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ANOTACE 

Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu 

maloplošných chráněných území s geologickou tématikou v chráněné krajinné 

oblasti Jeseníky. Bakalářská práce je členěna do několika částí, z nich úvod je 

stručným popisem oblasti, další významnou kapitolou je legislativní rámec ochrany 

přírody a hraje v této oblasti důležitou roli. Následuje vznik a charakteristika 

samotného CHKO a stěžejních pojmů pro tuto práci. V další kapitole již 

charakterizuji jednotlivá maloplošná chráněná území s geologickou tématikou 

a následně se po těchto vydáme navrženou trasou. V závěru jsou shrnuty zjištěné 

informace a dojmy z navštívených lokalit. 

Klíčová slova: maloplošná chráněná území, Jeseníky, ochrana přírody, geologie 

SUMMARY 

This bachelor thesis is focused on the evaluation of the small-scale 

protected areas with a geological theme in the Protected Landscape Area 

Jeseníky. The thesis is divided into several parts which the introduction includes a 

brief description of the area, the other important chapter is the legislative 

framework for the protection of nature and plays an important role in this area. 

Follow the formation and the characterizatistics of the Protected Landscape Area 

and key concepts for this work. In the next chapter there are characterized 

individual small protected areas with geological subject and then we go after these 

proposed route. In conclusion, the findings and impressions of the visited sites are 

summarized. 

Keywords: small-scaleprotectedareas, Jeseníky Mts, nature protection, geology 

 

  



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

NPR – Národní přírodní rezervace 

NPP – Národní přírodní památka 

PR   –  Přírodní rezervace 

PP   – Přírodní památka 

NS   – Naučná stezka 

ČR   – Česká republika 

MŽP – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

PLA – Protected Landscape Area 
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1 ÚVOD 

Prvním kritériem při výběru tohoto tématu byl můj kladný vztah k přírodě, 

horským oblastem a jisté výjimečnosti a nedotknutelnosti původní krajiny. Jedná 

se o maloplošná chráněná území s geologickou tématikou v rámci většího celku 

a to CHKO Jeseníky. Cílem práce je vytvořit souhrnný přehled maloplošných 

chráněných lokalit s geologickou tématikou, zhodnotit současný stav 

a zmapovat jejich dostupnost pro veřejnost. 

Zajímavostí jesenické přírody je asi 1200 druhů rostlin a to je víc než 

třetina všech druhů, jež v Česku rostou. Kromě tohoto území se vyskytují 

i jinde, ale výjimku tvoří pět druhů, které vznikly a vyskytují se jen v Hrubém 

Jeseníku. Tyto vyloženě jesenické endemity jsou zvonek jesenický (Campanula 

gelida), lipnice jesenická (Poa riphaea), jitrocel černavý sudetský (Plantago 

atrata subsp. sudetica), růžové trsy hvozdíku kartouzku sudetského (Dianthus 

carthusianorum subsp. sudeticus) a několik rostlin pupavy Biebersteinovy 

jesenické (Carlina biebersteinii subsp. sudetica) (Kočí M., 2007). 

V současné době je na území, případně v blízkém okolí CHKO Jeseníky 

stále několik činných lomů (lom Krásné, kamenolomy Bukovice, Ondřejovice 

a Heřmanovice.), v nichž se těží např. amfibolit nebo velmi kvalitní 

vysokoprocentní vápence a krystalické vápence (Schmidtová, 2007). 

Na území Jeseníků probíhalo dobývání zlata už za dob Keltů a následně 

i Slovanů. Výskyt zlata sledovaly podle usazenin v říčních korytech. 

Zlatonosným zrudněním jsou proslulé především Zlaté Hory, ty však leží mimo 

CHKO Jeseníky (Schmidtová, 2007). 
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2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY PŘÍRODY 

A KRAJINY 

Legislativní rámec ochrany je obsáhlý souhrn platných právních předpisů 

na ochranu životního prostředí. Na úžení ČR je nejvyšším orgánem ochrany 

Ministerstvo životního prostředí. To bylo ustanoveno 19. prosince 1989 dle zákona 

České národní rady č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990. Současného ministra MŽP 

Mgr. Richarda Brabce jmenoval dne 29. ledna 2014 prezident republiky Miloš 

Zeman (MŽP 2012). 

Platná legislativa týkající se ochrany přírody a krajiny: 

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti 

v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),  

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně 

těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými 

druhy), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č.167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

A jiné související předpisy s uvedenými normami, předpisy, zákony 

a vyhláškami. 
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Legislativa se všemi svými navazujícími prováděcími předpisy definuje 

tzv. zvláště chráněná území. Jde o ochranu vybraných vzácných nebo vědecky 

a kulturně významných druhů rostlin, živočichů a oblastí, které si zachovaly 

svou výjimečnost a jedinečnou rozmanitost. Cílem ochrany bývá nejčastěji 

udržení nebo zlepšení dochovaného stavu území nebo ponechání území, 

či jeho části, samovolnému vývoji. Dělí se na: 

- národní parky (NP) 

- chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

- národní přírodní rezervace (NPR) 

- přírodní rezervace (PR) 

- národní přírodní památky (NPP) 

- přírodní památky (PP) 

MŽP do naší platné legislativy dále transponuje předpisy a směrnice 

Evropské unie pro oblast ochrany přírody a krajiny. Jde např. evropsky 

významné lokality, biosférické rezervace UNESCO a ptačí oblasti, které jsou 

součástí programu Natura 2000 (MŽP, 2012). 
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3 CHKO JESENÍKY  

„Lesnaté hory se zaoblenými hřbety, 

prameny živé vody stékající hlubokými údolími, 

staleté pralesy přecházející v horskou tundru, 

kamenná moře, ledovcové kary s padajícími 

lavinami, nespoutané horské bystřiny 

se stříbřitě bílými vodopády a průzračnými 

mechovými tůněmi, tajemná rašeliniště 

opředená pověstmi o skřítcích, květnaté 

podhorské louky a do údolí zasazené dlouhé 

horské vesnice se starými chalupami, 

harmonická krajina, ve které hledáme a stále 

nacházíme inspiraci, to jsou Jeseníky.“ (Kočí K., 2007). 

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 

na rozloze 740 km². Nejvyšším bodem je Praděd s nadmořskou výškou 1491,3 

m n. m, který je zároveň nejvyšším bodem MS kraje. Toto území je velmi 

zajímavé z hornického hlediska, těžila se zde velká řada nerostných surovin. 

