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Anotace 

 Cílem bakalářské práce je vytvořit turistického průvodce bludných balvanů 

v okresu Ostrava-město. Tento průvodce umožní turistům navštívit a současně i získat 

kompletní informace o 44 lokalitách s bludnými balvany. Turista bude mít k dispozici GPS 

souřadnice přesné lokalizace jednotlivých bludných balvanů, topografickou mapu, letecký 

snímek, geologickou mapu, dokumentační fotografii bludného balvanu, detail horninového 

materiálu a geomorfologický i geologický popis zájmové lokality. 

 Kromě turistického průvodce jednotlivých lokalit se bakalářská práce zabývá i 

teorií bludných balvanů a jejich obecnou charakteristikou. 

Klíčová slova: turistický průvodce, bludný balvan, Ostrava-město 

Annotation 

 The aim of the bachelor thesis is to create a tourist guide of erratic boulders in the 

region of Ostrava city.  This guide will enable tourists to visit and also to gain complete 

information about 44 localities with erratic boulders. GPS coordinates of accurate 

localization of individual erratic boulders will be available and furthermore also the 

topographic map, the aerial photo, the geological map, a documentary photo of erratic 

boulder, a detail of rock material, geomorphological and geological description of interest 

location. 

  The bachelor thesis deals also with a theory of erratic boulders and their general 

characteristics besides the tourist guide. 
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Seznam použitých zkratek 

ČR- Česká republika 

GPS – Global Positioning System 
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1 ÚVOD 

 Cílem práce je realizace turistického průvodce lokalitami s výskytem bludných 

balvanů v okresu Ostrava-město. Bludné balvany představují relikty horninových 

materiálů, které jsou pozůstatkem zalednění, které sahalo až do naší zájmové oblasti. 

Bludné balvany představují z turistického pohledu významné památky. U veřejnosti 

vzbuzují obdiv proto, že jsou pamětníky dávných dob, kdy vlivem geodynamického 

procesu ledovcové činnosti docházelo k přesunu hornin na velké vzdálenosti.  

 V porovnání s jinými pracemi, které vznikly na toto téma, je to první práce, která 

přináší souhrnné zpracování bludných balvanů v okresu Ostrava-město. 
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2 TEORIE BLUDNÝCH BALVANŮ 

2.1 Charakteristika kvartéru 

 Kvartér se uvádí jako nejkratší a současně nejmladší období v historii Země. 

Délka tohoto období se obyčejně uvádí na 1,8 milionů let. Kvartér rozdělujeme na dvě 

období - starší pleistocén, který je nazýván jako „ledová doba“ a mladší holocén, známý 

též jako „poledová doba“. 

 Hlavním rysem kvartéru je střídání chladných období – glaciálů s vlhčími a 

teplejšími obdobími meziledovými – interglaciály (Chlupáč a kol., 2002). Podle Ložka, 

2007 se cyklické výkyvy, kterými se kvartér vyznačuje, projevují právě v našich 

zeměpisných šířkách. Zde jejich průměrné teploty kmitají v rozmezí nejméně 10 - 12 °C. 

Mocné ledové štíty, které vznikají v glaciálech, pokrývají rozsáhlé oblasti Eurasie a 

severní pásma Ameriky. 

 Glaciální pokles hladiny světových moří je o 120 až 140 m a následné změny 

tvaru a rozsahu kontinentů jsou důsledkem vazeb ohromných mas vody v pevninském 

ledu. 

 V průběhu kvartéru také vznikají nynější ekosystémy, rostliny i živočichové. Díky 

podnebnímu kolísání dochází k rozlehlým migracím, ke změnám jejich areálu a také 

k přesunům celých vegetačních pásem. 

2.2 Kvartér na Ostravsku 

 Území, na kterém se Ostravsko rozprostírá, zaujímá v českém kvartéru významné 

postavení. Patří k území, které se vyskytuje v okruhu působení skandinávského 

kontinentálního zalednění. Na tomto území lze zkoumat takřka všechny typy čtvrtohorních 

sedimentů, které se na území České republiky vyskytují. Ty tvoří podstatné suroviny pro 

slévárenství, stavebnictví a jsou podstatné i z hlediska dobývání ostravských zásob 

kamenného uhlí. Uloženiny kontinentálního zalednění také předkládají značná měřítka jak 

pro stanovení stratigrafického systému tohoto území, tak i pro připojení na stratigrafický 

systém pleistocénu severní Evropy. V uloženinách, které jsou v dosahu kontinentálního 

zalednění na Ostravsku, převládají horniny místní nad horninami cizími. Horniny místní 
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pramení ze dvou základních geologických celků ČR – z Českého masívu a karpatské 

soustavy. Rozhraní mezi těmito celky tvoří dnešní tok řeky Odry. (Macoun a kol., 1965) 

 Jak již bylo řečeno, území Ostravska patří k lokalitám, kde naše území bylo 

zasaženo pevninským ledovcem. A to v sálském a elsterském zalednění. 

2.2.1 Halštrovské (elsterské) zalednění  

 Halštrovské zalednění odpovídá v alpinské terminologii mindelu. Sedimenty 

v tomto zalednění jsou zastoupeny uloženinami glacigenními (ledovcovými), 

glacifluviálními (ledovcovo-říčními) a glacilakustrinními (ledovcovo-jezerními). 

Nejrozptýlenějším a hlavně nejdůležitějším glacigenním sedimentem je till, který zahrnuje 

nejrozmanitější typy glacigenním sedimentů. Glacifluviální a glacikustrinní sedimenty jsou 

častokrát od sebe těžko rozpoznatelné, jelikož se ukládaly v jezerních pánvích před 

ledovcovým čelem, a to v postupu i ústupu pevninského ledovce. 

 Ke konci tohoto zalednění se mezi jeho náporovou morénou (Uhlířov, Opava, 

Kravaře, Zábřeh a Hlučín) a severními svahy Nízkého Jeseníku vyskytovalo rozlehlé 

ledovcové jezero. Jezero bylo na východě sloučeno s ledovcovým jezerem na Ostravsku, 

jehož hladina dosahovala nadmořské výšky asi 300 m. (Musil, 1993) 

2.2.2 Sálské zalednění 

 Fluviální sedimentace postupové fáze sálského zalednění je zatlačována 

ledovcovou sedimentací, která do ní vodorovně přechází.  

 V sálském zalednění na našem území došlo hned ke dvěma zaledněním-starší 

označováno jako palhanecké a mladší jako oldřišovské, které je i posledním zaledněním na 

našem území. Tato dvě zalednění jsou oddělena neplachovickým interstadiálem. 

 V předpolí ledovce znovu vzniká opavsko-hlučínské jezero, které prostupuje 

hluboko do vodních toků Nízkého Jeseníku. Na území Ostravska a v oderské části 

Moravské brány se také vytvořilo jezero, které je na severu ohraničené ledovcovým čelem 

a na jihu Moravskou bránou. Vody tohoto jezera tečou jižním směrem do údolí Bečvy. 

