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Anotace: 
 

V předložené práci jsou zpracovány informace o mladých neogenních až 

kvartérních sopečných útvarech a čedičových výskytech v Nízkém Jeseníku. Dále se práce 

zabývá vznikem studované oblasti, její geologií, petrografickým složením, přírodními 

podmínkami, výskyty paleontologických nálezů a informacemi o minerálních pramenech, 

které v důsledku vulkanismu v dané oblasti vznikly. V práci je navržena exkurze po 

vybraných sopečných útvarech, kde jsou turistické zajímavosti daných lokalit. 

 

Klíčová slova: vulkán, Nízký Jeseník, stratovulkán, čedič, pyroklastika, tufit, lom, proud 

 

 

 

Summary: 
 

In the present work there are informations about the Neogene to Quaternary young 

volcanic basalt formations and occurrences in the Nízký Jeseník. Furthermore, the work 

deals with the emergence creation of the Bohemian Massif, mainly study area, geology, 

petrographic composition, natural conditions, occurrences paleontological findings and 

information about mineral springs , which arose as a result of volcanic activity in the area 

arose. Work proposes an excursion of selected volcanic formations, where are the 

information about tourist attractions. 
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Seznam použitých zkratek: 
 

tzv.:   tak zvaně 

cca:   circa (přibližně) 

mil.:   milion 

m n. m.:  metrů nad mořem 

střed.:   střední 

prům.:   průměr, průměrná 

ČR:   Česká republika 

topogr.: topografická 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Petra Kubielasová: Neovulkanity Nízkého Jeseníku 

2014/2015   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Úvod 

 

 

Cílem práce je naučná dvoudenní exkurze pro mládež od 15 do 17 let zahrnující 

skupinu 10 osob. Exkurze zaměřená na poznání mladých sopečných útvarů, které se 

nachází v oblasti Nízkého Jeseníku. Pro exkurzi je nutné zjistit a zpracovat informace o 

neovulkanitech, popis jejich složení a geologické geneze. V zájmové oblasti, převážně 

jižně a jihovýchodně od města Bruntál, se nachází několik mladých sopečných útvarů a 

drobných čedičových výskytů, které vzbuzují zájem přírodovědců a geologů již po mnoho 

let. Pro časovou náročnost bude z těchto lokalit vybráno několik geologicky a turisticky 

nejzajímavějších útvarů. 
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2 Přírodní poměry oblasti 

Oblast Nízkého Jeseníku se nachází ve východní části ČR, zasahuje do 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje (obr. 1). Dle Vlacha (1967) je vymezena 

následujícími městy: Krnov, Bruntál, Rýmařov, Horní město, Šumvald, Uničov, Šternberk, 

Velká Bystřice, Velký Újezd, Lipník nad Bečvou, Hranice, Bělotín, Bílovec a Opava. 

  

 
obr. 1: Vymezení Nízkého Jeseníku (autor nad topografickou mapou [10]) 

2.1 Geomorfologie východní části Českého masivu 

Nízký Jeseník je geomorfologická jednotka rozkládající se na území kolem 

2.900 km2. Jeho střední nadmořská výška je 482,5 m n. m. s nejvyšším bodem horou 

Slunečná (800 m n. m.) nacházející se v západní části oblasti. Největších výšek dosahuje 

Nízký Jeseník na severozápadě (650 – 800 m n. m.) a také v jihozápadní části Oderských 

vrchů (610 – 680 m n. m.). Nejnižší oblastí ležící západně od Opavy, je Zlatnická 

pahorkatina (310 m n. m.). Z paroviny Nízkého Jeseníku, která se svažuje 

k severovýchodu, místy vystupují hřbety a pahorky tvořené odolnějšími horninami 

(Czudek, 1988). 

Při severním okraji se táhne linie dělící Nízký Jeseník od Hrubého Jeseníku. 

Severovýchodní oblast se svažuje k řece Opavě. Na jižním okraji se nachází Oderské vrchy 

tvořící nevysokou klenbu. Ty jsou redukovány příkopovou propadlinou Moravské brány. 

Jihozápadní okraj Nízkého Jeseníku je omezen příkrým svahem Hornomoravského úvalu 

(Vlach, 1967). 

Základními prvky reliéfu jsou plošiny a široce zaoblené vrcholové hřbety, úvalovitá 

a hluboce zařezaná údolí a výrazné zalesněné svahy. Dalšími rysy jsou kotliny (Bruntálská, 

Oderská, Fulnecká a Klokočůvecká), pravoúhlé údolní ohyby (např. Nové Heřminovy), 

průlomová údolí, strukturní vyvýšeniny a mladé sopečné útvary (Czudek, 1988). 

Popisované území je geomorfologickým celkem, který se dělí na 8 podcelků ( 
 
Tab. 1). 
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Tab. 1: Geomorfologická tabulka (autor podle tabulky z [1]) 

Geomorfologické členění Nízkého Jeseníku 

 Geomorfologická provincie: Česká vysočina 

Geomorfologická subprovincie:  
Krkonošsko-jesenická (Sudetská) 

subprovincie 

Geomorfologická oblast:  Jesenická oblast 

Geomorfologický celek:  Nízký Jeseník 

Geomorfologické podcelky:  Branchická vrchovina 

  Bruntálská vrchovina 

  Domašovská vrchovina 

  Oderské vrchy 

  Slunečná vrchovina 

  Stěbořická vrchovina 

  Vítkovská vrchovina 

  Tršická pahorkatina 

2.2 Geologická minulost Nízkého Jeseníku 

Nejstaršími sedimenty sledovaného území jsou z období paleozoika. Z převážně 

kulmského podloží jsou místy odkryty devonské sedimenty v podobě ostrůvků táhnoucích 

se v pruhu od Šternberka k Hornímu Benešovu a ke Krnovu (Vlach, 1968). 

Počátkem prvohor bylo na našem území moře, které v důsledku kadomského 

vrásnění ustoupilo. Orogeneze způsobila deformace, tlakové a tepelné přeměny vrstev. 

Vznikala horstva, jejichž výška byla rychle redukována. Znovu se zde přes snížený povrch 

dostalo moře. Zasahovalo mnohem dále a mohlo tak na území Barrandienu zanechat 

sedimenty s bohatými nálezy zkamenělin, převážně trilobitů (Chlupáč, 2011). 

Od středního devonu se začaly litosferické desky intenzivněji pohybovat 

divergentně. Šlo o srážku kontinentálních desek Gondwany a Laurassie, tzv. variské 

vrásnění. Podle Chlupáče (2011) se během mladšího středního devonu k centru Českého 

masivu přičlenily i okrajové části, jako je sasko-durynská oblast, západosudetská a 

moravskoslezská oblast. Moře se stahovalo a velké horské masy byly ovlivňovány 

střídáním dvou fází: kompresní (stlačení) a extenzivní (roztažení). Vznikaly zlomy a vrásy 

až tisíce metrů hluboké (Chlupáč, 2011). 

Při jedné fázi (před cca 330 mil. let) byly v moravské oblasti vyvrásněny a 

vyzvednuty nad hladinu moře kulmské horniny - droby, břidlice a slepence. Tento proces 

vytvořil nové pásemné pohoří, které z východu lemovalo Český masiv. Dnes je toto horské 

pásmo zredukováno erozí a zvětráváním. Zbytky horninového materiálu se táhnou 

v pruzích od severovýchodu na jihozápad (Janoška, 2011). 

Výrazná morfologie Nízkého Jeseníku je spojena až s následným alpinským 

vrásněním. Alpinské vrásnění, probíhající již od křídy, znovu začalo rozrušovat povrch 

Českého masivu tzv. saxonskou tektonikou. Pevný konsolidovaný povrch se začal 

pásmovitě lámat. Odezvou na alpinské orogenetické procesy byla zvýšená tektonická 

činnost. Svého maxima dosáhly tektonické procesy v oligocénu a spodním miocénu (před 

cca 35-18 mil. let). Tektonické procesy po sobě zanechaly vulkanické struktury. 

Hlubokými zlomy se na povrch dostávala alkalická, převážně bazaltová roztavená hornina. 
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Někdy se magma z vrchní části zemského pláště u povrchu mísilo s horninami zemské 

kůry (Chlupáč, 2011). 

Na Moravě a ve Slezsku se vulkány soustřeďovaly poblíž dnešního města Bruntál 

(Vlach, 1968). Vznikaly na přelomu kvartéru a terciéru (před asi 2 mil. let). Této části 

geologického vývoje je věnována celá třetí kapitola, z tohoto důvodu zde není blíže 

rozepsána (Řehoř, Řehořová, Vašíček, 1978). 

Koncem miocénu ustoupilo moře z celého území České republiky a ta se stala 

souší. Ve starším kvartéru se střídala chladná období (glaciály) s mnohem teplejšími 

obdobími (interglaciály). Díky zalednění severních zemí a Alp se naše území dostalo do 

tzv. periglaciálního prostředí, podobnému dnešní severní části Sibiře. Z popisovaných 

lokalit byla poznamenána ledovcem Otická sopka. Nachází se zde 40 m mocná vrstva 

glaciálních sedimentů (Demek, 1992). 

2.3 Horninové složení Nízkého Jeseníku 

Nízký Jeseník leží v severovýchodním cípu rozsáhlého evropského variského 

orogénu. Je to oblast slabě metamorfovaných externid (vnější okrajová část orogénu). 

Největší část jeho skalního podkladu tvoří spodnokarbonské horniny (obr. 2).  

 

 
obr. 2: Geologická mapa celé oblasti (vyznačení pozice nad geologickou mapou [11]) 

Nejstaršími sedimenty jsou podle Janošky (2001) jílovité břidlice, Demek (1992) 

uvádí kvarcity a vápence. Remeš (1935) určuje za nejstarší horniny černé jílovité břidlice 

s vložkami tmavých vápenců a bohatou graptolitovou a jinou paleontologickou faunou ze 

siluru. Czudek (1988) označuje za nejstarší proterozoické ruly u Bruntálu a u Krčmaně. 

Úzká devonská zóna, tzv. šternbersko-hornobenešovský pruh, se nachází 

v Bruntálské, Domašovské a Krnovské vrchovině a odděluje Nízký Jeseník od Hrubého. 

Horninové složení je následující: spility, slepence, břidlice, vápence přecházející do břidlic 

s vložkami rohovců (Vlach, 1968). 