Zlaté Hory jsou proslaveny těžbou zlata, Žulová těžbou žuly, Břidličná zase 

břidlicí a Supíkovice mramorem. Jeseníky spadají do Českého masívu 

a dominují zde metamorfované horniny doplněné horninami magmatickými. 

Zajímavostí je Ramzovské sedlo, kde je nejvýše položená rychlíková zastávka. 

Technickou památkou je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně a také 

vysílač na Pradědu. Teplé minerální prameny zásobují lázně ve Velkých 

Losinách, které jsou známé také ruční papírnou. Dalším místem, kde vyvěrají 

prameny, je Karlova Studánka nebo Sedm Dvorů (Ondrášovka). Obecně je tato 

oblast velmi chladná, ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku se mrazy 

vyskytují po celý rok. Sněhová pokrývka je větší než na Lysé Hoře a mírně teplé 

oblasti jsou pouze v údolích (Kočí K. 2007). 

V rámci chráněné krajinné oblasti jsou nejcennější lokality rozděleny dle 

stupně důležitosti ochrany na národní přírodní rezervace (4 NPR), přírodní 

rezervace (19 PR) a přírodní památky (6 PP). Cílem ochrany je předání krajiny 

Obr. 1 - Znak CHKO Jeseníky, 
Zvonek vousatý 
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a přírodního dědictví dalším generacím. V dalších kapitolách se budeme 

zabývat pouze některými z nich (Správa CHKO Jeseníky, 2015). 

Na devonské vulkanity Drahanské vrchoviny a Jeseníků jsou vázána 

ložiska sedimentárních železných rud, které zde byly dobývány snad již od dob 

keltského osídlení (ložiska na Drahanské vrchovině, v Nízkém Jeseníku, 

Hrubém Jeseníku se svým nejznámějším ložiskem Zlatými Horami aj.) (Chlupáč 

et al., 2002). 

 

Obr. 2 - Zjednodušená geologická mapa moravskoslezské oblasti (Chlupáč et 
al., 2002, upraveno)  

B – brněnský masiv; Bb – boskovická brázda; Čkp – česká křídová pánev; D – 

dyjský masiv; de – desenská klenba; Dk – dyjská klenba; ke – keprnická klenba; 

M – kra Maleníku; Sk – svratecká klenba. 
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3.1 Historie jesenické přírody 

Celá historie hor kolem Pradědu se datuje už do starohor, kdy 

se formovaly z usazenin na dně starohorního moře již před 1,4 miliardami let 

(např. keprnická rula). Okolní podloží bylo ještě ve starohorách (asi před 

600 mil. let) horotvornými procesy rozlámáno na tři oddělené kry, které dnes 

dohromady tvoří Hrubý Jeseník: kra Keprníku, kra Pradědu a kra Medvědího 

vrchu. Později se na dně devonského moře (380 mil. let) a na původním 

rulovém podkladu usazovaly naplaveniny (Cháb et al., 2008). Z těch pak vznikly 

bílé, na hranoly se rozpadající křemence – Ztracené kameny a šedé, břidličnatě 

vrstvené fylity či amfibolit. Ke konci devonu podmořské sopky chrlily lávu 

a hydrotermální roztoky, tvořící vyvřeliny, nebo ložiska rud. V období devon – 

karbon se Jeseníky začaly definitivně zvedat a při variském vrásnění dochází 

k pohybům jednotlivých ker podél zlomů, čímž vznikala složitá struktura pohoří 

a výsledkem eroze se dříve skalnaté hory zhroutily, zakulatily a srovnaly. 

Rozpadem na menší části a působením větru a vody tak byl Hrubý a Nízký 

Jeseník upraven do podoby rozsáhlé náhorní planiny. Ta se ve třetihorách 

začala opět měnit a Hrubý Jeseník se oddělil od ostatních horských celků 

Rychlebských hor a Zlatohorské hornatiny (Kočí K., 2007). Erozní činností dále 

dochází k výraznému zařezávání vodních toků a tedy i vzniku typických 

hlubokých údolí tvaru „V“ (Bureš, 2007; Chlapek, 2007). 

Jak uvádí Kočvara a Křížek (2007), doby meziledové (interglaciály) 

se střídaly s dobami ledovými (glaciály), které velmi zřetelně formovaly vzhled 

hor. V poslední době ledové se v Jeseníkách vytvořil malý horský ledovec, který 

vymodeloval Velkou kotlinu a i jinde zanechalo toto drsné podnebí své stopy 

(sněhové laviny, masy plazícího se promrzlého sněhu – firmu aj.) Tory a jinak 

izolovaná skaliska bizarních tvarů tvoří nenápadnější periglaciální1 tvary 

vrcholových poloh hor. Nápadné stupně v okolí vytváří kryoplanační terasy 

a svahy pak bývají často pokryty kamennými moři. 

                                            
1
 periglaciální - vzniklý nebo působící v blízkém okolí ledovce, probíhalo mrazové 

zvětrávání 
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Po skončení doby ledové byly Jeseníky téměř bez vegetace. Díky 

náhlému následnému oteplení se do nižších poloh dostaly vyšší rostliny, stromy 

a s nimi i živočichové. Rostliny, které pro přežití potřebovaly chlad a vítr 

se stěhovaly výše do hor a ustoupily tak lesu. Z tohoto období se dochovaly 

některé druhy rostlin a živočichů – glaciální relikty a udržely se pouze tam, kde 

přetrvávalo drsné klima doby ledové. V období před 8-6 tisíci lety bylo tepleji asi 

o tři stupně a také byl vyšší úhrn srážek, což bylo ideální pro počátky tvorby 

rašelinišť. Jejich studiem toho tolik víme o vývoji přírody od poslední doby 

ledové. Z dobře uchovaného pylu lze podle znalosti rychlosti přirůstání rašeliny 

určit, jaké rostliny zde rostly před tisíci lety (Kočí K., 2007). 