 Z ústupového stádia sálského zalednění se glacifluviální a glacilakustrinní 

sedimenty uchovaly jen vzácně, protože v této fázi došlo k velké erozi. V teplém období 

neplachovického interstadiálu vzniká pohřbená půda s mocností asi 1 m. (Musil, 1993) 
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2.3 Obecná charakteristika souvků 

 V průběhu své dlouhé cesty na jih ze Skandinávie severský kontinentální ledovec 

drtil dno a strhával větší i menší úlomky hornin a také balvany, které se nabalovaly do 

ledovcové masy. Díky tomu byly různorodé horniny neseny od severu k jihu až do místa, 

kde se led roztavil, mimo jiné i na Ostravsko. 

 V češtině nazýváme souvky jako materiály, které jsou transportovány ledovci. 

Jsou to každé horninotvorné částice o velikosti nad 1 cm, které přepravil horský nebo 

pevninský ledovec. Velké souvky se nazývají bludné balvany (též eratické, z latinského 

slova erro – bloudím) a jejich konvencionální hranice je větší než 25 cm (Gába, 2003). 

 Podle Gáby a Peka (1999) český odborný název pro souvek prosadil v roce 1911 

Cyril Purkyně, první ředitel Státního geologického ústavu, jako překlad německého 

„Geschiebe“, který odpovídá anglickému „erratic boulder“ a ruskému „lednikovyj valun“. 

2.3.1 Klasifikace souvků 

 Souvky severoevropského zalednění se obvykle rozdělují na krystalinické, do 

kterých spadají horniny metamorfované a vyvřelé, a horniny sedimentární. Souvky 

krystalinické jsou podstatnější pro kvartérní geologii, kdežto souvky sedimentární jsou 

významnější pro paleontologii.  

 Na základě původu rozdělujeme souvky na nordické (Ferngeschiebe), blízké 

(Nahgeschiebe) a lokální (Lokalgeschiebe). Koncept „eratické souvky“ je nepřesný, neboť 

není přesně vymezeno, na jakou vzdálenost musely cestovat. U nás bychom mohli 

pokládat za eratické všechny blízké a nordické. Neobvyklou skupinu tvoří vůdčí souvky 

(Leitgeschiebe). U těchto souvků je přesně definovaný původ, jsou snadno rozpoznatelné 

makroskopicky a aplikovatelné pro stratigrafii kvartéru. Pojem „vůdčí“ zde není 

porovnatelný s pojmem vůdčích zkamenělin. (Gába, 2003) Nordické souvky jsou na našem 

území ty, které mají počátek ve Skandinávii, Finsku, na dně a na pobřeží Baltského moře. 

Blízké souvky mají původ v polském Slezsku, ale mohou také pocházet i ze severně 

situovaného území Polska či Německa. Lokální souvky jsou nejčastějším typem souvků a 

na našem státním území se nalézají skoro ve všech lokalitách. V místech řeky Odry 

dominují lokální souvky nad nordickými i blízkými souvky a na některých místech tvoří 

dokonce až 90% všech souvků (Gába a Pek, 1999). 
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2.3.2 Vnější tvary souvků 

 Informace v této kapitole byly převzaty z publikace Gáby a Peka (1999). 

Velikost 

 Co se týče velikosti, tak horní hranice pojmu „souvek“ není ohraničena, dolní 

hranice je však pevně smluvní. Všechny petrografické typy souvků mají svou horní 

zrnitostní hranici, která je určena vlastnostmi horniny, hlavně hustotou puklin, lépe řečeno 

vrstevnatostí. Největších metrových rozměrů dosahují typy rul a granitů. Výrazně menších 

velikostí dosahují souvky porfyrů (Gába a Pek, 1999). 

Tvar 

 Tvar souvků je úkolem primárního tvaru částice a jejího zhotovení při 

ledovcovém a vodním transportu. Tvary žehličkovité či hrdlovité jsou považovány za 

typické pro ledovcové opracování. U ledovcových souvků se potkáváme se všemi 

úrovněmi zaoblení, charakteristické je střední až slabší zaoblení. Nevšední nejsou ani 

bezchybně zaoblené oblázky. Byly převzaty ledovcem ze starších sedimentů. Z těchto 

tvarů se na našem území vyskytují nejčastěji pazourkové příbojové oblázky a oblázky 

křemene (Gába a Pek, 1999). 

Exarační tvary 

 Exarační tvary (rýhování) na povrchu souvků a jejich spodině, které vznikly 

během transportu v ledovci, se pokládají za důkaz ledovcového transportu. Vedle 

exaračních rýh se uvádějí také parabolické a miniaturní trhliny a srpovité zálomy. 

Pravidla nálezu rýh lze shrnout takto: 

 souvky s exaračním rýhováním se vyskytují ve vodně ledovcových uloženinách a 

tillu (rýhy se zde mohou setřít, hlavně na méně odolných horninách), 

 velikosti rýh podléhají velikosti souvků, respektive balvanů, 

 opětovaně se rýhování zachovalo na jemnozrnných až celistvých horninách o 

hladkém povrchu a různé velikosti (pazourky, vápence) (Gába a Pek, 1999). 
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Eolizace 

 Typickým znakem eolitického (větrného) přetvoření jsou hrance. Ty se mohou 

vytvářet na souvcích, které mají různý výchozí tvar až na oblázky s bezchybným tvarem. 

Velikostně jsou hrance od 15 mm až do 1 m, nejlépe jsou vytvořeny na souvcích, které 

mají velikost 6 - 20 cm (Gába a Pek, 1999). 

2.4 Obecná charakteristika bludných balvanů 

 Bludné balvany jsou určitě nejpozoruhodnějším ledovcovým materiálem, jehož 

rozměr v nejdelší ose přesahuje 25 m. Jako bludné balvany jsou mnohdy označovány také 

balvany, které leží naprosto samostatně na zemském povrchu, leč s činností ledovce nemají 

nic společného. V případě, že si představíme, jak velké bludné balvany mohou být, 

můžeme si také uvědomit, jakou energii měl ledovec při jejich transportu.  

 Převážná část bludných balvanů je tvořena granitem a jemu blízkými horninami, 

kromě toho migmatity a rulami. Granity převládají, jelikož ve Fennoskandinavii tvoří 

převážnou část a také jsou velice odolné horniny (Gába a Pek, 1999). 

2.4.1 Bludné balvany v ČR 

 V České republice nalezneme bludné balvany ve Slezsku a na severní Moravě (od 

Javornického výběžku po Ostravsko až na Těšínsko) a v severních Čechách (Šluknovský a 

Frýdlantský výběžek). Největší bludné balvany najdeme právě na Ostravsku, kde jsou 

balvany větší než 1 m běžné.  

 Z petrografického hlediska jsou naše bludné balvany podobné těm v Evropě. 

Pevnost a kamenická kvalita je však velmi rozdílná. Mnohé žuly a ostatní horniny jsou 

značně pevné, někdy ale nacházíme horniny, které jsou velice zvětralé a po uplynutí 

několika let se rozpadnou (Gába a Pek, 1999). 

2.4.2 Ochrana a údržba bludných balvanů 

 Vykládá se, že velké bludné balvany byly v Dánsku chráněny již od roku 1832. 