Hlavní složkou geologického podloží studované oblasti jsou dle Vlacha (1968) 

intenzivně zvrásněné spodnokarbonské kulmské horniny (          obr. 3) 

táhnoucí se od západu k východu. Jsou zastoupeny litostratigrafickými jednotkami 

(Czudek, 1988) tzv. kulmské souvrství; andělskohorské, hornobenešovské, moravické a 

hradecko-kyjevské (Vlach, 1968). 
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          obr. 3: Přehled kulmských souvrství (autor podle Janošky 2001) 

Andělskohorské souvrství se vyskytuje nejzápadněji a je nejstarší vůči ostatním 

kulmským souvrstvím, podle Czudka (1988). Někteří autoři datují stáří spodní části tohoto 

souvrství do nejsvrchnějšího devonu. Charakteristickým znakem je střídání jemnozrnných 

a hrubozrnných drobových poloh a to v mocnostech od pár metrů do sta metrů. V 

horninovém složení převažují jemnozrnné droby, prachovce a břidlice v poměru 3:1:2, 

které jsou jako rytmity a laminity gradačně zvrstveny (Dvořák, 1944). 

 

Kukal (1976, 1980) rozlišuje u andělskohorského souvrství tyto horniny: 

 

1. středně až hrubozrnné masivní droby (0,15-0,25 mm); 

2. drobnozrnné slepence (210 mm); 

3. valounovité břidlice (od několika cm do více metrů); 

4. rytmity (střídání jemnozrnných drob prachovců a břidlic 0,5-0,1 mm mocných, rytmy 

mocné cca 26 cm, celková mocnost od několika m do stovek m); 

5. laminity (prachovcové a jemnozrnné pískové v břidlicích, mocnost od desítek cm do 

stovek m); 

6. jílovité břidlice (celková mocnost od desítek do stovek m); 

7. prachovité břidlice a jílovité prachovce. 

 

Tyto horniny rozdělil Kukal (1976, 1980) do dvou asociací podle prostředí sedimentace: 

 

 drobnozrnné slepence, masivní droby a jílovité břidlice (typické pro mělkovodní 

prostředí),  

 prachovité netříděné břidlice, valounové břidlice, rytmity a laminity (hlubší prostředí 

ukládání, ale nikoli vodní). 

 

Hornobenešovské souvrství leží východně od andělskohorského souvrství. Nachází 

se zde faciální ekvivalenty šternbersko-hornobenešovské zóny, facie. Kukal (1976,1980) 

rozlišuje podobné petrografické složení jako u andělskohorského souvrství, chybí pouze 

valounovité břidlice (Dvořák, 1994). 

 

Moravické souvrství se nachází převážně na linii Krnov – Moravský Beroun. Ve 

složení převažují tmavé jílovité břidlice a výskyty hrubozrnných drob. Slepenec s polohou 

bělského slepence sleduje Zapletal (1983) z Bělského údolí až po lom u Domašova nad 

Bystřicí až po západní okolí Leskovce. Podle Zapletala (1983) i Kukala (1976) se v severní 



Petra Kubielasová: Neovulkanity Nízkého Jeseníku 

2014/2015   8 
 

části Nízkého Jeseníku, v tzv. Osoblažském výběžku, nacházejí valouny kyselých 

vulkanitů. Na rozdíl od hornobenešovského se v moravickém souvrství nachází 

hrubozrnnější slepence, do nadloží přibývá rul a granitoidy převažují nad vulkanity. Stáří 

se pomocí nálezů goniatitové fauny a dalším výzkumům odhaduje na střední karbon až 

vrchní visé (Dvořák, 1994). 

 

Hradecko-kyjovické souvrství je nejmladším kulmským souvrstvím, stáří se 

odhaduje na karbon-namur. Nachází se na východ od měst Dolní Životice a Potštát. 

Základními horninami jsou hradecké hrubozrnné droby nacházející se na západě a 

kyjovické jemnozrnné břidlice na východě (Dvořák, 1994). Kyjovické břidlice jsou 

složením střídající se břidlice, prachovce a jemnozrnné droby. Hradeckými droby se 

zabýval Maštera (1975). Mocnost rytmů je podle něho 1-3 metry. Východně přechází 

hradecko-kyjovické souvrství do nezvrásněných uhelných vrstev z období svrchního 

karbonu (Janoška, 2001). 

Během neogénu se pomocí alpínské orogeneze dostaly na povrch výlevné 

magmatické horniny. Nejčastěji čedič s různými příměsemi (olivín, nefeltit), tufy a tufity. 

Tyto horniny se vyskytují v podobě ostrůvků rozmístěných po celé oblasti Nízkého 

Jeseníku, nejčastěji v okolí města Bruntál (Vlach, 1968). 

Nejmladšími kvartérními horninami sledovaného území jsou dle Geologického 

ústavu ČR (2014) štěrky, písky, slatiny a rašeliny. 

Popis horninového složení terciérního a kvartérního stáří je podrobněji popsán ve 

třetí kapitole, u jednotlivých lokalit, jelikož se týká především sopečného materiálu. 

2.4 Paleontologie 

Oblast Nízkého Jeseníku je bohatá na paleontologické nálezy fauny a flóry, díky 

svému geologickému vývoji. Zde je několik lokalit se zoopaleontologickými a 

fytopaleontologickými nálezy v oblasti Nízkého Jeseníku podle Řehoře, Řehořové a 

Vašíčka (1978). Paleontologické nálezy fauny a flory se převážně nalézají na břidličných 

odvalech a haldách opuštěných lomů. Nejčastěji nalézanými jsou goniatity, ortokonní 

nautiloidi a mlži. 

 

 Chabičov u Šternberka – Geologické podloží patří k devonskému šternbernsko-

hornobenešovskému pruhu. Nejčastější jsou zde nálezy trilobita Struveaspis 

micromma. Dále se zde nachází trilobiti Eodrevermannia kettneri, trilobiti 

Phacopidela microma (obr. 4), tentakuliti a stonky lilijic. 

 

 
obr. 4: Nález v Chabičově - Trilobit Phacopidela microma (foto [2]) 
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 Horní Benešov – Geologické podloží patří k šternbernsko-hornobenešovskému pruhu 

z devonu. Vápencové odvaly ze zdejších dolů na olovnatozinkovou rudu obsahují 

nejčastěji články stonků lilijic, korály a ramenonožcová fauna, na břidlicích se 

nacházejí značně deformované stopy fauny. 

 

 Grygov – Oblast náleží svrchnodevonskému vápencovému podloží. Známý je 

vápencový Strejčkův lom (obr. 5), kde je možné nalézt silné schránky ramenonožců, 

korály, stromatopory, břichonožce a stonky lilijic. 

 

 
obr. 5: Strejčkův lom (foto [7]) 

 Moravský Beroun – Geologické podloží spadá do devonského šternbernsko-

hornobenešovského pruhu. V pevných žlutohnědých břidlicích se nachází modrošedí 

radiolarité a konodonti. 

 

 Jakartovice, Svobodné Heřmanice, Staré Oldřůvky -  Všechny oblasti jsou součástí 

moravického souvrství. V břidličném podloží nízkojesenického kulmu nacházíme 

mlže Posidonia becheri, vzácněji goniatity. 

2.5 Vodstvo 

Nízký Jeseník, kterým probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Baltským a Černým 

mořem, je odvodňován řekou Odrou, Opavicí, Moravou a jejich přítoky. Nejdelším 

vodním tokem je řeka Moravice (Czudek, 1988). Oblastí protéká osm řek a dvanáct 

potoků. Nachází se zde nádrže Kružberk a Slezská Harta, soustava rybníků Hvozdnice, 

Stříbrné jezírko, mokřiny a rašeliniště i vodopády (Vlach, 1968). 

 

Minerální vody  

 Vzhledem k vazbě minerálních pramenů na vulkanickou činnost je práce 

podrobněji zaměřena na popis vybraných minerálních pramenů Nízkého Jeseníku.  

Vznik minerálních vod je považován jako dozvuk vulkanických jevů. Časté jsou 

výrony suchého CO2 a kyselek (Eliáš, 1962). Minerální vody vznikají převážně infiltrací 

vodních srážek do hornin. Tam je voda obohacována o minerální látky a plyny. Vznik, 

kvalitu a vlastnosti minerálních vod ovlivňují činitelé, jako jsou: vlastnosti hornin (stálost 

minerálů a jejich rozpustnost, rozpouštění kyselinami, hydrolýza, hydratace), sycení vody 

plynem (nejčastěji CO2 a H2S), biochemické procesy a geologický vývoj dané oblasti 

(Janoška, 2011). 
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Norma ČSN 86 8000 z dubna 1966 rozděluje minerální vody:  

 

 přírodní minerální vody (vody z přírodních či jímaných zdrojů obsahující více než 1 g 

rozpuštěných příměsí na 1 l); 

 přírodní léčivé vody (vody s příznivým vlivem na lidské zdraví); 

 přírodní minerální vody stolní (vody bez léčebných účinků, jako osvěžující nápoje, 

musí obsahovat 1 g – 6 g rozpuštěných anorganických látek a 1 g CO2) 

 

Podle celkové mineralizace norma ČSN 86 8000 vody rozděluje: 

 

o prosté (méně než 1 g rozpuštěných minerálních látek na 1 litr); 

o slabě mineralizované (1 –5 g / l); 

o středně mineralizované (5-15 g / l); 

o silně mineralizované (15 g a více). 

 

Pro oblast Nízkého Jeseníku byly ze seznamu minerálních pramenů vybrány tyto: 

 

 Jánské koupele – bývalé lázně (obr. 6) nalezneme v obci Staré Těchanovice cca 3 km 

pod Kružberskou přehradou na řece Moravici. Prameny s vysokým obsahem železa 

byly známy od roku 1754. Dnes je volně přístupný pouze jeden pramen zvaný Pavla 

(Jirkovský 1953). 

 

 
obr. 6: Bývalá studánka v Jánských lázních (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

 Jeseník nad Odrou – vyvěrá ve sníženině Moravské brány. Je slabě mineralizovaná 

s obsahem hlubinného oxidu uhličitého, což souvisí s pleistocenním vulkanismem 

Bruntálska. Má se za to, že se minerální voda tvoří v hloubkách pouze okolo desítek 

metrů ve kvartérních náplavech. Kyselka vyvěrá v oblasti zlomové struktury SZ-JV a 

protíná kulmské droby (Květ, Kačura, 1978). 

 

 Karlova Studánka – zde vyvěrá středně mineralizovaný uhličitý pramen zvaný Petr. 

Voda obsahuje nejen převažující hydrogenuhličitany a vápník, ale v menším množství 

také stroncium, lithium, železo a kyselinu křemičitou. Pramen se sice nachází v Hrubém 

Jeseníku, ale hlubinný oxid uhličitý, který vodu obohacuje, vznikl právě v souvislosti s 

Bruntálskými sopkami (Burachovič, Wieser, 2001). 