 

3.2 Členění - hlavní geologické jednotky 

Z geologického hlediska patří CHKO Jeseníky do moravskoslezské 

oblasti, a to do její severní části. Hrubý Jeseník budují na západě jednotky 

východosudetské (silezikum), východní předěl tvoří jednoznačná hranice mezi 

Hrubým a Nízkým Jeseníkem. Za jižní hranici považujeme systém zlomů, 

z nichž nejvýznamnější je zlom bušínský a zlomové pásmo Hané. Severním 

směrem dále pokračuje silezikum východně od zóny Niemczy a jižně 

od oderského zlomu. Díky svému složitému vývoji patří Hrubý Jeseník mezi 

geologicky nejpestřejší území v Česku. Převládají zde metamorfované horniny 

v různém stupni přeměny: málo přeměněné původní mořské sedimenty (fylit, 

křemenec, mramor, meraarkóza), středně přeměněné (ortorula, svor, amfibolit, 

metadolerit, metatufit) a silně, nebo opakovaně přeměněné (pararula, fylonit, 

mylonit, blastomylonit). Nepřeměněných usazenin je velmi málo, je to např. 

šedá andělskohorská droba (Bureš, 2007). 

Vlastní zájmové území, vymezené hranicí CHKO Jeseníky, budují nižší 

geologické jednotky, vyčleněné podle dosavadní geologické rajonizace silezika 

následovně: 
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keprnická „klenba“ – hlavně biotitické ruly, staurolitické svory, migmatity 

a faciálně pestřejšími zbytky pláště nejistého stáří (patrně varisky přeměněné 

brunovistulikum) 

zóna Branné – tvořena převážně epizonálně přeměněnými horninami, fylity 

s vložkami vápenců, křemencem a velmi čistými krystalickými vápenci 

zóna Červenohorského sedla – metakvarcity, svory aj., přechází 

na S do jesenického amfibolitového masivu (devonské bazické magmatity) 

a na J do amfibolitového masivu sobotínského 

desenská „klenba“ – v jádře tvořená patrně přepracovanými horninami 

brunovistulika, obklopená devonskými horninami vrbenské skupiny, biotitické 

a dvojslídné ruly 

jednotka velkovrbenská – je tvořena přeměněnými sedimenty, kdy slepence 

přecházející v kvarcity a různé typy fylitů 

rejvízská oblast – prezentuje pokračování zóny Červenohorského sedla, kde 

horniny devonského pláště představují kvarcity a granáticko-staurolitické svory 

žulovský masív (pluton) – patří k nejrozsáhlejším pometamorfním jednotkám 

silesika (Chlupáč et al., 2002) 

 

 

Obr. 3 - Schematický geologický profil Hrubým Jeseníkem (Chlupáč et al., 
2002, upraveno) 
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3.3 Rašeliniště 

Jako rašeliniště můžeme označit mokřadní biotopy s výskytem rašeliny. 

Jedná se o trvale zamokřený ekosystém, s vysokou hladivou podzemní vody. 

Dochází zde k hromadění odumřelých rostlinných zbytků, které se bez přístupu 

kyslíku nedostatečně rozkládají a vzniká tak rašelina. V Hrubém Jeseníku, 

je kromě Rejvízu, Vřesové studánky a Skřítku několik menších lokalit. 

Hřebenová rašeliniště Hrubého Jeseníku jsou mělká a chybí jim přirozené 

porosty kosodřevin. Jinak ale, především vývojem mikroreliéfu, připomínají 

krkonošská rašeliniště (Dohnal a kol., 1965). 

Podle vyskytujících organismů, polohy, chemického složení apod. 

rozeznáváme tyto typy: 

 rašeliniště vrchovištní – vzniká v prostředí s nízkým obsahem živin 

a kyselou půdou. Podloží je málo propustné, a proto je zásobeno hlavně 

srážkovou vodou obsahující málo minerálních látek. Teploty jsou nízké, 

stejně jako aktivita mikroorganismů. 

 rašeliniště slatinné – vzniká v prostředí bohatém na živiny a minerály 

(především dusík a fosfor), není proto tak kyselé (pH 5 – 8,5). 

Je zásobeno spodní vodou, které zadržuje méně. Udržují se zde vyšší 

teploty a početnější mikroflóra. 

 rašeliniště přechodné – je smíšeného původu a vzniká samovolně, 

nebo vývojem ze slatinišť. Pro jeho flóru je charakteristické společenstvo 

rašeliníků, mechů vlastních a vyšších rostlin snášející vlhké stanoviště 

chudé na živiny (Dohnal a kol., 1965). 

 

3.4 Vrchoviště 

Vrchoviště jsou typem horského rašeliniště, jehož vývoj trvá několik tisíc 

let. Začala vznikat v holocénu, po ústupu ledovců z poslední doby ledové, 

za specifických podmínek. Pro vznik je hlavní vhodný tvar terénu (mělká pánev, 

kde se může hromadit voda), nepropustné podloží, často kyselé a chudé 

na živiny a dlouhodobě chladné horské klima (ploché hřebeny a horská sedla). 
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Začala se tvořit postupným zarůstáním mokřadů a hromaděním odumřelých 

rostlinných těl, která díky trvalému zavodnění, nedostatku kyslíku a nízkým 

teplotám pomalu rozkládala. Rašeliníky postupným obrůstáním odumřelých 

částí vytváří kopečky a čočkovitě se vrší, proto tedy tento název. Díky trvalému 

zamokření a vysoké hladivě spodní vody se v jádrové oblasti nevyskytují 

dřeviny. Vedle těchto otevřených vrchovišť pak můžeme v místech s nižší 

hladivou spodní vody nebo mělkou vrstvou rašeliny vidět růst borovici kleč. 

(Reichholf, 1998) V Hrubém Jeseníku proto najdeme vrchoviště např. mezi 

Pradědem a Petrovými kameny u chaty barborky, mezi Velkým Jezerníkem 

a Malým Dědem u chaty Švýcárny, na Trojmezí pod Keprníkem, na Velkém 

Máji a Vozkovi nebo na Rejvízu. Většina těchto vrchovišť vznikla cca před 

6,5 tisíci lety (Kočí K., 2007).  
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4 POPIS MCHÚ S GEOLOGICKOU TÉMATIKOU 

Díky velkému rozvoji společnosti se příroda stává ohroženější. Zbytky 

divočiny tak ustupují do čím dál více vzdálených a nepřístupných míst, což 

vyústilo v hlasité volání nejen odborníků, ale i zasvěcené části veřejnosti 

po ochraně a zachování přírody. Díky tomuto se začátkem 20. stol. začala 

rozvíjet státní ochrana přírody. Nejvýznamnější PR v Jeseníkách byl vyhlášen 

roku 1955 komplex sdružující Petrovy kameny, Velkou kotlinu, Malou kotlinu, 

Divoký důl a Vrchol Pradědu. Jejich spojením a pozdějším přičleněním 

rezervace Bílá Opava vznikla v roce 1991 NPR Praděd, která je jednou 

z největších v ČR (Kočí K., 2007). 