V České republice byl první krok k ochraně proveden v roce 1948, kdy zákon zakazoval 

balvany přemisťovat nebo je poškozovat. Až v následujících desetiletích se přikročilo 

k ochraně konkrétních bludných balvanů.  
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 V Evropě zůstává otevřenou otázkou, která kritéria pro ochranu vybírat a jak je 

právně uskutečňovat. Nejdůležitějším kritériem bývá velikost, respektive objem, který se 

neměří, ale vypočítává z délkových rozměrů nebo z váhy balvanu. 

 Z neznalosti či pohodlnosti se mnohokrát opomíná údržba instalovaných balvanů. 

Bez pravidelné údržby se balvany potáhnou mechy, lišejníky a řasami, které balvany ničí a 

zahalují jejich přírodní vzhled. Vhodné by bylo každoroční mytí vodou a kartáčem (Gába a 

Pek, 1999). 



Markéta Gollová: Turistický průvodce bludných balvanů v okresu Ostrava - město 

 

2015   8 

 

3 TURISTICKÝ PRŮVODCE 

 Tato kapitola se zabývá zpracováním turistického průvodce bludných balvanů 

v okrese Ostrava-město. Jedná se celkem o 44 lokalit, na kterých se bludné balvany 

nachází. Průvodce vychází z celkové přehledné mapky, kde každá lokalita má své 

pořadové číslo. Zároveň je toto pořadové číslo uvedeno v názvu podkapitoly. Například 

lokalita č. 1 v příloze1 má svůj popis v podkapitole 3.1. Přehledná mapa s uvedením 44 

lokalit s bludnými balvany se nachází v přílohách pod označením Příloha č. 1.  

Tab. 3.1 Legenda s uvedením názvu lokality a GPS souřadnice 

Název lokality GPS souřadnice 

1. Moravskoslezské hejtmanství 49°49‘800‘‘N; 18°16‘264‘‘E 

2. Výškovice – Lumírova 74 
49°46‘416‘‘N; 18°13‘054‘‘E 

3. Zábřeh 49°48‘380“N; 18°14‘436“E 

4. Výškovice – 29. dubna 49°46‘846“N; 18°13‘341“E 

5. Bělský les 49°47‘266“N; 18°14‘627“E 

6. Poruba 49°49‘355“N; 18°09‘175“E 

7. Poruba 49°50‘051“N; 18°11‘215“E 

8. Poruba – Biskupské gymnázium 49°50‘098“N; 18°11‘226“E 

9. Poruba – Geologický pavilon 49°49‘903“N; 18°09‘826“E 

10. Matuškův sad 49°50‘022“N; 18°19‘637“E 

11. Kunčice 
49°47‘539“N; 18°17‘941“E 

12. Vítkovice 49°49‘358“N; 18°09‘178“E 

13. Vítkovice 49°48‘214“N; 18°15‘274“E 

14. Radvanice 49°48‘513“N; 18°21‘480“E 

15. Radvanice - škola 49°48‘957“N; 18°20‘122“E 

16. Bártovice 49°48‘082“N; 18°20‘988“E 

17. Bártovice 49°47‘406“N; 18°20‘751“E 

18. Hrabová 49°46‘277“N; 18°16‘479“E 

19. Svinov 49°48‘371“N; 18°11‘349“E 

20. Stará Bělá 49°45‘855“N; 18°14‘351“E 

21. Stará Bělá 49°45‘834“N; 18°14‘237“E 
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22. Stará Bělá 49°45‘641“N; 18°12‘668“E 

23. Třebovice 49°50‘150“N; 18°11‘655“E 

24. Martinov 49°51‘301“N; 18°10‘826“E 

25. Polanka 49°47‘303“N; 18°09‘814“E 

26. Petřkovice 49°52‘087“N; 18°15‘836“E 

27. Petřkovice 49°51‘976“N; 18°15‘680“E 

28. Pustkovec 49°50‘468“N; 18°09‘965“E 

29. Pustkovec 49°50‘472“N; 18°09‘763“E 

30. Pustkovec 49°50‘446“N; 18°10‘163“E 

31. Vratimov 49°46‘343“N; 18°18‘405“E 

32. Šenov 49°48‘215“N; 18°23‘070“E 

49°48‘315“N; 18°23‘090“E 

33. Šenov 49°48‘037“N; 18°23‘289“E 

34. Šenov 49°47‘074“N; 18°22‘385“E 

35. Šenov 49°47‘091“N; 18°22‘476“E 

36. Klimkovice 49°47‘146“N; 18°07‘808“E 

37. Klimkovice 49°47‘749“N; 18°06‘344“E 

38. Josefovice 49°46‘363“N; 18°06‘468“E 

39. Vřesina 49°49‘350“N; 18°07‘834“E 

40. Vřesina 49°49‘777“N; 18°08‘095“E 

41. Václavovice 49°45‘289“N; 18°22‘323“E 

42. Dolní Lhota 49°50‘365“N; 18°05‘496“E 

43. Dolní Lhota 49°50‘544“N; 18°05‘531“E 

44. Čavisov 49°49‘721“N; 18°05‘059“E 

3.1 Lokalita č. 1-Bludný balvan-Moravskoslezské hejtmanství 

 Bludný balvan číslo 1 se nalézá na lokalitě v Moravské Ostravě, v okresu Ostrava-

město. Bludný balvan se nachází v parku před budovou krajského úřadu (viz lokalizace 

bludného balvanu č. 1 v topografické mapě obr. 3.1.1, lokalizace bludného balvanu č. 1 

v leteckém snímku obr. 3.1.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je 

patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.1.5) a také jeho detail (obr. 3.1.6). 
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 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°49‘800‘‘N; 

18°16‘264‘‘E. 

 Moravská Ostrava se nachází v již zmíněné Ostravské nivě, což je rovina ve 

východní a jižní části Ostravské pánve. Je tvořena souvrstvím čtvrtohorních říčních 

sedimentů, které jsou tvořeny z velké části písčitohlinitou vrstvou nánosů holocenních a 

pleistocenních štěrkopísků. Jde o nižší stupeň holocenní údolní nivy, který je 

tvořen četnými násypy a haldami antropogenního původu. Oblast Ostravské pánve je 

nepříliš zalesněná, převažují zde lužní porosty s olší, vrbou či jasanem. V plochém 

povrchu Ostravské pánve se poddolováním vyvinuly rozlehlé sníženiny, které jsou 

zaplněné podzemní i povrchovou vodou. (Demek, 1987) 

 Z hlediska širší geologické stavby náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím 

okolí. Sedimenty uhlonosné molasy se souvisle vyvíjejí z podložních kulmských 

sedimentů hradecko-kyjovického souvrství, které je tvořeno přímým podložím větší části 

hornoslezské pánve. Začátek sedimentace paralické molasy ostravského souvrství 

naznačuje tzv. Štůrovo mořské patro, jako první mořský horizont tohoto souvrství. 

Ostravské souvrství má cyklický charakter, který je typický pro uhlonosné cyklotémy. 