 

 



Petra Kubielasová: Neovulkanity Nízkého Jeseníku 

2014/2015   11 
 

 Ondrášov – jedna z nejznámějších minerálních vod u nás vyvěrá v okolí Moravského 

Berouna. Volně přístupný je pramen na začátku obce Ondrášov (obr. 7). Je to středně 

mineralizovaná uhličitá kyselka, jejíž původ je spjatý s pleistocenní vulkanickou 

aktivitou na Bruntálsku. Stejně jako pramen z Jeseníku nad Odrou nemá vysokou 

mineralizaci, ale obsahuje vysoký podíl oxidu uhličitého uvolněného z uložených 

hornin sopečného původu. Nízký podíl minerálů je způsoben chemickou stabilitou a 

nízkou rozpustností kulmských sedimentů (Burachovič, Wieser, 2001). 

 

 
obr. 7: Ondrášov - volně přístupný pramen minerální vody (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

 Teplice nad Bečvou – silně mineralizovaná uhličitá termální voda, která dosahuje při 

povrchu teploty až 22,7 0C, má tři prameny zvané Kropáčův, Jurikův a Teplická 

kyselka. Výskyt hlubokých a otevřených zlomových struktur je příčinou rychlého 

výstupu podzemních vod a oxidu uhličitého. To způsobuje vyšší teplotu pramene, a tím 

i vyšší mineralizaci než je tomu u Jesenické kyselky a Ondrášovky (Jordán, 1580). 

2.6 Podnebí 

V Nízkém Jeseníku je podnebí přechodné mezi přímořským a východoevropským. 

Teplota je ovlivněna nadmořskou výškou a morfologií terénu. Platí zde pravidlo, že čím 

výše vystupujeme do hor, tím je podnebí drsnějšího charakteru. Vlach (1968) dává za 

příklad těchto pět míst a jejich teploty: 

 

 Uničov (235 m): střed. teplota v lednu je – 3 0C, prům. teplota v červenci je + 18,4 0C, 

 Krnov (313 m): střed. teplota v lednu je – 1,8 0C, prům. teplota v červenci je + 

17,4 0C, 

 Budišov nad Budišovkou (512 m): střed. teplota v lednu je – 3,8 0C, prům. teplota 

v červenci je + 16,7 0C, 

 Bruntál (547 m): střed. teplota v lednu je – 3,2 0C, prům. teplota v červenci je + 16 0C, 

 Rýmařov (602 m): střed. teplota v lednu je – 5 0C, prům. teplota v červenci je + 16 0C. 

 

Nejdrsnější podnebné podmínky jsou na Rýmařovsku, kde je kolem 119 dní teplota 

pod bodem mrazu. První mrazy začínají již mezi 14. zářím a 25. říjnem a zůstávají do 

23. dubna až 30. května. 
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Klasifikace klimatických oblastí podle Quitta [KPQ]: 

 

Zlatá lípa leží v chladné oblasti, značené C7, Otická sopka leží v teplé oblasti, 

značené W2, a ostatní zájmové lokality leží v mírně teplé oblasti, značené MW4 

 
Tab 2: Klasifikace klimatických oblastí podle Quitta (autor podle [KPQ]) 

  C7 MW4 W2 

Počet letních dní 10 až 30 20 až 30 50 až 60 

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 až 140 140 až 160 160 až 170 

Počet dní s mrazem 140 až 160 110 až 130 100 až 110 

Počet ledových dní 50 až 60 40 až 50 30 až 40 

Průměrná lednová teplota -3 až -4 -2 až -3 -2 až -3 

Průměrná červencová teplota 15 až 16 16 až 17 18 až 19 

Průměrná dubnová teplota 4 až 6 6 až 7 8 až 9 

Průměrná říjnová teplota 6 až 7 6 až 7 7 až 9 

Počet dní se srážkami 1 mm a více 120 až 130 110 až 120 90 až 100 

Suma srážek ve vegetačním období 500 až 600 350 až 450 350 až 400 

Suma srážek v zimním období 350 až 400 250 až 300 200 až 300 

Počet dní se sněhovou pokrývkou 100 až 120 60 až 80 40 až 50 

Počet zatažených dní 150 až 160 150 až 160 120 až 140 

Počet jasných dní 40 až 50 40 až 50 40 až 50 

 

 Nízký Jeseník se nachází v dešťovém stínu Hrubého Jeseníku a z toho důvodu je 

zde mnohem méně srážek. Nejméně srážek je v únoru a nejvíce v červenci. Množství 

srážek a srážkových dní přibývá s nadmořskou výškou. Zatímco léto je nejdeštivějším 

obdobím, tak na podzim břidličnaté oblasti trpí nedostatkem vody (Jaroslav Vlach, 1968). 

Zimy studované oblasti jsou často dlouhé a velice tuhé. Mírné zimy bývají okolo Bílovce, 

který je chráněn před severními větry kopcovitým terénem. Celkově v oblasti vanou větry 

ze západu, či jihozápadu, ale skrz Moravskou bránu občas pronikne severovýchodní vítr a 

náhle tak ochladí počasí, převážně na jaře (Demek et al., 1992). 
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3 Výskyty neovulkanitů v Nízkém Jeseníku 

Oblast Nízkého Jeseníku je bohatá na výskyt vyhaslých vulkánů a výlevů čedičového 

materiálu. Nálezy umožňují poznat vulkanické procesy, které zde v minulosti probíhaly. 

Tuto oblast však poznamenaly i mnohem starší vulkanické pochody, které se odehrávaly 

před 360-390 miliony let (Janoška, 2001).  

Geologie rozlišuje paleovulkanity - předkřídové výlevné horniny, a neovulkanity - 

pokřídové výlevné horniny. Tato definice tedy zahrnuje i vulkanity starší než neogenní [3]. 

Proto lze do práce zahrnout i Otickou sopku u Opavy, které je odhadováno 22 mil. let 

(Přichystal, 1993). 

3.1 Vulkanismus na území Nízkého Jeseníku 

Vulkanismus lze rozdělit na podmořský, který probíhal v prvohorách a na 

suchozemský, který probíhal v období třetihor. 

Podmořský vulkanismus, který zde probíhal v devonu, po sobě zanechal stopy 

v podobě výlevných magmatických hornin mořského původu. Jedná se o šternbersko-

hornobenešovský pruh a přeměněné vulkanické horniny, které vystupují na povrch v okolí 

Horního Města u Rýmařova.  

Vulkanity šternbersko-hornobenešovského pruhu, které nebyly postiženy výraznou 

metamorfózou, obsahují velké množství spilitů, diabasů a v menší míře i keratofyry (kyselé 

vulkanity). Na základě nálezu zvýšeného množství sodíku a draslíku ve vulkanických 

horninách, jak popisuje Janoška (2001), se zrod vulkánu odehrával v mladém devonském 

oceánu při probíhajícím rozpadu kontinentu. Na tento fakt ukazuje láva obsahující zvýšené 

množství alkalických prvků, což je typické spíše pro vznik v pevninské zemské kůře. 

Vulkanity u Horního Města, náležící k vrbenské skupině, tvoří známou národní 

přírodní památku soutěsku Rešovských vodopádů (Demek, 1992). Horniny této skupiny 

byly mírně přeměněny variskou orogenezí. Obsah je převážně bazický s nižším množstvím 

spilitů a diabasů a vyšší podíl kyselých hornin keratofyrů a porfyroidů (Janoška, 2001). 

 

Suchozemský vulkanismus probíhal v popisovaném území na přelomu plio - 

pleistocénu a jeho procesy vznikaly vulkány a výlevy lávy v okolí města Bruntál a 

v dalších oblastech (Janoška, 2001). Příčinou bylo Alpinké vrásnění v neogénu, kdy byla 

křehká oblast Českého masivu rozlámána na kry, skrz které začalo pronikat magma na 

povrch a tam tvořilo sopečné útvary a lávové výlevy (Demek, 1992). 

3.2 Vulkanity Nízkého Jeseníku 

Vulkanismus koncem třetihor tvořil v severovýchodní části Českého masivu tzv. 

vulkanické pole soustředěné do oblasti Bruntálu. Relikty čedičových sopek, které vznikly 

v poslední fázi kenozoického vulkanismu v pliocénu až pleistocénu před 3,4-1,2 mil. let. 

Na základě geologických a geomorfologických poznatků Marka (1973), musí být vulkány 

starší než poslední inverze geomagnetického pole, tj. více než 0,7 mil. let. Marek (1973) 

zjistil, že všechny sopky na Bruntálsku, kromě nálezů u Břidličné, vznikly v krátkém 

časovém rozpětí, do 4000 let. Vznikaly tedy ve stejném období a jsou jedny z nejmladších 

na našem území, a proto velmi málo erodované (Adamová et al., 1995). 

Studovaná oblast byla značně kratogenizovaná. Oživené zlomy sudetského směru 

vytvořily přívodní cestu pro magma. V první fázi vystupovaly vulkanické plyny, které 

rozšiřovaly cestu mezi krami. Poté nastala vlastní erupce, při které se tvořily sopouchy a 
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při nich menší až středně velké smíšené vulkány, stratovulkány. Láva, která vystupovala, 

byla bazická a mírně až středně alkalická. Vytvořila asociaci alkalický olivinický čedič – 

nefelinický bazanit – olivinický nefelinit – limburgit. Sediment obsahuje drobné vyrostlice 

olivínu a augitu. Základní hmota ztuhlé lávy je jemnozrnná a obsahuje augit, olivín, 

magnetit, apatit a světlé součásti. V prvních dvou členech se vyskytuje bazický plagioklas 

a ten je většinou lištovitý. Mezi základní hmotou se vyskytují drobné xenomorfní výplně 

nefelínu a spolu s ním v malé míře i analcim. V limburgitu se nachází hnědé čedičové sklo 

(Barth, 1977). 

3.2.1 Uhlířský vrch 

Uhlířský vrch je vyhaslý stratovulkán strombolského typu o nadmořské výšce 

672 m n. m. Od 19. století zde probíhala těžba tufového materiálu. Lom byl v 60. letech 

20. století uzavřen a lokalita rozkládající se na 3,7 ha plochy byla roku 1966 vyhlášena 

přírodní památkou. Na vrchu se nachází Kostel sv. Panny Marie Nápomocné, ke kterému 

vede křížová cesta a lipová alej dlouhá kolem jednoho kilometru (Janoška, 2011). 

 

Vymezení 

Uhlířský vrch se nachází přibližně 3 km jihozápadně od města Bruntál u obce 

Moravskoslezský Kočov (obr. 8 + příloha č. 1). 

 

 
obr. 8: Místopisná mapa Uhlířského vrchu (autor nad topografickou mapou [13]) 

Geologie 

Podloží této 1,5 mil. let staré sopky (Janoška, 2011) tvoří kulmské droby, 

prachovité břidlice a jílovité břidlice s málo mocným pokryvem eluviálních jílů. Plošný 

rozsah vulkanického produktu je 1,4 km2, z toho pyroklastického materiálu (tufů a 

sopečných pum) 0,13 km2.  