Dále se budu věnovat těm lokalitám, kde je jedním z důvodů ochrany 

nějaký geologický fenomén (výskyt minerálů, hornin, glaciálních reliktů, 

zajímavé geomorfologie aj.). Vždy se jedná o několik důvodů ochrany, jen 

minimum z nich je chráněno výhradně z geologických důvodů. 

 

4.1 PR Borek u Domašova 

Katastrální území: Domašov u Jeseníka 

Datum vyhlášení: 8.11.1990 

Rozloha:  13,55 ha 

Souřadnice:  50°8´50,3´´N, 17°13´24,9´´E 

Důvod ochrany: jedinečná ukázka fragmentu reliktního boru na sutích 

Rezervace se nachází na jižních a jihovýchodních svazích Zaječí hory 

(1012 m n. m.), nedaleko Bělé pod Pradědem v nadmořské výšce 680 - 910 m 

n. m. Výjimečnost této přírodní rezervace spočívá v tom, že reliktní bor je 

na suti devonského křemence od dob ledových a meziledových. Můžeme tak 

zde najít velké, ostrohranné bloky kvarcitů (metamorfované pískovce 

s obsahem křemence více jak 70 %). Balvanitá suť neboli kamenné moře 

uprostřed lesních porostů nedaleko Zaječího potoka, je tak převážně světle 
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šedé až modrošedé. Místy zde můžeme nacházet dochované zkamenělé otisky 

fauny devonského moře, například mlžů z rodu Grammysia (obr. 4). 

 

Obr. 4 – Zkameněliny mlže Grammysia bisculata (Jeffrey, 2014) 

Druhy dřevin a jejich formy, které na této kamenité suti rostou, tak jsou 

vzácnou ukázkou geobiocenózy2, jinak také reliktního boru (Kučera, 1999). Toto 

kamenité a pro rostliny chudé, kyselejší prostředí je vhodné hlavně pro lišejníky, 

mechy a jen na okrajích sutě dřeviny jako smrk ztepilý často v plazivé formě, 

borovici lesní a jedli bělokorou. Vtroušeně také břízu bělokorou a buk lesní 

(Kočí K., 2007). 

                                            
2
 geobiocenóza - prostorový systém a existenční celek organismů a jejich prostředí 
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Obr. 5 - PR Borek u Domašova (www.mapy.cz, upraveno) 

 

4.2 PR Břidličná 

Lokalita: Loučná nad Desnou, Malá Morávka, Stará Ves, 

Vernířovice  

Datum vyhlášení: 19.3.2008 

Rozloha:  652 ha 

Souřadnice:  50°1´26,66´´N, 17°11´1,38´´E 

Důvod ochrany: kryogenní geomorfologické útvary, subalpínské 

a lesní biotopy klimaxových smrčin s prameništi 

Území se nachází poblíž obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk 

a přírodní rezervace zaujímá část hlavního hřebenu Hrubého Jeseníku 

v návaznosti na NPR Praděd na severu, až po Ztracené kameny 

a NPR Rašeliniště Skřítek na jihu. Tato oblast leží na úpatí Břidličné hory 
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(1358 m n. m.) na jejímž vrcholu jsou jedinečně vyvinuté soubory skalních 

tvarů, které vznikly působením mrazového zvětrávání při poslední době ledové. 

Jde o útvary jako kamenné proudy a moře, mrazové sruby, polygonální půdy 

(Kočí K., 2007). Hlavní hornina tvořící tyto útvary je kvarcit, v podloží také fylity, 

svory, ruly, zelené a grafitické břidlice, místy vulkanické brekcie (Chlupáč et al., 

2002). Významná jsou subalpínská a lesní pásma klimaxových3 smrčin a bučin 

s prameništi a se všemi původními druhy vzácných rostlin a živočichů 

v životaschopných populacích (Kočí K., 2007). 

 

Obr. 6 - PR Břidličná (www.mapy.cz, upraveno) 

  

                                            
3
 klimaxové společenstvo – stabilní a neměnné společenstvo, u stanovišť osídlených 

druhy nejlépe adaptovanými na konkrétní místo 
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4.3 NPP Javorový vrch 

Lokalita: Malá Morávka 

Datum vyhlášení: 1.10.2009 

Rozloha:  84,15ha 

Souřadnice:  50°2´55´´N, 17°17´44´´E 

Důvod ochrany: významný geologický profil komplexu hornin 

vrbenské série 

Nachází se asi 3 km severně od obce Malá Morávka v okrese Bruntál. 

Zahrnuje zalesněný hřeben a přiléhající svahy Javorového vrchu. Jde o členitou 

vrchovinu budovanou rulami a migmatity, v jejichž vrcholových částech 

se nachází zbytky zarovnaného povrchu s četnými periglaciálními tvary. NPP 

se rozprostírá v nadmořské výšce 780 – 990 m n. m. Dnešní podoba terénu 

byla v minulosti silně ovlivněna lidskou činností a to podpovrchovým rudným 

dolem. Nejstarší práce již nelze díky překryvu jinými pracemi časově přesně 

zařadit. Dnes jsou tu k vidění pozůstatky hald, různé deprese, propadliny 

a suťové kužely, ale i ústí štol a větrací šachty a komíny. Cílem je ochránit 

historické a estetické hodnoty rozsáhlého a složitého opuštěného důlního 

komplexu. S tím souvisí i ochrana letounů, kteří si v těchto místech vytvořili 

významné zimoviště. Je tedy žádoucí tyto prostory udržet v takovém stavu, aby 

nedocházelo k nepříznivým změnám ať už v podzemí, nebo na povrchu 

a to nevhodnou činností člověka, ani samovolně. Za tímto účelem byl Javorový 

vrch vyhlášen jako evropsky významná lokalita (Řehák a Gaisler, 2001; Skácel, 

1966). 
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4.4 PR Niva Branné 

Lokalita: Branná 

Datum vyhlášení: 15.1.2002 

Rozloha:  8,96 ha 

Souřadnice:  50°10´20,7´´N, 17°2´20,8´´E 

Důvod ochrany: zachovaná dynamika toku, zvláště chráněné druhy 

rostlin a živočichů vázané na tento typ nivního 

stanoviště 

Tato oblast se nachází cca 2,5 km na SV od obce Branná, okres 

Šumperk v nadmořské výšce 630 – 655 m. Rezervace chrání přirozeně 

meandrující koryto říčky Branné pramenící v Rychlebských horách, přilehlou 

nivu a na ni vázaný doprovodný porost s bohatou populací jarních bylin, 

především sněženky podsněžníku a bledule jarní. Neméně důležité jsou 

periodicky zavodňované tůně, které po dobu rozmnožování obydluje ropucha 

obecná, v potoku pak žije vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) (Kočí K., 

2007). 