Litologicky je velmi pestré. Opakují se zde zejména pískovec, prachovec, uhelná sloj a 

jílovec. Cykličnost byla vyvolána řadou faktorů např. klimatickými faktory. (Grygar, 

2008) 

 Granit řadíme do hlubinných vyvřelých hornin, které vznikají krystalizací 

silikátové taveniny. Horniny hlubinné jsou plně vykrystalizované a mají makroskopicky 

dobře rozpoznatelné minerály (Hejtman, 1977). Podle Dudka a kol., (1984) jsou žuly z 

velké části světlé horniny. Hlavní makroskopické minerály tvoří draselné živce (ortoklas 

nebo mikroklin), jejichž obsah v granitu je 90-35%. Křemen je zde obsažen ve 20-60%. 

Vedlejšími makroskopickými minerálními součástmi jsou tmavé minerály (muskovit, 

biotit a amfibol) v 5-20% obsahu. Textura granitu je všesměrně nepravidelná, jeho 

struktura je celokrystalická a granitická (Chamra a kol., 2005). Rozměry toho bludného 

balvanu jsou 82 x 64 x 48 cm. 

 Tento bludný balvan je naleštěný, je na něm nápis „1. 5. 2004 Vstup české 

republiky do Evropské unie“. 



Markéta Gollová: Turistický průvodce bludných balvanů v okresu Ostrava - město 

 

2015   11 

 

Obr. 3.1.1 Lokalizace bludného balvanu č. 1 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.1.3 Lokalizace bludného balvanu č. 1 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.1.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 1 (foto autor) 

 

Obr. 3.1.2 Lokalizace bludného balvanu č. 1 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015)

 

Obr. 3.1.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 1 (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.1.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 1
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3.2 Lokalita č. 2-Bludný balvan-Výškovice-Lumírova 74 

 Bludný balvan číslo 2 se nalézá na lokalitě v jižní obvodové části Ostravy -

 Výškovicích na ulici Lumírova 74, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného 

balvanu č. 2 v topografické mapě obr. 3.2.1, lokalizace bludného balvanu č. 2 v leteckém 

snímku obr. 3.2.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.2.5) a také jeho detail (obr. 3.2.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°46‘416‘‘N; 

18°13‘054‘‘E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Granit zařazujeme do vyvřelých hornin, které vznikají krystalizací roztaveného 

materiálu v hloubce. Tavenina může obsahovat křemík, hliník, železo, vápník, sodík a 

draslík. Ty se slučují a při krystalizaci magmatu vznikají další silikátové minerály, které 

dalšími kombinacemi vytvářejí vyvřelé horniny (Pellant, 2005). Hlavními 

makroskopickými minerálními součástmi jsou křemen, plagioklas a draselný živec. 

Vedlejšími makroskopickými minerálními součástmi jsou amfibol, biotit a muskovit. 

Textura žuly je všesměrně nepravidelná, její struktura je porfyrická, zrnitá (Chamra a kol., 

2005). 

 Tento bludný balvan je z granitu rapakivi, což je červený porfyrický granit 

s úzkým oligoklasovým lemem a okrouhlými vyrostlicemi ortoklasu (Petránek, 1997). 

 Tento bludný balvan byl nalezen při výkopových pracích na ulici Lumírova 74. 
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Obr. 3.2.1 Lokalizace bludného balvanu č. 2 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.2.3 Lokalizace bludného balvanu č. 2 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.2.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 2 (foto autor) 

Obr. 3.2.2 Lokalizace bludného balvanu č. 2 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.2.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 2 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.2.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 2

3.3 Lokalita č. 3-Bludný balvan-Zábřeh 

 Bludný balvan číslo 3 je situován v nejsevernější části obvodu Ostrava-Jih, tedy v 

Ostravě-Zábřeh. Bludný balvan se nachází v Mičanově parku pod kostelem (viz lokalizace 
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bludného balvanu č. 3 v topografické mapě obr. 3.3.1, lokalizace bludného balvanu č. 3 

v leteckém snímku obr. 3.3.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je 

patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.3.5) a také jeho detail (obr. 3.3.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘380“N; 

18°14‘436“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je uvedena v kapitole 3.1. 

 Bludný balvan byl nalezen v roce 1928 v korytě potoka Zábřežky, při ústí do 

Odry. Rozměry tohoto bludného balvanu jsou 150 x 137 x 100 cm. 

Obr. 3.3.1 Lokalizace bludného balvanu č. 3 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.3.2 Lokalizace bludného balvanu č. 3 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.3.3 Lokalizace bludného balvanu č. 3 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 
Obr. 3.3.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 3 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.3.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 3 (foto autor) 

Obr. 3.3.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č 3

3.4 Lokalita č. 4-Bludný balvan-Výškovice-29. dubna 

 Bludný balvan číslo 4 se nalézá na lokalitě v jižní obvodové části Ostravy-

Výškovicích na ulici 29. dubna, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu 

č. 4 v topografické mapě obr. 3.4.1, lokalizace bludného balvanu č. 4 v leteckém snímku 

obr. 3.4.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného 

balvanu v této lokalitě (obr. 3.4.5) a také jeho detail (obr. 3.4.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°46‘846“N; 

18°13‘341“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 
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 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je uvedena v kapitole 3.1. 

Obr. 3.4.1 Lokalizace bludného balvanu č. 4 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.4.3 Lokalizace bludného balvanu č. 4 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.4.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 4 (foto autor) 

Obr. 3.4.2 Lokalizace bludného balvanu č. 4 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.4.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 4 

Obr. 3.4.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 4
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3.5 Lokalita č. 5-Bludný balvan-Bělský les 

 Bludný balvan číslo 5 se nalézá na lokalitě v jižní obvodové části Ostravy-Bělský 

les, v okresu Ostrava-město. Bludný balvan leží v areálu lesní školky v Bělském lese (viz 

lokalizace bludného balvanu č. 5 v topografické mapě obr. 3.5.1, lokalizace bludného 

balvanu č. 5 v leteckém snímku obr. 3.5.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze 

které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.5.5) a také jeho detail (obr. 

3.5.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘266“N; 

18°14‘627“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Ke granitům můžeme přičlenit horniny, u kterých draselný živec silně převládá 

nad kyselým plagioklasem. Křemen se zde prosazuje jako podstatná část. Draselné živce 

jsou nejčastěji zastoupeny ortoklasem, mikroklinem či pertitem. Křemen krystalizuje v 

sukcesi jako poslední a vyplňuje mezery mezi minerály, které vykrystalizovaly dříve. 