Tvar vulkánu není typicky kuželovitý. Jedná se pouze o podkovovitý výlev strusky 

kolem většího kráteru, což bylo zřejmě způsobeno nerovnostmi předvulkanického reliéfu 

(Janoška, 2011). Vrchol vulkánu je v současné době složen ze dvou reliktů, které jsou 

tvořeny nedokonale zpevněným tufovým materiálem a z kompaktní nebo pórovité výplně. 

Podle Bartha (1970) mají zploštělé sopečné pumy (obr. 9) a strusky plackovitého tvaru 

v jižním reliktu centroklinální směr, směřují na sever. Je zde tedy dobře vidět vztah mezi 

předvulkanickým reliéfem a uložením pyroklastik (Barth, 1977).  
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obr. 9: Zleva - sopečná puma, západní lomová stěna a jižní lomová stěna Uhlířského vrchu  

Povrchový odkryv umožňuje pohled na produkty mladší explozivní fáze a efuzivní 

fáze. Mezi dvěma relikty se nachází čedičové horniny, které pravděpodobně patřily 

k lávové části nebo k žilné výplni spodní části kráteru. Poměrně široký kráter byl původně 

obstoupen prstencovitým nánosem pyroklastického materiálu. Když se magma dostalo 

sopouchem na povrch, utvořilo dočasné lávové jezero v kráteru sopky. Východní část stěny 

nevydržela tlak a láva se rozlila do širokého proudu (obr. 10), měřícího kolem 1800 m, 

směřujícího na východ (Pacák, 1928). 

           

 
obr. 10: Geologická mapa Uhlířského vrchu (autor nad geologickou mapou [11]) 

Dnešní maximální mocnost čelní části lávového proudu, který se nachází cca 20 m 

nad Černým potokem, je 12 m. Jahn (1908) zjistil, že se u konce proudu nachází křemenný 

štěrk, což je předpoklad k myšlence, že čedičový proud tekl erozním korytem krytým 

štěrky. Tento názor potvrzují i nálezy křemenných valounů při okraji proudu (Frejková 

et al., 1951). Petrografické složení podle Pacáka (1928) je převážně nefelinický bazanit. 

Výkyvy k alkalickému olivinickému čediči i olivinickému nefelinitu (Barth, 1977). 

Jihozápadní a jižní část vulkanického vrchu je odkryta dvěma opuštěnými lomy 

(obr. 11). Ve stěnách lomů je možno sledovat uložení sopečných pum zasazených 

v tufovém materiálu, který se zde dříve těžil. Podloží tufu v obou lomech tvoří světlá 

červenohnědá hlína s úlomky břidlice a droby. Žádný podložní materiál není téměř vůbec 

od tufů vypálen. V jihozápadní stěně lomu jsou centimetrové lapilli a sopečné pumy (obr. 

9) periklinálně zvrstvené, tzn. uloženy ve směru ze středu k obvodu. V tomto odkryvu se 
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také nachází malé úlomky droby a břidlice, které jsou vypálené a zřídka kaolinizované. 

Vzácnější jsou nálezy valounů křemene (Frejková et al., 1951). 

 

 
obr. 11: Detailní mapa dvou odkrytých lomových stěn Uhlířského vrchu (autor nad zeměpisnou mapou z [12]) 

3.2.2 Venušina sopka 

Venušina sopka je vyhaslým vulkánem strombolského typu. Jedná se o relikt, na 

jehož vrcholu, ve výšce 656 m n. m., je kráter, kde se těžil stavební materiál. V blízkosti 

struskovitého kužele se nachází dva těžební lomy, které jsou dnes oba opuštěné 

(Zimák et al., 1995). 

 

Vymezení 

Relikt kužele Venušiny sopky se nachází přibližně 4 km jižně od města Bruntál 

(obr. 12 + příloha č. 2).  

 

 
obr. 12: Místopisná mapa Venušiny sopky, Lomu u Meziny a Natherova lomu (autor na topografické mapě [13]) 

 

 

Geologie 
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Na základě radiometrických měření se stáří čedičového stratovulkánu odhaduje na 

1,8 mil. let, na hranici mezi pliocénem a pleistocénem (Zimák, 1995). Pacák (1928) určil, 

že složení vulkanitu je olivinický čedič, další výzkumy však dokazují, že se jedná o 

nefelinický bazanit, přecházející místy až do olivinického nefelinitu, či limburgitu (obr. 

13).  

 

 
obr. 13: Geologická mapa oblasti Mezina (autor na topografické mapě [11]) 

Během sopečné aktivity byla explozivní fáze vícekrát přerušena fázemi efuzivními. 

Vrtný průzkum zjistil tři vrstvy lávových proudů oddělené vrstvami pyroklastik 

(Janoška, 2013). K výlevům lávy docházelo ve svažujícím se směru předvulkanického 

reliéfu, který se skláněl k severu až severovýchodu (obr. 13). V  tomto směru se také 

zvyšuje mocnost uložených pyroklastik - zpevněné lapily, strusky, bomby (obr. 14) a při 

bázi hojné kulmské xenolity. Podle vrtu provedeného 140 m severovýchodně od vrcholu je 

maximální mocnost sopky 60 m (Barth, 1977). 

 

 
obr. 14: Sopečná bomba s vyznačením kapkovitého tvaru na Venušině sopce (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

Sopka měla několik lávových proudů, které se přelévaly přes okraj kráteru, nebo 

protékaly skrz něj. Některé stékaly severovýchodním směrem, terminální a subterminální, 

jiné směřovaly východně, tekly depresí předvulkanického reliéfu, a potom se stočili 

severním směrem (Janoška, 2013). 

U obce Mezina byly založeny dva těžební lomy. Severněji se nachází Natherův lom 

(příloha č. 6) a jižněji Lom u Meziny (obr. 16). Podloží severního bazaltového lávového 

proudu v Natherově lomu bylo určeno Jahnem (1908) jako nadloží kulmských sedimentů 

se štěrkem, který je bez valounů krystalických břidlic, nad ním je žlutá hlína s valouny 
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křemene a balvany drob (Czudek, 1982). Štěrky, písky a jíly se nachází cca 12 m nad 

dnešní úrovní Černého potoka (Zimák, 1995). Jahn (1908) odhalil v podloží čedičového 

proudu terasu Černého potoka (7 m nad dnešní úrovní toku). Láva zde zřejmě překryla část 

starého koryta toku. V nadložních vrstvách (23 m pod úrovní hladiny toku) se také nachází 

terasa, ve které byly nalezeny kosti Bos tauruse (určil Maška), (Eliáš, 1962). Jahn (1908) 

určil v tomto lomu čtyři proudy, jelikož počítal každou strukturně odlišnou polohu čediče 

jako samostatný celek. Ve skutečnosti se zde ale nachází lávové proudy maximálně dva 

(Barth, 1977). Tento lom je v současné době opuštěný a zarostlý (Janoška, 2013).  

Podložní materiál Lomu u Meziny byl Jahnem (1908) popsán jako světle šedý 

plastický jíl se zrny křemene, s menším množstvím živce a chloritu. Je možné, že tyto jíly 

mohou pocházet z nivních sedimentů, které byly podle Procházky a Jahna (1908) 

připlaveny v miocénu. V nadloží proudu byla Jahnem (1908) zjištěna štěrková terasa 

mocná cca 23 m, obsahující křemenné valouny i valouny krystalických břidlic 

(Frejková, 1952). Horninové složení samotného lávového proudu je z nefelinického 

bazanitu až olivinického nefelinitu. Sediment je masivní, černé barvy, místy má drobný 

kuličkovitý rozpad (tzv. bobový čedič; sonnenbrant). Místy se nachází krystaly 

žlutozeleného olivínu a černého augitu. Ve střední části lomové stěny jsou vertikálně 

orientované čedičové sloupy, v pravé části lomu se stáčejí šikmým směrem, což odpovídá 

předvulkanickému reliéfu (Zimák, 1995).  Každý sloup (obr. 15) je 5-12 m vysoký a 20-50 

cm široký, mají většinou průřez tvaru šestiúhelníku, tvoří skalní varhany (Janoška, 2013). 

Odkryté lávové proudy v lomu u Meziny byly podle Gartnera (1925) dva, kdežto Kunský 

(1954) určil čtyři. Dnes se podle novějších výzkumů hovoří pouze o dvou proudech. 

 

 
obr. 15: Skalní varhany v odkryté lomové stěně lávového proudu Venušiny sopky (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

V tomto lomu probíhala těžba, která skončila koncem 70. let 20. století a roku 1997 

byl Lávový proud u Meziny prohlášen za přírodní památku (Janoška, 2013). 

Starší zdroje, jako např. Barthova studie z roku 1977, spekulují o chodbovitých 

dutinách mezi lomy, jako o uměle vytvořených štolách, lávových tunelech (vzniklých 

vytečením neutuhlé lávy po proražení čela proudu), nebo o útvarech, které vznikly 

vyplavením sypkého materiálu podzemní vodou. V srpnu 2013 byla chodba mezi lomy 
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nově dokumentována. Bylo zjištěno, že tato 16 m dlouhá, nejvíce 3,9 m široká a 2,3 m 

vysoká prostora je uměle vytěženou štolou, která sleduje výraznou puklinu severojižního 

směru. Nejedná se tedy o pozůstatek lávového tunelu či jiné sopečné jeskyně [4]. 

 

 
obr. 16: Natherův lom severně a Lom u Meziny jižně (autor nad mapou [12]) 

3.2.3 Břidličná 

Malý vulkán u obce Břidličná, s nejvyšším bodem v 587 m n. m. je vysoce 

denudován, proto nejsou čedičové výskyty v této oblasti morfologicky moc nápadné. 

Sopečný relikt byl poznamenán intenzivní těžbou čediče, která zde probíhala od roku 1909 

(Frejková, 1952). Dnes je lom, až na nepatrné zbytky, zcela vytěžen, opuštěn a zčásti 

zasypán sutí (Barth, 1977). 

 

Vymezení 

Vytěžený relikt vulkánu se nachází cca 1,5 km východně od obce Břidličná (obr. 

17), leží na severovýchodním svahu Lipové (638 m n. m.) (Barth, 1977). 

 

 
obr. 17: Místopisná mapa čedičového lomu u obce Břidličná (autor nad topografickou mapou [13]) 

Geologie 
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Erupce sopky patrně vznikla v místě křížení zlomu směru SZ - JV a podélnou 

kulmskou poruchou směru SSJ – JJZ. První fází vzniku vulkánu byla fáze explozivní, 

jelikož čedič je všude mladší než pyroklastický materiál (sopečný písek, menší lapily). 

Pyroklastika a horké plyny byly zpočátku vyvrhovány jen úzkými trhlinami, strhávali 

s sebou ze stěn kulmské sedimenty, u kterých docházelo k brekciaci, a rozšiřovali původní 

výstupové cesty. Později se začaly uvolňovat i větší balvany andělskohorského souvrství, 

při čemž byly tak těžké, že je plyny nevytlačily vzhůru, proto poklesly hlouběji do 

sopouchu. V tomto stádiu nastoupily fáze intruzivní a efuzivní, kdy se trhlinami dostávalo 

na povrch čedičové magma, které pohlcovalo pyroklastický i kulmský materiál. V kráteru 

vystoupila láva na povrch a severovýchodním směrem utvořila krátký lávový proud. 