Jižním okrajem rezervace prochází NS Pasák, která pak vede přes louky 

s bohatou květenou až k PP Pasák. Stezka byla zřízena v roce 1980, ale 

v letech 1999 - 2000 prošla obnovou, kdy se trasa prodloužila na 12,5 km, 

a počet zastávek vzrostl z 6 na 14. Je atypická tím, že nevede po hřebeni ani 

při větší ploše rezervace, je spíše rekreační a polytematická. Začíná pod 

nádražím ČD v Branné a končí na náměstí téže obce. Je celoročně přístupná, 

vhodná pro pěší, cyklisty i běžkaře a to zejména svou nenáročností (Naučná 

stezka Pasák, 2015). 

Jižně od rezervace jsou v krajině patrné zbytky více či méně 

zachovalého pohraničního opevnění z let 1937-38 - souvislá linie 

železobetonových bunkrů různých typů a vybavení. Mezi Stříbrnicemi 

a Ostružnou bylo vystavěno na 100 objektů opevnění. Za všechny lze uvést 

mohutný pěchotní srub StM- S 50 U trati (Kroupa, 2008). 
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Obr. 7 – PR Niva Branné (www.mapy.cz, upraveno) 

 

4.5 PP Pasák 

Lokalita: Branná 

Datum vyhlášení: 24.8.1982 

Rozloha:  4,11 ha 

Souřadnice:  50°8´19,5´´N, 17°1´33,7´´E 

Důvod ochrany: mrazové sruby a skalní hradby 

Skalní útvary, které se nachází asi 2km jihovýchodně od Branné v okrese 

Šumperk při hraně Polomského potoka, jsou chráněné jako přírodní památka 

Pasák. Jde o komplex mrazových srubů a izolovaných skalek tvořené 

paraamfibolity. Vznikly intenzivním mrazovým zvětráváním a následným 

odnosem, většinou v extrémně chladných podmínkách doby ledové. Voda 

vnikající do puklin a spár se při nižších teplotách rozpínala a tyto rozšiřovala. 
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Dalším vývojem se mohou změnit v izolované skály, tory (mají podobu věží, 

jsou tak dobrými orientačními body), nebo skalní hradby (vyznačují se větší 

rozlohou a menší výškou). Poslední fází mrazového srubu je úplný rozpad 

na bloky kamenného moře. Útvary na tomto místě tvoří asi čtvrt kilometru 

širokou a místy až 30 m vysokou skalní stěnu. Dominantní je izolovaná, štíhlá, 

8 – 18 m vysoká skalní věž, která se nazývá Pasák (členěna množstvím 

výčnělků, říms a převisů a váže se k ní pověst o zkamenělém pasáčkovi) 

(Schmidtová, 2007). 

 

4.6 NPR Praděd 

Katastrální území: Bělá pod Pradědem, Loučná nad Desnou, Malá 

Morávka, Vrbno pod Pradědem 

Datum vyhlášení: 14.12.1991 

Rozloha:  2031,40 ha 

Souřadnice:  50°4´54,25´´N, 17°13´40,58´´E 

Důvod ochrany: ojedinělý a vzácný typ stanovišť v rámci ČR i střední 

Evropy 

NPR Praděd vznikla v roce 1991 sloučením šesti státních přírodních 

rezervací. Byly to Petrovy kameny, Vrchol Pradědu, Velká kotlina, Malá kotlina, 

Divoký důl a Bílá Opava. Stala se tak jednou z největších rezervací v ČR. 

Posláním je zachovat jedinečnou přírodu Jeseníků mající charakter severské 

tundry podobnou polárním oblastem a přirozených ekosystémů vázaných 

na geologický podklad a reliéf. Ve výšce nad 1350 m n. m. se zde vyvinulo 

přirozené bezlesí. Tyto polohy mají charakter alpínských holí, vrcholových skal 

a pramenišť a místy jsou přítomny lavinové dráhy, horské klimaxové smrčiny 

místy pralesovitého charakteru a vysokohorské trávníky. Také se jedná 

o evropsky významnou lokalitu (Praděd) a ptačí oblast (Jeseníky) (Chlapek, 

2007). 
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Petrovy kameny tvoří součást NPR Praděd a od pradávna jsou opředeny 

mnoha pověstmi o čarodějnicích, které se sem slétávaly k rejům. Dělo se tak 

díky bizarním tvarům, které vznikly dlouhodobými procesy zvětrávání a odnosu 

okolních měkčích hornin (matečnou horninou je fylit a kvarcit). Z geologického 

hlediska tak jsou považovány za skalní mrazový srub a díky nadmořské výšce 

1438 m patří k nejvyšším vrcholům Jeseníků. Díky specifickým podmínkám 

doby poledové se zde mohly vyvíjet vzácné druhy rostlin. Proto také Petrovy 

kameny představují jednu z nejvýznačnějších botanických lokalit Hrubého 

Jeseníku (rostou zde dva endemity, zvonek jesenický (Campanula gelida), 

lipnice jesenická (Poa riphaea). V okolí se také vyskytují další vzácné 

a chráněné druhy rostlin, např. sasanka narcisokvětá (Anemone narcissiflora), 

řeřišnice rýtolistá (Cardamine resedifolia), vrba bylinná (Salix herbacea), 

plavuník alpský (Diphasiastrum alpinum) a další. Zajímavostí lokality je 

pravidelný výskyt svou druhů brouků, drobného hnojníka Aphodius limbollarius 

a vyklenulce Simplocaria metallica. Oba druhy představují velmi vzácné 

glaciální relikty, jež byly na Moravě nalezeny pouze zde (Bureš, 2007). 
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Obr. 8 – NPR Praděd (www.mapy.cz, upraveno) 

 

4.7 NPR Rašeliniště Skřítek (svahový prameništní smíšený 

typ) 