Z tmavých minerálů je nejčastěji zastoupen biotit, turmalín nebo muskovit. Mezi světlé 

součástky patří draselné živce, plagioklas a křemen. Mezi akcesorické součástky, které 

jsou zastoupeny pouze v malém množství a nejčastěji v mikroskopickém rozměru 

zařazujeme apatit, zirkon, magnetit a titanit. Tmavých minerálů je v granitech málo, proto 

mají světlejší barvu (Kudělásková, 1981). Textura žuly je všesměrně nepravidelná, její 

struktura je porfyrická, zrnitá (Chamra a kol., 2005). 
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Obr 3.5.1 Lokalizace bludného balvanu č. 5 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.5.3 Lokalizace bludného balvanu č. 5 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.5.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 5 (foto autor) 

Obr. 3.5.2 Lokalizace bludného balvanu č. 5 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.5.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 5 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.5.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 5
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3.6 Lokalita č. 6-Bludný balvan-Poruba 

 Bludný balvan číslo 6 se nalézá na lokalitě v jihozápadní obvodové části Ostrava 

– Poruba, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 6 v topografické 

mapě obr. 3.6.1, lokalizace bludného balvanu č. 6 v leteckém snímku obr. 3.6.2). Z lokality 

byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této 

lokalitě (obr. 3.6.5) a také jeho detail (obr. 3.6.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°49‘355“N; 

18°09‘175“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Porubský bludný balvan se na naše území dostal před 300 až 200 tisíci lety se 

skandinávským pevninským ledovcem. Do roku 1929 byl v potůčku, v místě zvaném „V 

dolech“. Zásluhou učitele Josefa Hurníka se bludný balvan přestěhoval na porubskou 

náves, aby se z něj stal pomník k desátému výročí založení naší republiky. K jeho 

přesunutí tehdy přiložilo mnoho lidí ruku k dílu, i když spousta z nich věřila, že kámen byl 

obdařen zvláštní mocí díky jeho velikosti a uložení v korytě řeky. Podle nich měl kámen 

dávat ochranu krajině a chránit ji před negativními silami. V roce 1968 byl bludný balvan 

přestěhován podruhé a to na Vřesinskou ulici, kde leží dodnes (Statutární město Ostrava-

oficiální portál). Porubský bludný balvan je označován jako druhý největší v České 

republice. Pyšní se však prvenstvím s nejdelší osou, která dosahuje 370 cm. Balvan je 

tvořen žulovou horninou s hrubozrnným porfyrickým granitem. Jeho barva je růžová 

s černými skvrnami, které byly vytvořeny tmavými minerály. Porfyrická hornina má 1-2 

cm velké části, které tvoří růžové draselné živce. Rovněž nalezneme ve struktuře balvanu 

šedý a nažloutlý drcený křemen, plagioklas, černý biotit v protáhlých seskupeních, apatit, 

magnetit, titanit a stopové prvky epidotu (Porubský bludný balvan). Váha porubského 
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bludného balvanu je 11 t a rozměry má 320 x 170 x 120 cm. K prvnímu vyhlášení 

porubského bludného balvanu jako přírodní památky došlo 13. 12. 1989 s platností od 1. 1. 

1990 (Černý). Bludný balvan je součástí pomníku, který je věnovaný obětem II. světové 

války a místem, kde si lidé chodí připomínat významné události naší republiky. Radnice 

zde v letech 2008 – 2010 nechala vysázet zeleň a okolí památníku upravila (Statutární 

město Ostrava-oficiální portál). 

Obr. 3.6.1 Lokalizace bludného balvanu č. 6 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.6.3 Lokalizace bludného balvanu č. 6 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015)  

 

Obr. 3.6.2 Lokalizace bludného balvanu č. 6 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.6.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 6 (www.cgu.cz, 2015) 
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Obr 3.6.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 6 (foto autor) 

 

Obr. 3.6.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 6

3.7 Lokalita č. 7-Bludný balvan-Poruba 

 Bludný balvan číslo 7 se nalézá na lokalitě v obvodové části Ostrava – Poruba na 

rohu ulic Sokolovská a Generála Sochora, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace 

bludného balvanu č. 7 v topografické mapě obr. 3.7.1, lokalizace bludného balvanu č. 7 

v leteckém snímku obr. 3.7.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je 

patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.7.5) a také jeho detail (obr. 3.7.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘051“N; 

18°11‘215“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.7.1 Lokalizace bludného balvanu č. 7 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.7.3 Lokalizace bludného balvanu 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.7.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 7 (foto autor) 

 

 

Obr. 3.7.2 Lokalizace bludného balvanu č. 7 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.7.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 7 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.7.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 7
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3.8 Lokalita č. 8-Bludné balvany-Poruba-Biskupské gymnázium 

 Bludné balvany číslo 8 se nalézají na lokalitě v obvodové části Ostrava – Poruba u 

Biskupského gymnázia, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 8 

v topografické mapě obr. 3.8.1, lokalizace bludných balvanů č 8 v leteckém snímku obr. 

3.8.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludných 

balvanů v této lokalitě (obr. 3.8.5).  

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘098“N; 

18°11‘226“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.8.1 Lokalizace bludných balvanů č. 8 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.8.2 Lokalizace bludných balvanů č. 8 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.8.3 Lokalizace bludných balvanů č. 8 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.8.5 Fotodokumentace bludných balvanů č. 

8 (foto autor) 

Obr. 3.8.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 8 (www.cgu.cz, 2015)

 

3.9 Lokalita č. 9-Bludné balvany-Poruba-Geologický pavilon 

 Bludné balvany číslo 9 se nalézají na lokalitě v obvodové části Ostrava-Poruba, 

před geologickým pavilonem prof. F. Pošepného, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace 

bludných balvanů č. 9 v topografické mapě obr. 3.9.1, lokalizace bludných balvanů č. 9 

v leteckém snímku obr. 3.9.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je 

patrné umístění bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.9.5) a (obr. 3.9.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°49‘903“N; 

18°09‘826“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 
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Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.9.1 Lokalizace bludných balvanů č. 9 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.9.3 Lokalizace bludných balvanů č. 9 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.9.2 Lokalizace bludných balvanů č. 9 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.9.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 9 (www.cgu.cz, 2015) 
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Obr. 3.9.5 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 9 (foto autor) 

Obr. 3.9.6 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 9 (foto autor)

3.10 Lokalita č. 10-Bludný balvan-Matuškův sad 

 Bludný balvan číslo 10 se nalézá na lokalitě v obvodové části Slezská Ostrava, v 

Matuškově sadu, v okresu Ostrava – město (viz lokalizace bludného balvanu č. 10 

v topografické mapě obr. 3.10.1, lokalizace bludného balvanu č. 10 v leteckém snímku 

obr. 3.10.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.10.5) a také jeho detail (obr. 3.10.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘022“N; 

18°19‘637“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Hlubinné vyvřeliny se vytvářely utuhnutím magmatu, které skončilo intruzí 

v hlubších úsecích zemské kůry. U většiny masivů není hloubka tuhnutí přímo určitelná, 

pravděpodobně se pohybuje mezi 2 až 10 km. Tuhnutí masívů probíhalo velmi pomalu a 

nerosty měly dost času na vývoj a růst. Proto se v hlubinných horninách nevyskytuje sklo a 

jejich zrno je dosti hrubé (Dudek a kol., 1984). Žula obsahuje zejména křemen a draselné 
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živce (růžové, červené, žlutavé). Z vedlejších minerálů jsou to tmavý štěpný amfibol a 

biotit. Stavba granitu je všesměrná. Jeho sloh je celokrystalický a porfyrovitý. Křemen má 

mléčnou, bílou až špinavě ledovou barvu, krystalizoval jako poslední a jeho krystalové 

plochy jsou lesklé. (Chamra a kol., 2005) 

Obr. 3.10.1 Lokalizace bludného balvanu č. 10 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.10.3 Lokalizace bludného balvanu č. 10 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.10.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 10 (foto autor) 

Obr. 3.10.2 Lokalizace bludného balvanu č. 10 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.10.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 10 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.10.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 10
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3.11 Lokalita č. 11-Bludný balvan-Kunčice 