Erupce sopky vytvořila převážně čedičovou smíšenou sopku a touto fází skončila (Barth, 

Kočandrle, 1979). 

Tak jako většina čedičových formací Nízkého Jeseníku je složení tvořeno asociací 

alkalický olivinický čedič – nefelinický bazanit – olivinický nefelinit – limburgit, kdy 

v obsahu převládají její první dva členy. Čedič tohoto vulkanitu má většinou kuličkovitý 

rozpad, nepravidelnou, sloupovitou nebo deskovitou odlučnost. Obsahuje drobné 1 mm 

mocné vyrostlice olivínu i augitu. Základní hmota je složena z mikroskopických částí 

augitů, plagioklasů, xenomorfní nefelinické hmoty, magnetitu a apatitu. Částice 

sekundárního původu, které se ve složení nachází, jsou zeolity a kalcit (Barth, 

Kočandrle, 1979).  

Ve dvou jámových lomech hlubokých 15-20 m (dnes již do značné míry 

zasutěných) jsou odhaleny tmavošedé, většinou kompaktní, řidčeji pórovité čedičové žíly 

mocné jeden až několik metrů. Jsou tvořené alkalickým olivinickým čedičem (obr. 

18) přechody do nefelinického bazanitu. Pronikají do kulmských andělskohorských vrstev 

tvořících podloží. V obou lomech se nachází v menším množství také pyroklastický 

materiál. Zajímavostí je kontakt kulmských sedimentů se sopečnými pyroklastiky a 

s žilným čedičem, kdy je možné sledovat vulkanotektonické brekcie a pronikání bazaltu do 

drcených sedimentů (Barth, 1977).  

 

 
obr. 18: Geologická mapa čedičového výskytu u Břidličné (autor na geologické mapě [11]) 

3.2.4 Velký Roudný 

Velký Roudný je nejlépe zachovalý vulkán na našem území. Nadmořská výška 

Velkého Roudného je 780 m, a tím zaujímá první místo mezi nejvyššími sopečnými kužely 

této oblasti. Celková plocha tohoto typického stratovulkánu a jeho produktu je 10 km2. Na 

jeho vrchol vede křížová cesta a na vrchu se nachází kamenná kaple a dřevěná věž 
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s vyhlídkou (Eliáš, 1962). Zajímavostí této sopky je také tzv. Čertovo kopyto, nebo Čertův 

kámen, Boží kámen (příloha č. 8). Jedná se o kámen s jamkou, ve které se drží voda (obr. 

19). Podle pověsti se zde odehrál souboj mezi Luciferem a Bohem a jáma je otisk šlépěje 

jednoho z nich (Janoška, 2013). 

 

 
obr. 19: Čertův /Boží kámen (vlevo) se šlépějí (vpravo), (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

Vymezení 

Vulkán Velký Roudný (obr. 20 + příloha č. 3)) se nachází v Moravskoslezském 

kraji, v okresu Bruntál, 1 km východně od obce Roudno. Vystupuje nad přehradou Slezská 

Harta. 

 

 
obr. 20: Místopisná mapa Velkého Roudného (autor nad topografickou mapou [13]) 

Geologie 

Podloží neovulkanické formace na Bruntálsku jsou fluviální sedimenty starých 

říčních údolí (Jahn, 1908). Tehdejší terasové úrovně díky tomuto překrytí zůstaly 

zachovány. Valouny dosahují velikosti 5 – 10 cm a ve spodní části až 20 cm, směrem do 

nadloží lze pozorovat zmenšování velikosti. Ve svrchní části terasového profilu jsou štěrky 

střídány s polohami hnědozeleného čedičového tufitu, který je mocný 5 cm. Výše pak 

tufity převládají úplně. Podle Krystka (1963) část čedičového tufitového materiálu již 

sedimentovala mimo vodní prostředí. Petrografické složení sopky je převážně silně 

pórovitý, struskovitý plagioklastický čedič. Podle výzkumu Bartha (1971) jsou 

v efuzivních tělesech zastoupeny všechny členy asociace alkalický olivinický čedič – 

nefelinický bazanit – olivinický nefelinit – limburgit. V malém lomu na severovýchodním 

svahu vulkánu je odkryta čedičová vrstva mocná 0,5 m. Její svrchní část je velmi pórovitá. 

V nadloží vrstvy se nachází lapilli a občas sopečné pumy (Frejková, 1952). 
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Sopka Velký Roudný byla dle datování čedičových hornin činná v rozmezí 2,6 – 

2,1 mil. let. Pak se ale znovu probudila k životu před 1,8 – 1,1 mil. let, v době vzniku 

Uhlířské a Venušiny sopky (Janoška, 2013). Vznik vulkánu byl provázen nejprve 

eruptivními plynnými výbuchy vyhazující nesouvislé sopečné vyvrženiny, které utvořily 

sopečný kužel značné výšky. Další fází byla efuzivní, kdy začala vytékat láva. Ta se 

rozlévala přes povrch a stranami kráteru a rozlévala se do okolí (Frejková, 1952). 

Kráter byl díky své výšce a petrografickému složení značně erodován, proto dnes 

není na vrcholu sopky znatelný. Odborníci předpokládají ještě jeden sopečný kužel, který 

měl parazitovat na severozápadním svahu Velkého Roudného. Jednalo by se o menší 

parazitický vyvýšený kráter, který je dnes znatelný jako nevýrazný výběžek masivu kopce 

(Janoška, 2001). 

Velký Roudný má čtyři lávové proudy (obr. 21). Výzkumy ukazují rozlití lávy do 

velkých vzdáleností, které přesahují hranice chráněného území. Proudy se rozlily 

severním, jižním a jihovýchodním směrem (Frejková, 1952). 

Lávový proud Chřibského lesa je dlouhý téměř 5 km, široký místy až 900 m a jeho 

mocnost sahá k 50 m. Je složen ze dvou na sobě ležících dílčích efuzí, spodní tvoří 

nefelinický bazanit a svrchní je z alkalického olivinického čediče. Vrtnými výzkumy bylo 

prokázáno, že báze proudu spočívá na štěrkovém podloží z plio – pleistocenní řeky 

Moravice, jejíž 600 m široké řečiště zcela zaplnil. Nad takovouto překážkou bylo 

vytvořeno dočasné jezero, ve kterém se ukládal pyroklastický materiál Velkého Roudného, 

ze kterého vznikly Razovský a Karlovecký pyroklastický komplex (Barth, 1977). 

Další proudy Velkého Roudného jsou menších dosahů. Lávový proud Heroldova 

Mlýna směřuje severovýchodně. Je dlouhý 1,3 km a jeho mocnost je cca 30 m. Ve spodní 

části vrstvy je jeho struktura sloupcovitě odlučná a ve svrchní části tence sloupovitě 

odlučná. Horninovým složením jde o olivinický nefelinit a při svrchním okraji o limburgit 

(Frejková, 1952).  

Proud Mlýna Roudná směřující k severu je dlouhý cca 700 m a jeho mocnost je 

15 m. Petrograficky se jedná o nefelinický bazanit přecházející až do olivinického 

nefelinitu (Barth, 1977). 

Jižně od kužele se nachází široký proud Černého lesa, petrografické složení 

je alkalický olivinický čedič s přechody do nefelinického bazanitu. Podle výzkumu 

Kočandrleho (1970) se v podloží nachází čedičové tufy. Proud je jiného petrografického 

složení než ostatní výlevná tělesa Velkého Roudného. Z toho vyplývá, že Velký Roudný 

není jednoduché efuzivní těleso. Jeho vznik provázela soustava mnohem složitějších 

procesů, které nejsou dodnes známy (Barth, 1977). 

 

 
obr. 21: Geologická mapa Velkého Roudného (autor nad geologickou mapou [11]) 
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3.2.5 Razovský pyroklastický komplex 

Razovský pyroklastický komplex jsou dva denudační subakvatické relikty, které 

vznikly v souvislosti s výlevem lávy a ukládáním pyroklastického materiálu Velkého 

Roudného (Barth, Zapletal, 1978). 

 

Vymezení 

Razovský i Karlovecký komplex se leží při severním okraji střední části přehrady 

Slezská Harta (obr. 22 + příloha č. 4). Razovský se nachází 500 m západně od jižního 

konce obce Razová. Karlovecký lom se nachází cca 2 km severozápadně od Razovského 

lomu (Janoška, 2011). 

 

 
obr. 22: Místopisná mapa Razovského pyroklastického komplexu (autor nad topografickou mapou [13]) 

Geologie 

Razovský a Karlovecký komplex jsou denudační relikty tvořené horizontálně, nebo 

subhorizontálně uloženými čedičovými tufy (lapilové a pískové tufy s proměnlivým 

obsahem popelového materiálu), tufity, tufitickými slepenci, slepenci s tufitickou příměsí a 

polohami slepenců.  

 

 
obr. 23: Geologická mapa Razovského pyroklastického komplexu (autor nad geologickou mapou [11]) 
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V Razovském komlexu se úhrnná mocnost vrstev pohybuje kolem 12 m, 

v Karloveckém jsou vrstvy v celkové mocnosti cca 8 m a jsou ukloněny SZ směrem. 

Nalezené sopečné bomby obsahují xenolity kulmských sedimentů. Podloží komplexu jsou 

varisky zvrásněné sedimenty hornobenešovského souvrství. Z kvartérních hornin (obr. 23) 

se v podloží vyskytují říční štěrky, písky a jíly (Zimák et al., 1995). 

Oba relikty vznikly na základě výlevů lávy a ukládání vyvržených pyroklastik 

z Velkého Roudného ve třetí fázi neovulkanismu Českého masivu na přelomu pliocénu a 

pleistocénu. Přírodní památky vznikaly ve vodním prostředí řeky Moravice, kterou 

přehradil lávový proud Chřibského lesa vytékající z Velkého Roudného. U Karloveckých 

pyroklastik se již uplatňovaly vlivy proudící vody (Barth, Zapletal, 1978). 

V oblasti výskytů pyroklastik je řada opuštěných lomů (obr. 24), ve kterých se 

v minulosti těžil stavební kámen, který byl poměrně lehký, zrnitý a snadno opracovatelný. 

Z kamene se vyráběly mlýnské kameny, žlaby pro dobytek, římsy či silniční patníky. 