Katastrální území: Rudoltice u Sobotína, Žďárský potok 

Datum vyhlášení: 4.7.1955 

Rozloha:  167 ha 

Souřadnice:  49°59'28.1"N, 17°09'45.5"E 

Důvod ochrany: vrchovištní pramenné rašeliniště s charakteristickými 

rostlinnými a živočišnými společenstvy 

Tato nejmenší jesenická NPR leží v sedle Skřítek (desenská klenba – 

podloží tvoří zvětralé šedé jílovité fylity, ve větších hloubkách jde o skelet 

až balvanitou suť), má protáhlý tvar o rozměrech cca 1300 × 800 m a leží 
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východně od silnice spojující obce Sobotín a Stará Ves u Rýmařova 

v nadmořské výšce 830-876 m n. m. Je tak chráněn komplex rašelinného 

smrkového lesa s fragmenty rašelinných březin a přirozeného rašelinného 

bezlesí. Díky vyššímu srážkovému úhrnu i tomu, že zde pramení několika 

prameny Žlutý potok, je celá oblast i okolí silně podmáčené. Na tyto vývěry byl 

vázán vznik několika jader, která po splynutí zahradila údolí, a rašeliniště 

narůstalo hlavně proti svahu. Do celé oblasti rezervace je veřejnosti vstup 

zakázán. Pouze po jejím okraji vede turistická trasa a silnice spojující Šumperk 

a Rýmařov (Dohnal, 1965). Plán péče si dal za cíl vytvořit zcela stabilní, 

ekologicky vyvážené prostředí druhově bohatých společenstev, což zahrnuje 

šetrnou úpravu druhové skladby lesa, úpravu stavu zvěře nebo péči o rašelinné 

plochy zamezující jejich zarůstání. Ve vzdálenějším horizontu je vytvoření 

přirozených bezzásahových míst. Oblast mimo jiné také spadá do ptačí oblasti 

Jeseníky (hnízdiště čápa černého, sýce rousného a jeřábka lesního) (Kadlec 

a Kadlecová, 2006). 

 

4.8 NPR Rejvíz (rozvodnicové vrchoviště) 

Katastrální území: Zlaté Hory, Jeseník 

Datum vyhlášení: 4.6.1955 

Rozloha:  329 ha 

Souřadnice:  50°13´8,2´´N, 17°17´56,94´´E 

Důvod ochrany: největší komplex vrchovištního rašeliniště, 

podmáčených smrčin a rašelinných luk na Moravě 

a Slezsku 

NPR Rejvíz se rozprostírá v severovýchodní části Hrubého Jeseníku, 

u osady Rejvíz, v široké mělké pánvi svažující se k východu v nadmořské 

výšce 750 – 790 m. n. m. Tato oblast je zcela odlišná od okolní krajiny, protože 
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jde o rašeliniště typu rozvodnicového vrchoviště4 (viz kapitola 3.4). Celé území 

leží v mělké pánvi a voda z okolních svahů stéká dovnitř, což je první 

podmínkou vzniku. Podloží tvoří nepropustné jílovité a jílovohlinité náplavy 

Černé Opavy nasedající na devonské horniny (ve fylitových deluviech můžeme 

najít zachované zkameněliny). Původní smrkový porost v jádru rezervace tak 

díky vysoké hladině spodní vody úplně odumřel, byl ve větším množství 

nahrazen borovicí blatkou a díky významnému růstu mechu a rašeliníku tak zde 

došlo ke vzniku rozlehlého aktivního rašeliniště. Toto je tvořeno Malým (V) 

a Velkým (Z) mechovým jezírkem, která se postupem času spojila v souvislé 

ložisko a v místě styku se se vytvořil vnitřní lagg5 (Janda, 1979). 

Po severním okraji směrem k jihozápadu vede naučná stezka Rejvíz. 

Po dřevěném povalovém chodníku vedla první trasa již na konci 19. století. 

V roce 2013 došlo k její obnově. Dostaneme se po ní až k Velkému 

mechovému jezírku, kde stezka sice končí, ale je možno pokračovat po modré 

turistické značce směrem k Jeseníku. Její provoz je v zimních měsících omezen 

(Zpravodaj Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Campanula, 2013). 

                                            
4
 vrchoviště – rašeliniště s vyklenutým středem díky odstředivému růstu rašeliníkových 

trsů 

5
 lagg - obvodová zóna rašeliniště 
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Obr. 9 – NPR Rejvíz a NS Rejvíz (www.mapy.cz, upraveno) 

 

4.9 PP Smrčina (u Sobotína) 

Lokalita:  Sobotín 

Datum vyhlášení: 24.8.1982 

Rozloha:  1 ha 

Souřadnice:  50°0´57,6´´N, 17°6´39,5´´E 

Důvod ochrany: největší krupníkové těleso v ČR, významná 

mineralogická lokalita 

Prakticky vytěžený jámový lom, známý už od 19. století, se nachází 

východně od obce Sobotín v okrese Šumperk. Mineralizace alpského typu 

na sebe váží horniny jesenického a sobotínského amfibolitového masivu, kdy 

tu vznikaly hydrotermálními procesy v různých puklinách. Jde především 

o krystaly epidotu, aktinolitu, apatitu, titanitu, chloritu. Pozoruhodné jsou místní 
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zelené břidlice (chloritické, aktinolitické, mastkové) s dokonale vyvinutými 

krystaly magnetitu a dobře vyvinutými agregáty mastku. Krupníkové6 těleso 

o mocnosti 8 – 10 m a délky 50 m leží konformně na amfibolitu a má velmi 

dobře vyvinutou zonálnost (Novotný et al., 2010/a; Kruťa et al., 1967). Okolím 

PP Smrčina a řadou dalších mineralogických lokalit prochází naučná 

mineralogická stezka Sobotín – Maršíkov s informačními tabulemi (Novotný, 

1997). 

 

4.10 PR Suchý vrch 

Katastrální území: Železná pod Pradědem 

Datum vyhlášení: 14.12.1990 

Rozloha:  49,6 ha 

Souřadnice:  50°9´23´´N, 17°20´50´´E 

Důvod ochrany: křemencové skály s kamennými moři 

a paleontologické naleziště 

Rezervace leží na jihovýchodním svahu Suchého vrchu asi 4,5 km 

od Vrbna pod Pradědem v okrese Bruntál. Jde o světově významné naleziště 

zkamenělin devonského moře (mlži, ramenonožci, koráli a tentakuliti). 

Především jde o typický výskyt trilobita Digonus comes (Hloušková, 1950). 

