočtu se započítává také místní průvodce, 

který nás bude doprovázet po dobu celého dne. Cena za exkurzi na jednu osobu činní 415 

Kč.  
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Výsledná kalkulace: 

 Doprava celkem  4188 Kč (včetně mzdy řidiče) 

 Doprava na osobu  120 Kč 

 Oběd celkem   3045 Kč 

 Oběd na osobu  87 Kč 

 Průvodce celkem  1100 Kč 

 Průvodce na osobu  32 Kč 

 Cena exkurze celkem  8333 Kč 

 Cena exkurze za osobu 239 Kč  

 

5.4 Závěr exkurze 

K závěru této exkurze jsem došla k možnosti, že je příležitost si tuto prohlídku 

prodloužit, jelikož existují další místa, blízká Fulneku, kde se v dávných dobách těžilo a 

prováděly se kutací práce, například ve Vlkovicích (str. 14). 

V tomto případě je také možnost ubytování, a to v hotelu AMOS (Obr. 24), který leží 

téměř v centru města Fulnek, ale i takto je stranou městskému hluku. Je zde poskytnut 

hostům příjemný pobyt a odpočinek. 

Pro hosty má hotel připraveno apartmá s celkovou kapacitou až třicet lůžek, a to 7 

dvoulůžkových pokojů a 4 dvoulůžková apartmá. Pokoje jsou vybaveny koupelnou se 

sprchovým koutem a WC, také satelitní TV, telefonem, Wi-fi, minibarem a v ceně 

ubytování je zahrnuta snídaně v podobě švédských stolů. V hotelu je také restaurace, která 

nabízí široký výběr jídel a v letním období příjemné posezení na zahrádce. U hotelu jsou 

tenisové kurty a celkově hotel nabízí jak sportovní tak relaxační vyžití (Internet - 10). 
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Obr. 24:  Mapa k hotelu Amos ve Fulneku (Internet - 11) 
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6 Závěr 

Před začátkem vypracovávání mé bakalářské práce jsem ani netušila, jaké nové a 

zajímavé informace mi tato možnost návrhu exkurze může dát. Nejdříve jsem se zaměřila 

na celkovou lokalitu, její vývoj a zjistila, jak dokáže doba přetvářet krajinu a nebo naopak 

zastavit čas. Při čtení knih, článků jsem samozřejmě načerpala určité údaje, ale vidět 

naživo krajinu, která je součástí Vaší práce, seznámení s ní a to, že Vám dovolí vstoupit a 

podívat se do její historie, je neuvěřitelné.  

Nepotkalo mě však pouze nadšení, ale také zklamání z toho, jak dokáží lidé být 

k přírodě a jejím pozůstatkům tak velice neohleduplní a sobečtí. Setkala jsem se na mnoha 

místech, kde by měla být lokalita udržovaná díky dávným pozůstatkům z těžby, či 

dolování, krásně udržovaná krajina, na místo toho odpadky a skládky. Ale nebylo to 

pravidlem. 

I tato zkušenost mne však posunula dál a nepřestala jsem ve své fantazii si 

představovat, jaké to mohlo kdysi být, když stojíte před zalesněným místem a vidíte již 

obyčejnou jámu, zasypanou úlomky stromů, co vše se tam mohlo odehrávat. Staré 

zavodněné štoly, zbytky různých úkazů z dolování, to vše byl důvod, proč jsem tuto 

exkurzi navrhla a už se těším, až ji uskutečním s vícečlennou skupinou lidí, kdy budu už 

vědět kudy kam. Nyní jsem svou přípravu na návrh exkurze podnikla pouze s otcem, abych 

zjistila, zda je vhodný terén pro zrealizování a nevodila zájemce do špatně dostupných 

terénů, pokud jsem si nebyla jistá, zda si to můžu dovolit. Na místo jsme se dostali autem, 

tedy do Fulneku, jelikož oblasti exkurze se poté jinak než pěšky navštívit nedají, tudíž 

z tohoto důvodu jsem do své práce nezapisovala určité verze dopravy, pouze jen to, že na 

místo se dá dojet autem, či autobusem a výběr už bude na zúčastněných.  

Na závěr bych tedy chtěla podotknout, že jsem spokojená s výběrem tématu, jelikož se 

nejednalo pouze o teoretickou část, ale také o praktickou, která pro mě byla velice 

zajímavá a poučná. Budu se tedy těšit, až tyto zážitky a nové poznatky budu moci předvést 

i ostatním. Návrh exkurze tedy hodnotím jako úspěšný a již tedy z návrhu může dojít ke 

zrealizování. 
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