Hladké stěny lomů svědčí o mechanizované těžbě. Největší zajímavostí mezi těmito lomy 

je skalní stěna pod rekreační chatou, kde ve zřetelných vrstvách převládá hrubozrnný 

pyroklastický materiál střídající se s kulmskými droby a břidlicemi (obr. 24). Toto 

rytmické střídání vulkanického a neovulkanického materiálu představuje dvě opakující se 

fáze. Delší období sedimentace sopečného materiálu z jícnu Velkého Roudného a kratší 

ukládání materiálu, který do jezera spláchly krátkodobé povodně. Tento proces naznačuje, 

že ukládání hornin a vznik pyroklastického komplexu probíhal blízko břehu někdejšího 

dočasného jezera (Janoška, 2001, 2013). 

 

 
obr. 24: Zleva - střídající se pyroklastický materiál s drobami a břidlicemi, 2,5 m vysoké lomové stěny (autor: 

Petra Kubielasová, 2015) 

3.2.6 Malý Roudný a čedičový proud u Křišťanovic 

Malý Roudný je relikt smíšeného vulkánu s výškou 775 m n. m. (Frejková, 1952). 

Stáří sopky se opět datuje do pliocénu až pleistocénu. Lávový proud vulkanitu se táhne až 

k obci Křišťanovice, od nálezu u Křišťanovic je oddělen značnou denudací (Eliáš, 1962). 

 

Vymezení 

Malý Roudný (obr. 25) se nachází cca 1500 metrů jižním směrem od obce Roudno. 

Vrchol vulkanitu leží asi 1200 metrů jihozádadně od vrcholu Velkého Roudného.  
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obr. 25: Místopisná mapa Malého Roudného (autor nad topografickou mapou [13]) 

Geologie 

 Podloží sopečného reliktu je kulmského původu. V jihozápadní části je tvořeno 

pórovitým, nevápnitým jemnozrnným bělavým křemitým pískovcem, ojediněle bělavými 

křemitými slepenci. V jihovýchodní a jihozápadní části se nachází také světle hnědé 

břidlice patřící k hornobenešovskému pruhu (Frejková, 1952). 

 Malý Roudný je stratovulkánem, který je tvořený excentricky nasypaným kuželem 

a plošně rozsáhlým čedičovým proudem (obr. 26). Relikt je tvořen převážně nedokonale 

soudržnými značně zvětralými pyroklastiky rezavé, fialovošedé až hnědé barvy. Na 

východě od vrcholu můžeme v drobných skalkách sledovat spečené tufy, které představují 

vulkanickou facii bývalého vulkánu. Pyroklastický materiál se dle vrtných průzkumů táhne 

až do hloubky přes 32 metrů bez nálezu čedičové vrstvy. Kužel, jehož sopouch nebyl 

zpevněn kompaktní čedičovou vrstvou, při čemž jeho hlavním konstrukčním materiálem 

jsou dnes již velmi erudovaná pyroklastika, tak podléhá rychlejší denudaci (Barth, 1977). 

 

 
obr. 26: Geologická mapa Malého Roudného, čedičového nálezu u Křišťanovic (autor nad geologickou mapou 

[11]) 

 V podloží rozsáhlého čedičového lávového proudu, který vznikl několika dílčími 

efuzními fázemi, se nachází zvětralá pyroklastika spočívající na kulmských sedimentech. 

Vrty ve střední a jižní části lávového pole zjistily mocnost čediče kolem 10-12 m 

(Barth, 1977). Velká část čedičového proudu je plochého tvaru (obr. 27) a téměř celá je 

pokryta vegetací (Frejková, 1952). 
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obr. 27: Pohled na Malý Roudný z rozhledny Velkého Roudného (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

Podle Tietzeho (1898), Jahna (1908) a Frejkové (1952) je čedičový nález u obce 

Křišťanovice denudované pokračování lávového proudu Malého Roudného. Přerušení je 

vysvětleno erozí proudu, který měl v daném místě malou mocnost. Petrografické složení je 

nefelinický bazanit a z části alkalický olivinický čedič, dle Pacáka se jedná o 

plagioklastický šedočerný slabě pórovitý čedič, jehož textura přechází do nedokonale 

vyvinuté hráškové. Svrchní část tvoří čedič s bobovou či hráškovou odlučností a spodní 

část je tvořena celistvým čedičem. Materiál obsahuje vyrostlice olivínu a augitu 

(Frejková, 1952). 

3.2.7 Volárenský vrch 

Volárenský vrch s nadmořskou výškou 622 m n. m. je relikt malé smíšené sopky 

plio – pleistocenního stáří. Dříve se autoři domnívali, že se jedná o denudované pozůstatky 

Malého Roudného, což bylo časem vyvráceno (Barth, 1977). 

 

Vymezení 

Vrch Volárna (obr. 28) se nachází cca 2 km severozápadně od vrcholu Malého 

Roudného a asi 1,7 km západně od obce Roudno. 

 

 
obr. 28: Místopisná mapa Volárny (autor nad topografickou mapou [13]) 
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Geologie 

 Volárenský vrch je relikt malého vulkánu, který vznikl jako přidružená sopka 

Malého Roudného na přelomu pliocénu a pleistocénu.  Je tvořen efúzemi nefelinického 

bazanitu (Frejková, 1952) s vrstvami pyroklastik (obr. 29). Bazanit je namodrale šedý, 

hrubě bobovitý s nepravidelnou odlučností (Frejková, 1952). Úzký pruh zvětralého 

struskovitého pyroklastického materiálu byl také zjištěn při severním okraji pórovitého 

čedičového výskytu. V blízkosti západního okraje lávového proudu se nachází ostrohranné 

úlomky křemene (Barth, 1977). 

 Eliáš (1962) ve své práci uvádí Wilschovitze (1927), jako prvního, kdo zjistil, že 

Volárenský vrch vznikl samostatnou erupcí. 

 

 
obr. 29: Geologická mapa Volárky (autor nad geologickou mapou [11]) 

3.2.8 Zlatá Lípa u Červené hory 

Značně denudovaný relikt vulkánu je pliocenního až pleistocenního stáří. Na Zlaté 

Lípě jsou zachovány zbytky sopouchu a těleso lávového proudu, které je odkryto několika 

menšími lomy. Celý vulkanický útvar se rozkládá na ploše 0,060 km2 

(Barth, Kočandrle, 1979). 
 

Vymezení 

Zlatá Lípa se nachází v okrese Opava, asi 2,6 km východně od obce Stará Libavá 

(obr. 30 + příloha č. 5).  

 

 
obr. 30: Místopisná mapa Zlaté lípy (autor nad topografickou mapou [13]) 
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Geologie 

Podloží vulkanitu je tvořeno kulmskými prachovitými a jílovitými břidlicemi 

přecházející do přeměněného červenohnědého porcelanitu s vložkami prachovců a 

jemnozrnných drob (Barth, Kočandrle, 1979). Mocnost vložek nepřekračuje 1 m. 

V podloží byly zjištěny také lapilové až aglomerátové tufy s častými kulmskými xenolity a 

čedičovými pumami, které se sem dostali při explozivní fázi sopky 

(Barth, Kočandrle, 1979). 

Na Zlaté Lípě je zachován relikt někdejšího sopouchu s menším množstvím 

pyroklastického materiálu. Ve větším rozsahu je 450 m dlouhý, 200 m široký a 20 m 

mocný proud, který je produktem efuzívní fáze vulkanické činnosti (Zimák et al., 1995). 

Výlev lávy, který vyplnil plochou erozní rýhu, je podle Pacáka (1928) tvořen 

plagioklastickým čedičem. Po petrografické stránce zde byl zjištěn olivinický čedič, 

alkalický olivinický čedič a nefelinický bazanit (obr. 32), všechny horniny mají výraznou 

porfyrickou strukturu (Barth, Kočandrle, 1979). V sedimentu se ve stejném poměru 

nachází vyrostlice olivínu a augitu o velikosti 1-5 mm. Bazaltický sediment je nejlépe 

pozorovatelný v opuštěném lomu. Uprostřed tohoto lomu se nachází asi 4 m vysoký kužel 

z houževnatého bobového čediče s kulovitou odlučností (obr. 31). Tento typ čediče je i 

v jižní hloubené části lomu. Base proudu je nerovná a v nadloží čediče se nachází 

nesouvislý tufový materiál (Eliáš, 1962). Další lom se nachází jihovýchodně od tohoto, je 

z čediče s deskovitou odlučností (Frejková, 1952). 

 

 
obr. 31: Větší lom na Zlaté lípě má 4 m vysoký kužel z bobového čediče s kulovitou odlučností (autor: Petra 

Kubielasová, 2015) 

Vznik vulkánu je vázán na trhlinu směru SZ – JZ, kde vystupovalo magma na 

povrch. Sopouch se nacházel v jihozápadní části čedičového výskytu, což je možno 

dokázat přítomností bazaltických žil, které pohltily pyroklastika i kulmský sediment, který 

byl během počáteční explozívní fáze vytržen ze stěn sopouchu. Po této části tektonické 

činnosti následovala fáze efuzívní, kdy se láva vylila do mělké a úzké deprese 

severovýchodním směrem. Další malý lávový výskyt se nachází asi 50 m jihozápadně od 

místa, kde magma ústilo na povrch. Při tuhnutí se v lávě tvořily kontrakční praskliny a 

trhliny, které závěrečná fáze vyplnila mladšími čedičovými žilami 

(Barth, Kočandrle, 1979). 
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obr. 32: Geologická mapa dvou lomů u Zlaté lípy (autor nad geologickou mapou [11]) 

3.2.9 Otická sopka 

Otická sopka je vyhaslý čedičový vulkán rozkládající se na 10,44 ha a její 

nadmořská výška je 311 m n. m. Roku 1991 byla vyhlášena přírodní památkou. Její 

správné geografické označení je Kamenná hora a do roku 1987 se zde v opuštěném lomu 

konaly věhlasné motokrosové závody. Nyní se do areálu lomu vrací původní biocenóza, 

která zde před závody byla. Celá památka slouží k rekreačním účelům (Janoška, 2013). 

 

 

Vymezení 

 Kamenná hora či Otická sopka se nachází v okresu Opava, při západní straně obce 

Otice (obr. 33).  

 

 
obr. 33: Místopisná mapa Otické sopky (autor nad topografickou mapou [13]) 

Geologie 

Podložím vulkanitu jsou spodnokarbonské droby a břidlice, se kterými se promísil 

čedičový materiál. Stáří sopky se odhaduje na 22 mil. let, miocén, což znamená, že vznikla 

mnohem dříve než Bruntálské neovulkanity. Byla v okolí jedinou dominantou, dnes už je 

pro své stáří relikt značně denudován. Petrografické složení sopky je olivinický nefelinit, 
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pórovitý čedič černošedé barvy, v jehož obsahu se nachází vyrostlice olivínu a augitu. 

Místy se objevují xenolity, kousky spodnokarbonských sedimentů pohlcených lávou (obr. 

34), která v místě vystupovala na povrch (Janoška, 2013). 