 Bludný balvan č. 11 se nalézá na lokalitě v obvodové části Slezská Ostrava, na 

katastrálním území Kunčice, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu 

č. 11 v topografické mapě obr. 3.11.1, lokalizace bludného balvanu č. 11 v leteckém 

snímku obr. 3.11.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.11.5) a také jeho detail (obr. 3.11.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘539“N; 

18°17‘941“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Kunčický bludný balvan byl na své místo dopraven ledovcem v období středního 

pleistocénu, což je přibližně před 250 až 800 tisíci lety (Kunčický bludný balvan). Bludný 

balvan byl nalezen v hloubce 6,8 m při kopání základů pro slévárnu Nové huti v roce 1954 

(Jirková). Nyní leží na betonovém podstavci před areálem Nové huti. Je tvořen žulovou 

horninou, která je označována jako hrubozrnný porfyrický granit (Kunčický bludný 

balvan). Ten je pravděpodobně z granitoidních masivů svekofenidního krystalinika 

středního Švédska nebo jižního Finska. Svekofenidy jsou největší regionálně geologickou 

jednotkou Baltského štítu, která pronikala karelskou orogenezí před 1 800 milióny let. 

V balvanu nalezneme vyrostlice narůžovělých či nažloutlých draselných živců, jejichž 

velikost je 1 až 2 centimetry. Podstatu horniny tvoří hrubá zrnitá hmota, která také 

obsahuje šedý plagioklas, drcený křemen a biotit v protáhlých shlucích. V malém množství 

jsou zde zastoupeny také apatit, magnetit a epidot. Kunčický bludný balvan je největší 

bludný balvan v České republice díky své váze 17,5 t. Rozměry bludného balvanu jsou 320 

x 250 x 155 cm a jeho objem je 6,5 m
3
. V roce 1990 byl tento balvan vyhlášen jako 

přírodní památka.(Jirková) 
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Obr. 3.11.1 Lokalizace bludného balvanu č. 11 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.11.3 Lokalizace bludného balvanu č. 11 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.11.5 Fotodokumentace bludného 

balvanu č. 11 (foto autor) 

Obr. 3.11.2 Lokalizace bludného balvanu č. 11 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.11.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 11 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.11.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 11
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3.12 Lokalita č. 12-Bludný balvan-Vítkovice 

 Bludný balvan č. 12 se nalézá na lokalitě v obvodové části Vítkovice, před 

areálem Diama, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 12 

v topografické mapě obr. 3.12.1, lokalizace bludného balvanu č. 12 v leteckém snímku 

obr. 3.12.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.12.5) a také jeho detail (obr. 3.12.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°49‘358“N; 

18°09‘178“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3. 12. 1 Lokalizace bludného balvanu č. 12 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3. 12. 2 Lokalizace bludného balvanu č. 12 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.12.3 Lokalizace bludného balvanu č. 12 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.12.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 12 (foto autor) 

Obr. 3. 12. 4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 12 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.12.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 12 

3.13 Lokalita č. 13-Bludný balvan-Vítkovice 

 Bludný balvan č. 13 se nalézá na lokalitě v obvodové části Vítkovice, před 

městským stadionem, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 13 

v topografické mapě obr. 3.13.1, lokalizace bludného balvanu č. 13 v leteckém snímku 

obr. 3.13.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.13.5) a také jeho detail (obr. 3.13.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘214“N; 

18°15‘274“E. 
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 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.13.1 Lokalizace bludného balvanu č. 13 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.13.3 Lokalizace bludného balvanu 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.13.2 Lokalizace bludného balvanu č. 13 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.13.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 13 (www.cgu.cz, 2015) 
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Obr. 3.13.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 13 (foto autor) 

Obr. 3.13.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 13

3.14 Lokalita č. 14-Bludný balvan-Radvanice 

 Bludný balvan č. 14 se nalézá na lokalitě v obvodové části Radvanice, v areálu 

dolu Ludvík, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 14 

v topografické mapě obr. 3.14.1, lokalizace bludného balvanu č. 14 v leteckém snímku 

obr. 3.14.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.14.5). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘513“N; 

18°21‘480“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.14.1 Lokalizace bludného balvanu č. 14 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.14.3 Lokalizace bludného balvanu č. 14 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.14.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 14 (foto autor) 

Obr. 3.14.2 Lokalizace bludného balvanu č. 14 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.14.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 14 (www.cgu.cz, 2015)  

3.15 Lokalita č. 15-Bludné balvany-Radvanice škola 

 Bludné balvany č. 15 se nalézají na lokalitě v obvodové části Radvanice, před 

základní školou, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 15 
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v topografické mapě obr. 3.15.1, lokalizace bludných balvanů č. 15 v leteckém snímku 

obr. 3.15.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.15.5) a také jejich detail (obr. 3.15.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘957“N; 

18°20‘122“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.15.1 Lokalizace bludných balvanů č. 15 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.15.3 Lokalizace bludných balvanů č. 15 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.15.2 Lokalizace bludných balvanů č. 15 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015)  
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Obr. 3.15.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 15 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.15.5 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 15 (foto autor) 

Obr. 3.15.6 Fotodokumentace detailu bludných 

balvanů č. 15

3.16 Lokalita č. 16-Bludný balvan-Bártovice 

 Bludný balvan č. 16 se nalézá na lokalitě v obvodové části Bártovice, ve výklenku 

zdi sokolského hřiště po pravé straně Těšínské ulice, v okresu Ostrava-město (viz 

lokalizace bludného balvanu č. 16 v topografické mapě obr. 3.16.1, lokalizace bludného 

balvanu č. 16 v leteckém snímku obr. 3.16.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, 

ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.16.5) a také jeho detail 

(obr. 3.16.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘082“N; 

18°20‘988“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 
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Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.16.1 Lokalizace bludného balvanu č. 16 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.16.3 Lokalizace bludného balvanu č. 16 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.16.2 Lokalizace bludného balvanu č. 16 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.16.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 15 (www.cgu.cz, 2015)
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Obr. 3.16.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 16 (foto autor) 

Obr. 3.16.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 16

3.17 Lokalita č. 17-Bludné balvany-Bártovice 

 Bludné balvany č. 17 se nalézají na lokalitě v obvodové části Bártovice, před 

základní školou, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 17 

v topografické mapě obr. 3.17.1, lokalizace bludných balvanů č. 17 v leteckém snímku 

obr. 3.17.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.17.5 a obr. 3.17.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘406“N; 

18°20‘751“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.17.1 Lokalizace bludných balvanů č. 17 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.17.3 Lokalizace bludných balvanů č. 17 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.17.5 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 17 (foto autor)  

 

Obr. 3.17.2 Lokalizace bludných balvanů č. 17 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.17.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 17 (www.cgu.cz, 2015)

Obr. 3.17.6 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 17 (foto autor)
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3.18 Lokalita č. 18-Bludný balvan-Hrabová 

 Bludný balvan č. 18 se nalézá na lokalitě v obvodové části Hrabová, u kostela sv. 

Kateřiny, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 18 v topografické 

mapě obr. 3.18.1, lokalizace bludného balvanu č. 18 v leteckém snímku obr. 3.18.2). 

Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu 

v této lokalitě (obr. 3.18.5) a také jeho detail (obr. 3.18.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°46‘277“N; 

18°16‘479“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.18.1 Lokalizace bludného balvanu č. 18 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.18.2 Lokalizace bludného balvanu č. 18 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.18.3 Lokalizace bludného balvanu č. 18 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.18.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 18 (foto autor) 

Obr. 3.18.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 18 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.18.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 18

3.19 Lokalita č. 19-Bludný balvan-Svinov 

 Bludný balvan č. 19 se nalézá na lokalitě v obvodové části Svinov, na hřbitově na 

ulici Ostravská, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 19 

v topografické mapě obr. 3.19.1, lokalizace bludného balvanu č. 19 v leteckém snímku 

obr. 3.19.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.19.5) a také jeho detail (obr. 3.19.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘371“N; 

18°11‘349“E. 
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 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.19.1 Lokalizace bludného balvanu č. 19 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.19.3 Lokalizace bludného balvanu č. 19 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.19.2 Lokalizace bludného balvanu č. 19 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.19.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 19 (www.cgu.cz, 2015) 
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Obr. 3.19.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 19 (foto autor) 

Obr. 3.19.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 19

3.20 Lokalita č. 20-Bludný balvan-Stará Bělá 

 Bludný balvan č. 20 se nalézá na lokalitě v obvodové části Stará Bělá, před 

základní školou, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 20 

v topografické mapě obr. 3.20.1, lokalizace bludného balvanu č. 20 v leteckém snímku 

obr. 3.20.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.20.5) a také jeho detail (obr. 3.20.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°45‘855“N; 

18°14‘351“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Bludný balvan před základní školou ve Staré Bělé pochází z Novákovy pískovny, 

která se nalézá za mysliveckou chatou. Jedná se o žulu rapakivi typu Pyterlit. S velkou 

pravděpodobností má původ z rapakivického masívu, který leží na jihozápadním pobřeží 

Finska, mezi městy Turku a Pori.  
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 Rozměry balvanu jsou 130 x 120 x 90 cm. Má šedorůžovou barvu a nápadné 

vyrostlice draselného živce, které jsou 3-4 cm dlouhé (Gába a Pchálek, 1975). 

Obr. 3.20.1 Lokalizace bludného balvanu č. 20 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.20.3 Lokalizace bludného balvanu č. 20 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.20.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 20 (foto autor) 

Obr. 3.20.2 Lokalizace bludného balvanu č. 20 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.20.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 20 (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.20.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 20 
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3.21 Lokalita č. 21-Bludné balvany-Stará Bělá 

 Bludné balvany č. 21 se nalézají na lokalitě v obvodové části Stará Bělá, za 

základní školou, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 21 

v topografické mapě obr. 3.21.1, lokalizace bludných balvanů č. 21 v leteckém snímku 

obr. 3.21.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.21.5 a obr. 3.21.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°45‘834“N; 

18°14‘237“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1 

 Za základní školou ve Staré Bělé se nalézají 3 velké bludné balvany, které slouží 

jako učební pomůcka pro mládež i celou společnost. 

 Na obrázku 3.21.5 můžeme vidět migmatit, což je podle (Babušky a Mužíka, 

1975) regionálně přeměněná hornina, která vznikla smícháním pevných hornin. Nejčastěji 

jde o smíchání krystalických břidlic, s kyselým magmatem, které mají žulový charakter. 

Toto magma vstoupilo do hotové horniny povětšině podél ploch břidličnatosti, a takto se 

vytvořily páskované horniny. V těchto horninách se střídají tmavší proužky, které 

nejčastěji představují amfibol nebo rulu, se světlými, které jsou podobné složením aplitu. 

Celý tento děj se jmenuje migmatizace. 

 Typově jde o ptygmatit, jehož křemeno-živcové žilky jsou silně zklikaceny, 

mnohokrát bez jakéhokoliv vztahu ke skladbě a procesu okolních vrstev. Tento jev bývá 

zařazen do úseku pretektonického až posttektonického (Geologická encyklopedie). 
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Obr. 3.21.1 Lokalizace bludných balvanů č. 21 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.21.3 Lokalizace bludných balvanů č. 21 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.21.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 21 (foto autor) 

Obr. 3.21.2 Lokalizace bludných balvanů č. 21 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.21.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 21 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.21.6 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 21 (foto autor) 
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3.22 Lokalita č. 22-Bludný balvan-Stará Bělá 

 Bludný balvan č. 22 se nalézá na lokalitě v obvodové části Stará Bělá, u hájovny, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 22 v topografické mapě obr. 

3.22.1, lokalizace bludného balvanu č. 22 v leteckém snímku obr. 3.22.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě 

(obr. 3.22.5) a také jeho detail (obr. 3.22.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°45‘641“N; 

18°12‘668“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Bludný balvan před hájovnou ve Staré Bělé je tzv. skolitový pískovec. V souvcích 

kambrických a hlavně spodnokambrických pískovců se objevují poměrně hojně živočišné 

stopy. Jsou přítomné v různorodých typech pískovců a zdaleka vždy k nim není možno 

zařadit přesný původ a stáří. 

 Nejčastější objevovanou stopou v pískovcových souvcích je Skolithos. Převážně 

jde o ichnodruh Skolithoslinearis. Vytváří systém rovnoběžných většinou hustě 

nahloučených rourek kolmých k vrstevnatosti o průměru 2-5 mm (při křížovém a šikmém 

zvrstvení je horizontální směr také zachován). Jako u ichnorodů Monocraterion a 

Diplocraterion jde totožně o doupata, tvůrci jsou patrně anelidní červi. Skolithos se 

objevuje v páskovaných pískovcích Kalmarsund a ve světlých pískovcích Hardeberga a 

Balka. 

 Jestliže mají rourku stejnou barvu jako hornina, jsou zřetelnější až po částečném 

navětrání. Mají poté zpravidla pozitivní, někdy také negativní reliéf (Gába a Pek, 1999). 

 Rozměry tohoto bludného balvanu jsou 75 x 55 x 45 cm. 
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Obr. 3.22.1 Lokalizace bludného balvanu č. 22 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.22.3 Lokalizace bludného balvanu č. 22 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.22.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 22 (foto autor) 

Obr. 3.22.2 Lokalizace bludného balvanu č. 22 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.22.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 22 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.22.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 22 
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3.23 Lokalita č. 23-Bludný balvan-Třebovice 

 Bludný balvan č. 23 se nalézá na lokalitě v obvodové části Třebovice, na ulici 

Třebovická, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 23 v topografické 

mapě obr. 3.23.1, lokalizace bludného balvanu č. 23 v leteckém snímku obr. 3.23.2). 

Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu 

v této lokalitě (obr. 3.23.5) a také jeho detail (obr. 3.23.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘150“N; 

18°11‘655“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Tento bludný balvan v Třebovicích byl nalezen při kanalizačních pracích v roce 

1959 mezi Třebovicemi a Porubou. Byl nevhodně přemístěn do zatáčky směrem na 

Pustkovec. Rozměry bludného balvanu jsou 175x 135 x 105 cm a jde o tzv. žulu rapakiwi 

(Kroutilík, 1963). 