Křemencové skály a kamenná kvarcitová moře velmi obtížně zvětrávají, skýtají 

tedy nedostatek půdního pokryvu, a proto jsou prakticky bez vegetace. Níže 

po svahu přechází do kamenných svahových proudů, kde je velmi vzácně 

se vyskytujícím reliktním pozůstatkem od doby poledové, borovice lesní (Pinus 

silvestris) (Isaacson, Chlupáč, 1984). 

 

                                            
6
 krupník - slabě metamorfovaná hornina světlé barvy, složená hlavně z mastku, 

chloridu a karbonátů 
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4.11 NPR Šerák – Keprník 

Lokalita:  Adolfovice, Horní Lipová, Ostružná, Nové Losiny 

Datum vyhlášení: 13.12.1933 

Rozloha:  1174,44 ha 

Souřadnice:  50°10´52,58´´N, 17°6´56,06´´E 

Důvod ochrany: biotopy alpínských společenstev nad hranicí lesa 

a rozsáhlá vrchoviště 

Ve vrcholových partiích Keprníku a Vozky byl na rozloze 172 ha chráněn 

od roku 1903 Lichtenštejský prales, který je dnes součástí NPR Šerák – 

Keprník vyhlášené roku 1989 na celkové ploše 800ha. Celý masiv Šeráku 

(1351 m n. m.) a Keprníku (1423 m n. m.) je tvořen kyselými přeměněnými 

horninami, jako jsou svory, ruly, erlany a migmatity. Samotná vrcholová skála 

Keprníku, poskytující daleké výhledy na všechny strany, je budována 

jemnozrnnou biotitickou rulou. Pro ochranu přírody jsou v této rezervaci kromě 

smrkového pralesa nejdůležitější biotopy alpínských společenstev nad hranicí 

lesa a rozsáhlá vrchoviště mezi Vozkou a Trojmezím. Plocha přirozeného 

bezlesí na Šeráku i Keprníku byla ovšem v minulosti rapidně snížena umělými 

výsadbami nepůvodní kleče. Zcela unikátní je rostlinné společenstvo 

na vrcholové plošině Keprníku a nemá jinde v Hrubém Jeseníku obdoby. 

Největší zajímavostí na vrcholu jsou thufury, které vznikají spolupůsobením 

ledu a vegetace (z islandského výrazu) (Bureš, 2007). 

Nejvýznamnějším projevem soliflukce v současné době tzv. putující 

bloky, které se v největším množství vyskytují právě na svazích Keprníku. Jsou 

to balvany, které se vlivem gravitace pohybují po rozmrzající ztekucené půdě. 

Tlačí před sebou horní část půdního pokryvu a díky tomu za nimi zůstávají rýhy 

až několik metrů dlouhé. Soliflukční stupně, laloky či putující balvany vznikají 

téměř výhradně nad horní hranicí lesa a výskyt v ČR je dále znám jen 

z Krkonoš a Králického. Sněžníku. Další zvláštností Jeseníku je aktivní vývoj 

tzv. půdních kopečků. Konkrétně ve vrcholových partiích Keprníku dochází 

k vyvinutí až 60 cm vysokých útvarů. „Boule“ tvořené namrzavou zeminou jsou 



Veronika Rýpalová: Maloplošné chráněné území CHKO Jeseníky 

2015   26 

k povrchu vytlačovány v místech, kde je povrch kopečků bez vegetace. Toto 

ukazuje na velmi drsné mikroklima srovnatelné se severskou tundrou (Treml, 

2007). 

 

4.12 PR U Slatinného potoka 

Katastrální území: Žďárský potok 

Datum vyhlášení: 10.8.2002 

Rozloha:  5,38 ha 

Souřadnice:  49°58´17´´N, 17°12´14´´E 

Důvod ochrany: slatinné louky 

Asi 6,5 km SZ od Rýmařova v okrese Bruntál se nachází přírodní 

rezervace U Slatinného potoka, která chrání vlhké slatinné louky v oblasti 

prameniště na Hanušovické vrchovině. Krom jiného zde roste několik druhů 

ohrožených druhů rostlin, zvláště kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), vachta 

trojlistá (Menyanthes trifoliata), tolije bahenní (Parnassia palustris) nebo 

zábělník bahenní (Potentilla palustris). V květnu se objevují prstnatech májový 

a prstnatech Fuchsův, kteří jsou typickými zástupci vstavačových rostlin vlhkých 

podhorských luk. Louka je pravidelně ručně kosena, aby se zachovala druhová 

rozmanitost a zabránilo se tak rychlému zarůstání rákosem. Ve zdejších tůních 

se pravidelně rozmnožují obojživelníci jako např. ropucha obecná (Bufo bufo), 

čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a čolek horský (Ichthyosaura alpestris) 

(Správa CHKO Jeseníky, 2015). 
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4.13 PR Vysoký vodopád 

Katastrální území: Železná pod Pradědem 

Datum vyhlášení: 14.12.1990 

Rozloha:  141,41 ha 

Souřadnice:  50°6´42´´N, 17°12´22´´E 

Důvod ochrany: soustava kaskád 

Rezervace se nachází v nadmořské výšce 850 m n. m. Nachází se zde 

horské klimaxové smrčiny místy pralesovitého charakteru a horské kyselé 

smrkové bučiny. Konkrétně Vysoký vodopád se nachází na Studeném potoce 

asi 3 km severně od chaty Švýcárna, a jeho výška je 28 metrů. Je součástí 

kaskád, které jsou na poměrně krátkém úseku. Ty se vytvořily až po povodních 

v roce 1880. Před tímto datem tedy voda padala volně celých 45 metrů, které 

překonávají kaskády dnes. Přesto se jedná o 9. nejvyšší vodopád v ČR 

a nejvyšší vodopád v Jeseníkách na české straně. Oblast kolem Vysokého 

vodopádu je zajímavá díky výskytu rysa ostrovida (Lynx lynx) a okolní skály 

jsou historickým hnízdištěm sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a hnízdí 

zde i krkavec velký (Corvus corax) nebo ořešník kropenatý (Nucifraga 

caryocatactes) (Správa CHKO Jeseníky, 2015). 