  

 
obr. 34: Geologická mapa Otické sopky (autor nad geologickou mapou [11]) 

Odlučnost čediče je kulovitá (obr. 35) a charakteristické je i rozpukání horniny. 

V odhalených stěnách lomu v severním svahu jsou časté pukliny, které jsou vyplněny 

nažloutlým karbonátovým minerálem (Mackovčin, Sedláček, 2004a). 

Těžba zde probíhala v letech 1890 – 1949. Na vrcholu vznikla lomová jáma, která 

je mnohdy mylně označována za kráter sopky. Velké rozrušení sopečného útvaru má na 

svědomí, kromě těžebních prací, také kontinentální ledovec. Jehož okraj zde zanechal až 

40 m silné souvrství glaciálních hornin. Pískový až štěrkový sediment spočívá místy přímo 

na čediči. Sopce se z toho důvodu někdy říká „ledovcem rozvlečená“. Štěrkopísky se těžily 

v přírodní rezervaci Hvozdnice, ležící asi kilometr na západ. Zde jsou odkryty lomové 

štěrkopískové stěny (Janoška, 2013). 

 

 
obr. 35: Zleva - kulovitá odlučnost v olivinickém nefelinitu, mísovitý kráter, olivinický nefelinit s žilkami 

nažloutlého karbonátu v puklinách (autor: Petra Kubielasová) 
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4 Návrh exkurze 

Naučná dvoudenní exkurze je zaměřena na poznání mladých sopečných útvarů, které 

se nachází v oblasti Nízkého Jeseníku. Trasa je připravena pro mládež od 15 do 17 let, pro 

skupinu 10 osob. Jedná se o exkurzi s ubytováním na jednu noc, polopenzí a s možností 

zakoupení obědů v místních restauračních zařízení. 

Bylo vybráno pět lokalit ze seznamu výše popsaných vulkanitů: Uhlířský vrch, 

Venušina sopka, Razovský pyroklastický komplex, Velký Roudný a Červený vrch (obr. 

36). 

 

 
obr. 36: Místopisná mapa celé oblasti (autor nad topografickou mapou [13]) 

Doprava 

Doprava je zajištěna mikrobusem pro 12 osob. Autobus je klimatizovaný a je 

možno zde zakoupit chlazené nápoje, kávu a drobné občerstvení. Řidiče zajistí dopravce. 

 

Ubytování 

Ubytování je v obci Leskovec nad Moravicí v nekuřáckém Penzionu Marek (obr. 

37). K dispozici je jeden pokoj dvoulůžkový, tři třílůžkové a jeden čtyřlůžkový. Všechny 

s možností přistýlky. Cena na osobu a jednu noc je 400 Kč. V ceně ubytování je i 

polopenze, která bude vybrána jako večeře formou tříchodového menu v den příjezdu a 

snídaně formou švédských stolů další den ráno při odjezdu. Penzion nabízí pivní koupel, 

kterou je nutné objednat předem [5]. 

 

 
obr. 37: Penzion Marek v obci Leskovec nad Moravicí (autor: Petra Kubielasová, 2015) 
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Itinerář exkurze 

První den: 

7:00   odjezd autobusem z autobusové zastávky Rektorát VŠB 

8:30   příjezd do Moravskoslezského Kočova k Uhlířskému vrchu 

8:30   výstup u Uhlířského vrchu 

9:00  vodárenská soustava 

9:30  Kostel Svaté Panny Marie Nápomocné 

9:45  lomové stěny 

10:35  odjezd autobusem 

11:00  příjezd do obce Mezina k Venušině sopce 

11:20  mísovitý kráter, lomové stěny a lávové jeskyně 

12:00  odjezd k lávovému proudu Venušiny sopky 

12:20   prohlídka lávového proudu 

13:00   odjezd na oběd v restauraci Farma v Moravskoslezském Kočově 

14:30   odjezd autobusem do obce Razová 

15:00   příjezd ke stezce po Razovských a Karloveckých tufitech 

15:20   prohlídka Razovských tufitů 

16:00  prohlídka Karloveckých tufitů 

17:00  příjezd do obce Leskovec nad Moravicí, ubytování a večeře 

 

Druhý den: 

7:00  snídaně 

8:30   odjezd autobusem pod Velký Roudný  

9:00   příjezd pod Velký Roudný a výstup na vrchol jihozápadní cestou 

10:00   prohlídka Velkého Roudného, kaple, čertova kopyta, výstup na rozhlednu 

11:00   cesta z Velkého Roudného severní cestou do Obce Roudno 

12:00  odjezd směr Moravský Beroun 

12:40   oběd v restauraci Národní Dům v obci Moravský Beroun 

15:30  odjezd na parkoviště mezi obce Guntramovice a Libavá 

16:00  příchod ke kapli a Cestě česko-německého porozumění 

16:40     prohlídka Satelitu na Červené hoře 

17:00  prohlídka menšího čedičového lomu jižně od Zlaté lípy 

17:30  prohlídka Zlaté lípy 

17:50  prohlídka většího čedičového lomu západně od Zlaté Lípy 

18:20  odjezd zpět do Ostravy 

19:30  předpokládaný příjezd zpět na autobusovou zastávku Rektorát VŠB 
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Popis exkurzních lokalit 

 

Uhlířský vrch: 

 

 
obr. 38: Zleva - pohled na Uhlířský vrch z jižní strany, sopečná puma v západním lomu (autor: Petra Kubielasová, 

2015) 

Prohlídka Uhlířského vrchu (obr. 8 + příloha č. 1) začíná lipovou alejí (obr. 38) 

po křížové cestě do mírného kopce až k baroknímu Kostelu Panny Marie Pomocné. Odtud 

cesta pokračuje k opuštěnému lomu. Délka celé trasy je zhruba 1 400 metrů s převýšením 

kolem 200 metrů (Janoška, 2013). 

Po cestě lipovou alejí je možné vidět opuštěnou vodárenskou soustavu z 

konce 19. století. Ve funkci jí pomáhala unikátní vodní čerpadla, která v této době ještě 

nebyla používána. Jedná se o dvě hluboké studny a centrální studnu, bývalou přečerpávací 

stanici, kde se akumuluje voda tří vyvěrajících pramenů: Schneidrův pramen, Václavův 

pramen a Pramen na vrchu (Zimák, et al., 1995) 

Lipová alej, která na vrchol vede, je vysázena ve čtyřech řadách a je dlouhá 1 140 

metrů. Na vrcholu plynule navazuje na průčelí kostela. Skládá se z jedné hlavní aleje 

široké 12 metrů a dvou menších širokých 4 metry. Vysázena byla v letech 1766-1770. Lípy 

byly roku 1973 prohlášeny za památné a roku 1993 se celý areál stal kulturní památkou. 

Dominantním druhem je lípa malolistá (NT) 

Podél aleje vede křížová cesta. Výjevy z Ježíšovy cesty jsou vyobrazeny patnácti 

zastaveními. K výrobě byly použity masivy různých druhů dřevin, ty jsou na podstavcích 

z různých druhů hornin (obr. 39), které pocházejí z okolí vrchu. Za touto, již druhou, 

renovací křížové cesty na Uhlířský vrch z roku 2004 stojí zdejší řezbář F. Nedomlel. Roku 

2007 byla cesta slavnostně požehnána (NT) 

Na konci křížové cesty a lipové aleje se nachází poutní kostel (obr. 39). Legenda 

vypráví o Augustinu Oswaldu Lichtensteinovi, který se měl při lovu ztratit ve zdejším lese. 

Když už byl na pokraji sil, tak ho zachránil zdejší uhlíř. Na jeho počest nechal místodržící 

Lichtenstein roku 1654 postavit na vrchu dřevěnou kapli. Do kaple byla pořízena kopie 

posvátného obrazu „Pasovské madony s dítětem“, který byl uctíván stále více poutníky, a 

proto byl na tomto místě v letech 1755-1758 vystavěn Kostel Panny Marie Pomocné (obr. 

39). Uvnitř kostela se nachází varhany z konce 19. století, mramorový obětní stůl, socha 

Nejsvětějšího srdce Páně a socha Neposkvrněného početí Panny Marie (NT) 

Pod kostelem na západní a jihozápadní straně jsou dvě odhalené stěny opuštěného 

lomu. Uhlířský vrch je stratovulkán, což znamená, že se při vzniku střídal proces výlevu 

lávy a ukládání popela (u Uhlířského vrchu zjištěn minimálně dvakrát se opakující proces 

těchto dvou fází). Tyto vulkanity proto bývají zdrojem tzv. tufů, což jsou vrstvy tlakem a 

teplotou upraveného popela. Tyto horniny se, díky svým tepelně izolačním vlastnostem, 
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hojně využívají ve stavebnictví, hlavně pro výrobu tvárnic. V blízkém okolí je proto často 

možné vidět tufové, tufitové stavby. Těžba této suroviny zde probíhala od první poloviny 

19. Století. V letech 1953-1962 zde probíhala nejintenzivnější těžba, kterou se podařilo 

pod tlakem odborníků i veřejnosti zastavit. Jižní svah sopečného kuželu je odkryt v šíři 40 

metrů a výši 30 metrů a na lomové stěně je tak dobře vidět uložení pyroklastického 

materiálu, ve kterém je možné vidět sopečné pumy (obr. 39) o velikosti v řádu desítek 

centimetrů (Zimák, et al., 1995). 

 

 
obr. 39: Zleva - Kostel Panny Marie Pomocné, poutní zastavení křížové cesty, sopečná puma v JZ lomové stěně 

Uhlířského vrchu (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

Venušina sopka 

Výchozím bodem je místo, kde se nachází tabule s informacemi o vzniku sopky a 

jejího lávového proudu (obr. 12 + příloha č. 2), který v minulosti odklonil tok blízkého 

Černého potoka. Venušina sopka je vyhaslým kvartérním stratovulkánem, který se zvedá 

jihovýchodním směrem.  Severovýchodním směrem se táhnou dva lávové proudy, jež jsou 

výsledkem erupcí před 1,9 miliony lety. Místo kde v minulosti proudy z kráteru vytékaly 

lze na vrchu sledovat. Povrch mísovitého kráteru je složen z červenohnědé strusky a 

sopečného písku. Na východní straně se nachází i menší boční kráter (příloha č. 7) 

s lávovým jeskynním převisem (obr. 40) (Janoška, 2013). 

 

 
obr. 40: Zleva - lávová jeskyně, strmá lomová stěna narezlé barvy s nálezy olivínů (autor: Petra Kubielasová, 

2015) 
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Směrem na západ je několik strmých stěn narezlé barvy (obr. 40), kde se dříve 

těžily tufy a tufity používané ke stavebním účelům. V lomové stěně je možné v hojném 

množství najít sopečné pumy (příloha č. 7), které zde dopadly při erupcích. Hojné jsou také 

nálezy zeleného minerálu zvaného olivín (Janoška, 2013). 