 

4.14 PP Zadní Hutisko 

Lokalita:  Vernířovice 

Datum vyhlášení: 24.8.1982 

Rozloha:  0,3 ha 

Souřadnice:  50°2´49,3´´N, 17°10´18,9´´E 

Důvod ochrany: druhé největší krupníkové těleso v ČR 
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Tento nedotěžený opuštěný lom leží na jižním svahu hory Homole 

(1210 m n. m.), asi 4 km od obce Vernířovice, okres Šumperk. Jedná 

se o opuštěný nedotěžený lom, po lokalitě Smrčina u Sobotína druhé největší 

těleso krupníku v České republice (Sládek, 1973). Významné jsou zdejší nálezy 

aktinolitu, mastku, dolomitu a krystalů magnetitu. Ložisko bylo vytěženo 

v 19. a počátkem 20. století (Kretschmer, 1911). Lom je v současné době 

na odlesněné pasece, okolní porosty buku a smrku jsou si dvacetileté. Rostou 

zde běžné bučinné druhy - lilie zlatohlávek, kyčelnice devítilistá, svízel vonný, 

na křovinami zastíněných stěnách rostou játrovky a mechy (Novotný et al., 

2010/b). 

 

Obr. 10 – Profil krupníkovým tělesem na Zadním Hutisku (Kretschmer, 1911, 

upraveno) 

1 – mastek, 2 – mastková břidlice, 3 – aktinolitová břidlice v podloží, chloritická 

břidlice v nadloží, 4 – gabroamfibolit, 5 – hornblendit, 6 – chloritická rula  
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5 NÁVRH TRASY PO MCHÚ 

Výchozím bodem bude motorest Skřítek u obce Klepáčov, který se nachází na 

okraji NPR Skřítek. Dostupnost automobilem i autobusem je výborná (zastávka 

autobusu se nachází přímo před motorestem a přímé spojení z Ostravy trvá 

cca 2,5 hodiny). 

Navržená trasa vede při okraji této rezervace. Skrz ni nevede žádná upravená 

stezka a můžeme se proto kochat pouze pohledem z dálky, každopádně i tak je 

co obdivovat. Vydáme se po upravené štěrkové cestě skrz les příjemným 

stínem po červené turistické značce a asi po 650 m narazíme na první 

rozcestník Nad Skřítkem. Odtud pokračujeme asi 1,2 km příjemnou lesní cestou 

bez větších obtíží po zelené značce k rozcestníku Pod Ztracenými kameny. 

Další úsek asi 3,9 km k rozcestníku Jelení studánka je už náročnější co do 

stoupání i náročnosti terénu. Pokračujeme po zelené, projdeme kolem 

Ztracených kamenů (1250 m n.m.) až k Pecnému (1334 m n.m.), odkud je 

fantastický výhled a pak dále k Jelení studánce (1311 m n.m., pramen 

Stříbrného potoka). V podstatě jsme prošli NS Po hřebenech – světem 

horských luk, která odtud dále pokračuje severovýchodně po červené 

až k Petrovým kamenům. My si zde uděláme přestávku a prostudujeme 

informační tabule o přilehlé PR Pod Jelení studánkou (důvodem ochrany je 

výskyt neobvyklého množství mravenců druhu Formica lugubris a dalších 

10 druhů). Od tohoto rozcestí dále pokračujeme jihovýchodně asi 2,7 km po 

žluté turistické značce mírným klesáním k rozcestníku Alfrédka a dalších 600 m 

k rozcestníku Mravenčí sedlo. Trasa pokračuje asi 4,1 km téměř po vrstevnici 

zpět k rozcestí Pod Zelenými kameny, odkud je krásný výhled do údolí 

Podolského potoka. Předposledním úsekem trasy je asi 1,6 km k rozcestí Pod 

Ztracenými kameny a poté zpět asi 1,8 km k výchozímu bodu, tedy motorestu 

Skřítek. 

Celková délka trasy čítá asi 17 km a jde projít za 5 – 5,5 hodin. Pro milovníky 

horské turistiky nejde o nic náročného. Ovšem malé děti a kočárky je lepší 

nechat doma. Celkově je oblast dobře značená a relativně hustě protkaná 
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stezkami. To odpovídá i množství návštěvníků, které zde lze potkat (během 

sobotního slunečného dopoledne cca 30 osob) 

 

Obr. 11 – Návrh trasy (www.mapy.cz, upraveno) 

 

 

Obr. 12 – Profil navržené trasy (www.mapy.cz, upraveno) 

 



Veronika Rýpalová: Maloplošné chráněné území CHKO Jeseníky 

2015   31 

 

Obr. 13 – Cestou ke Ztraceným kamenům 

Obr. 15 – Ztracené kameny 

 

Obr. 14 – Ke Ztraceným kamenům 
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Obr. 16 – Vrchol Ztracených kamenů – příklad mrazového zvětrávání hornin 

 

 

Obr. 17 – Pec (1311 m n.m.) 
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Obr. 18 – Břidličnatost horniny 

 

 

Obr. 19 – Kamenná moře 
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Obr. 20 – Pecný (1334 m n.m.) 

 

 

Obr. 21 – Výhled na Praděd 
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Obr. 23 – Označení NPR Břidličná 

  

Obr. 22 – Socha na Skřítku 

Obr. 24 – NPR Rašeliniště Skřítek 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo navštívit některé významné lokality 

chráněné kvůli geologickým zajímavostem a zhodnotit jejich stav. Dále pak také 

těmito lokalitami navrhnout zajímavou trasu. 

Stav míst je různý, některá jsou bez větší koncentrace návštěvníků (snad 

kvůli nedostatečné informovanosti či neochotě vzdát se komfortu asfaltových 

silnic ze strany turistů), jiná naopak kvůli nadměrné zátěži a pohybu osob trpí 

a je jim spíše ku škodě (vrchol Keprníku, Petrovy kameny apod.). Další skvrnou 

je neukázněnost turistů: vandalství, pohozené odpadky, nepovolená 

horolezecká činnost nebo nepovolený sběr minerálů. To souvisí s nevelkou 

mravní kvalitou návštěvníků, špatnou údržbou nebo nedostatečným dohledem 

nad dodržováním platných zákonů. Tomuto je nutné postupně bránit. 

Jde zde vidět i rozdílnost v kvalitě turistického značení, informačních 

tabulí či dostupnosti jednotlivých lokalit. V tomto ohledu často platí, že se 

většinou není kam ztratit, každopádně je dobré vědět, kam chceme směřovat. 

V závislosti na tom, které místo se rozhodneme navštívit, je tedy vhodné se 

předem vybavit mapovými podklady, případně i GPS navigací. 

Obecně však jde říci, že kvalita péče o jednotlivé lokality je dobrá a stále 

lze nalézt místa s opravdovou neznečištěnou divočinou. Jejich ochrana 

a zachování by proto měly být samozřejmostí. 
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