Délka odkrytého lávového proudu od kráteru k zavřenému lomu je přibližně jeden 

kilometr a nachází se severovýchodně od vrcholu sopky. Je výsledkem několika lávových 

výlevů, které následovaly po eruptivní činnosti sopky před necelými 2 miliony let. Láva se 

přelévala přes okraje kráteru i puklinami na okrajích. Rozlévala se do čtyř směrů, na 

jihovýchod, východ, severozápad a sever. Proudy ve velké míře pozměnily reliéf okolní 

krajiny. Tok dnešního Černého potoka byl na dlouho zastaven, ale nakonec se stočil 

východně kolem lávového proudu (Czudek, 1982). 

Velká část lávového proudu na úpatí sopky byla odkryta za účelem těžby. Těžba 

byla zakázána a opuštěný lom byl roku 1997 prohlášen za přírodní památku (Eliáš, 1962). 

Předmětem ochrany je příkrá těžební stěna připomínající kamenné varhany.  

 

Velký Roudný 

 

Vulkán Velký Roudný (obr. 41) rozkládající se na rozloze 81 ha je kvartérní sopka. 

Svou výškou a zachovalým tvarem je ze všech sopek, které zde vznikly na přelomu 

pliocénu a pleistocénu, nejvýraznější. Patří mezi nejlépe zachovalé sopky Českého masivu. 

Od roku 1966 chráněnou památkou pro svůj zachovalý sopečný tvar. Nachází se zde 

mnoho vzácných teplomilných živočišných a rostlinných druhů, které jsou vázané na 

výhřevné hnědočervené tufy na jižním okraji svahu sopečného útvaru. Pro ochranu přírody 

a krajiny je velice důležitý i zdejší zachovalý a druhově pestrý luční komplex 

(Czudek, 1982). 

 

 
obr. 41: Severozápadní svah Velkého Roudného (autor: Petra Kubielasová, 2015) 

Celý Velký Roudný je budován olivinickým čedičem a čedičovými tufy. Od 

vrcholu vybíhají čtyři lávové proudy. Nejznámější je lávový proud Chřibského lesa.  

Vrchol byl často navštěvován poutníky, proto zde byla roku 1933 vybudována 

zděná kaplička (obr. 42) a z obce Roudno (obr. 20 + příloha č. 3) sem vede 15 obrázků 

křížové cesty. U kapličky je krytá lavička se železnou schránkou, ve které je „vrcholová 

kniha“, pro poutníky, kteří zde mohou zanechat vzkaz. Na úbočí kopce se nachází dvě 

kamenné mohyly s křížem, které jsou věnované obětem 1. světové války. Roku 2007 byla 

na vrcholu postavena šestipatrová dřevěná rozhledna na betonových základech s krytou 

vyhlídkovou plošinou ve výšce 17 m, ze které je k vidění panorama nejvyšších 

vrcholů Hrubého i Nízkého Jeseníku, Krnovsko, Opavsko a Oderské vrchy. Z rozhledny je 

vidět i Uhlířský vrch (příloha č. 8) Na výstavbu rozhledny bylo použito asi 

18 t modřínového dřeva a stavba stála přibližně 1,3 mil. Kč [6]. 
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obr. 42: Lavička se schránkou na „vrcholovou knihu“ (vlevo) a kamenná kaplička (vpravo), (autor: Petra 

Kubielasová, 2015) 

Pověst o Boží stopě 

Místní raritou je velký rozlomený balvan ležící v lese pár metrů pod vrcholem. Je 

z fialově šedé pórovité lávy, která vyplňovala přírodní dráhu do kráteru. Na povrchu má 

jamku připomínající otisk stopy Pána Boha, který ho zde zanechal při souboji s Luciferem, 

proto je kus horniny nazýván Čertův nebo Boží kámen (obr. 19). Vědci považují otisk 

stopy za dopad sopečné pumy, která zlomila kamenný blok napůl (Janoška, 2001). 

 

Razovský pyroklastický komplex 

Na břehu současné přehradní nádrže Slezská Harta jsou zachovány dvě lokality 

dokládající dlouhodobou těžbu tufitu (obr. 22 + příloha č. 4). Čedičové tufy a tufity 

v pyroklastickém komplexu se těžily po cca 800 let. Hornina byla zpracovávána pro různé 

účely, např. schody, necky, mosty, žlaby, mlýnské kameny, náhrobky. Posloužila i jako 

stavební materiál při stavbě kostelů a hradů. Vznik tufů a tufitů je ve spojení s eruptivní 

činností sopky Velký Roudný 780 m n. m. Karlovecké jsou 55 m nad hladinou řeky 

Moravice a razovské 46 m nad hladinou. Vznikly vyvržením a sedimentací sopečného 

materiálu, který se usadil spolu s kulmským materiálem na dně zastaveného vodního toku 

řeky Moravice. Razovský kámen byl využíván při stavbě všech okolních železničních tratí, 

zejména na moravskoslezské centrální. Ložisko razovského komplexu je v dnešní době 

z velké části vytěžené (Barth, Zapletal, 1978). 

 

 
obr. 43: Zleva – pomník z tufitového materiálu, 5 m vysoká lomová stěna, areál lomu (autor: Petra Kubielasová, 

2015) 

Razovský tufitový lom (obr. 43) je chráněnou krajinnou památkou rozkládající se 

na území 21 ha. V lokalitě je odkryto osm lomových stěn s výškou až 5 m. Celková 
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mocnost tufitové vrstvy podloží je až 12 m. Historii těžby je možné podle nálezů a datace 

staveb, u kterých byl tufitový materiál použit, sledovat až do 14. století. Roku 1945 byla 

těžba v lomu přerušena a po odsunu německého obyvatelstva nebyla obnovena. Důvodem 

mohlo být, že odešli zkušení dělníci, kteří kameni rozuměli a uměli efektivně těžit 

(Czudek, 1982). 

Karlovecký tufitový lom leží cca kilometr západně od Razové a má rozlohu cca 1,5 

km. Nachází se na břehu Slezské Harty, která kromě kostela a fary v minulosti zatopila 

obec Karlovec, na jejímž svahu byl lom těžen. Odkrytá lomová stěna, která dosahuje 

mocnosti až 8 m, vytváří ucelený amfiteátr. Z karloveckého tufitu, který má jemnější 

strukturu než tufit v lomu u Razové, se daly vyrábět jemnější a umělečtější předměty. 

Těžený kámen vypadá jako tmavý a nevzhledný pískovec, proto byl všude natírán vápnem 

na bílo. V lomu (obr. 43) byly objeveny stopy po používání klínových páčidel, kterými 

dělníci vylamovali celé bloky horniny. Metodu těžby páčením a klínováním dokazují i 

převislé lomové stěny (Barth, Zapletal, 1978). 

 

 
obr. 44: Karlovecké tufity - lomová stěna (foto [7]) 

Zlatá lípa na Červené hoře 

Kopec zvaný Červená hora leží mezi obcemi Guntramovice a Stará Libavá (obr. 30 + 

příloha č. 5), poblíž města Budišov nad Budišovkou. Po výjezdu z Guntramovic směrem na 

Starou Libavu je po necelém kilometru po levé straně sjezd do lesa. Odtud je pěší cesta 

k malé kapli, kde se nachází Cesta česko-německého porozumění (obr. 45).  

 

 
obr. 45: Zleva – kaple Cesty českoněmeckého porozumění, Zlatá lípa, meteorologická stanice Červené hory 

(autor: Petra Kubielasová, 2015) 
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Jedná se o základní kameny s nápisy lidí, kteří chtějí šířit dobré vztahy mezi 

německým a českým národem. Je vyskládána od dřevěného kříže a vede do budoucnosti. 

Nachází se zde kaplička (Janoška, 2013) 

Další zastávkou na cestě k vrcholu Červené hory je Zlatá lípa (obr. 45), odkud se dá 

dojít k většímu ze dvou opuštěných lomů. Tento strom byl zapsán roku 1998 jako památný 

strom ČR. Podle pověsti je tato 240 let stará lípa odnoží stromu, který si pamatuje události 

7leté války Rakouska-Uherska proti Prusku a odpočinek generála Laudona po bitvě. Na 

vrcholu Červené hory se nachází telekomunikační stožár a meteorologická stanice (obr. 

45), která od roku 1952 sloužila potřebám dělostřelectva (NT). 

Na Červené hoře se nachází dva opuštěné čedičové lomy, kde je dobře vidět zdejší 

sopečná činnost, která zde probíhala zhruba před dvěma miliony let. Lomy se rozkládají 

přibližně 1,5 km západně od vrcholu Červené hory. První je menší a nachází se asi 500 m 

jižně od Zlaté lípy a druhý je mnohem větší, lomové stěny dosahují výšky až 18 m. 

Uprostřed lomu je cca 8 m vysoký čedičový výskyt s kulovitou odlučností (Janoška, 2001). 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit dvoudenní exkurzi po neovulkanitech Nízkého 

Jeseníku. Nejprve bylo třeba popsat geomorfologii, geologii, horninové složení a podnebí 

studované oblasti, což je obsaženo ve druhé kapitole. Je zde zmínka o minerálních 

pramenech, které vznikly díky vulkanickým pochodům. Jako zajímavost je popsáno pár 

paleontologických oblastí, které se ve studované oblasti nachází. 

V Nízkém Jeseníku, hlavně v oblasti kolem obce Bruntál se hojně nachází neogenní 

vulkanity a čedičové výskyty, které zde vznikly díky orogenním pochodům. 

K celkovému popisu bylo vybráno sedm neogenních sopek, jedna miocenní sopka a 

jedna oblast lomů s pyroklastickým materiálem. Ve třetí kapitole je popsán geologický 

vývoj lokalit, petrografické složení a jsou vytvořeny místopisné mapky a mapky 

s vyznačením složení horninového podloží. Všechny lokality, popsané ve třetí kapitole, 

byly studovány v terénu. Méně turisticky atraktivní jsou čedičové výskyty, kde je lom 

zasypán, nebo neudržován. Zde proto nebyla exkurze vedena. 

Bylo vybráno pět turisticky nejzajímavějších míst, kterými se zabývá kapitola čtvrtá. 

U těchto vulkanitů je detailněji popsána nejen geologická geneze a petrografické složení, 

ale také historie, či památky, které se v oblasti nachází.  

Byl vytvořen itinerář dvoudenní exkurze pro 12 osob ve věku mezi 15-17 lety. Počet 

osob a věk je omezen z časové a fyzické náročnosti. Ubytování bylo zvoleno v hotelu, 

který se nachází na strategickém místě v polovině cesty.  

Jako přílohy byly zpracovány mapky s větším rozlišením, které by mohly být při 

exkurzi použity. Také jsou jako příloha bakalářské práce připojeny fotografie pořízené 

v terénu. 
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