 Granit zařazujeme do hornin hlubinných magmatických, které vznikají 

diferenciací magmatu. Žula může být světle šedá s modravým odstínem, červená i růžová, 

někdy i nazelenalá. Hlavními nerosty jsou draselné živce (mikroklin a ortoklas), křemen a 

kyselé plagioklasy (oligoklas). Mezi tmavé minerály zde můžeme zařadit biotit, o něco 

méně muskovit, amfibol a někdy turmalín. Mezi akcesorické součástky můžeme zařadit 

zirkon, apatit, magnetit, titanit, granát, ilmenit aj. Na granity jsou častokrát vázána 

významná ložiska nerostných surovin jako wolframu, cínu a vzácných nerostů (Ďuďa a 

Rejl, 2001). 
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 Rapakivi je varieta granitu, která je typická výskytem velkých oválných zrn 

růžového ortoklasu, který je ohraničený bílým až slabě nazelenavým plagioklasem. Také 

zpravidla obsahuje biotit a amfibol (Daněk). 

Obr. 3.23.1 Lokalizace bludného balvanu č. 23 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.23.3 Lokalizace bludného balvanu č. 23 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.23.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 23 (foto autor) 

Obr. 3.23.2 Lokalizace bludného balvanu č. 23 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.23.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 23 (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.23.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 23
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3.24 Lokalita č. 24-Bludný balvan-Martinov 

 Bludný balvan č. 24 se nalézá na lokalitě v obvodové části Martinov, 

v předzahrádce u hasičské zbrojnice, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného 

balvanu č. 24 v topografické mapě obr. 3.24.1, lokalizace bludného balvanu č. 24 

v leteckém snímku obr. 3.24.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je 

patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.24.5) a také jeho detail (obr. 

3.24.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°51‘301“N; 

18°10‘826“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Martinovský bludný balvan se dostal do vesnice v polovině 20. století, když se 

zde stavěla hasičská zbrojnice. Balvan byl do vesnice dopraven s navezeným kamením od 

řeky Opavy. To mělo posloužit ke zpevnění břehu řeky Opavy v martinovském katastru. 

Všechno kamenivo včetně bludného balvanu se na zpevňování břehu nepoužilo a u řeky 

zůstalo. Vodohospodářská správa v Ostravě občanům Martinova umožnila, aby si 

kamenivo od řeky odvezli a použili jej na základy stavěné hasičské zbrojnice. O odvoz 

kamení od řeky se postarali rolníci, kteří použili koňské povozy. Bludný kámen se pro své 

mohutné rozměry do základů budovy nakonec nedal a v blízkosti hasičské zbrojnice začal 

překážet. Uběhla určitá doba, než balvan využili jako památník. Využilo se jej až v roce 

1976, kdy hasičský sbor slavil 80. výročí. Od té chvíle stojí v předzahrádce hasičské 

zbrojnice v Martinově s kovovou pamětní deskou, na které je napsáno:“80 let požární 

ochrany v Martinově“. 

Tento bludný balvan je neopracovaný a váží více než 15 tun. (Statutární město Ostrava-

oficiální portál) 
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Obr. 3.24.1 Lokalizace bludného balvanu č. 24 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.24.3 Lokalizace bludného balvanu č. 24 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.24.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 24 (foto autor) 

Obr. 3.24.2 Lokalizace bludného balvanu č. 24 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.24.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 24 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.24.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 24
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3.25 Lokalita č. 25-Bludný balvan-Polanka 

 Bludný balvan č. 25 se nalézá na lokalitě v obvodové části Polanka nad Odrou, 

v okresu Ostrava-město (viz. Lokalizace bludného balvanu č. 25 v topografické mapě obr. 

3.25.1, lokalizace bludného balvanu č. 25 v leteckém snímku obr. 3.25.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě 

(obr. 3.25.5) a také jeho detail (obr. 3.25.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘303“N; 

18°09‘814“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Polanský bludný balvan byl objeven kolem roku 1962 při těžbě v pískovně. Když 

byl balvan vyzvedáván jeřábem, bohužel se rozpadl na dva zhruba stejně velké kusy. Jeden 

kus balvanu byl v roce 1963 použit pro vybudování pietního místa na hřbitově, druhý kus 

byl využitý v roce 1964 jako památník obětem druhé světové války, který byl postaven 

před obecním úřadem. V první polovině 90. let byl však památník zrušen a tato polovina 

byla přemístěna do parku u kostela, kde se nalézá dodnes. Druhý kus je instalován stále na 

hřbitově. 

 Hornina, která tvoří bludný balvan, byla nejprve makroskopicky zkoumána 

rovnou na místě. Z obou kusů byly poté odebrány vzorky pro další zkoumání, podle 

kterých byly určeny hlavní horninotvorné minerály, textury a struktury horniny.  

 Bludný balvan je vytvořen hrubozrnným deformovaným granitem bělošedé až 

šedě načervenalé barvy. Zřetelné jsou zde hrubé agregáty a dílčí zrna tmavě šedého, 

nahnědlého a místy i nápadně červeného křemene. Bíle šedou a šedou barvu zde mají 

draselné živce, které tvoří až ~12 mm velké protáhlé krystaly s nerovnými a nezřetelnými 

hranicemi. Plagioklas zde představuje šedě zelené krystaly s velikostí až 7 mm. Barevný 
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kontrast zde vytváří biotit v podobě tmavě černých agregátů o velikosti 2-13 mm, 

nejčastěji kolem 5 mm. Zrna všech těchto minerálů jsou obklopena velice jemnozrnnou 

křemen-živcovou hmotou, která vznikla rozmačkáním prvotních krystalů. Na periferii 

balvanu je kontakt granitu s pegmatitem, který je složený z ~ 20 mm velkých krystalů 

biotitu a draselného živce a z hrubých agregátů křemene. 

 Rekonstrukcí původních rozměrů bylo objeveno, že balvan před rozpadem měřil 

250 x 195 x 180 cm. Tento balvan je pozoruhodným geologickým objektem, proto byl 

kámen převezen ze hřbitova do parku vedle své poloviny, aby vynikla mohutnost celého 

bludného balvanu. (Hanáček, 2007) 

Obr. 3.25.1 Lokalizace bludného balvanu č. 25 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.25.3 Lokalizace bludného balvanu č. 25 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.25.2 Lokalizace bludného balvanu č. 25 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.25.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 25 (www.cgu.cz, 2015) 
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Obr. 3.25.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 25 (foto autor) 

Obr. 3.25.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 25

3.26 Lokalita č. 26-Bludné balvany-Petřkovice 

 Bludné balvany č. 26 se nalézají na lokalitě v obvodové části Petřkovice, 

v hornickém muzeu Landek u kaple svaté Barborky, v okresu Ostrava-město (viz 

lokalizace bludných balvanů č. 26 v topografické mapě obr. 3.26.1, lokalizace bludných 

balvanů č. 26 v leteckém snímku obr. 3.26.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, 

ze které je patrné umístění bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.26.5) a (obr. 3.26.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°52‘087“N; 

18°15‘836“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.26.1 Lokalizace bludných balvanů č. 26 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.26.3 Lokalizace bludných balvanů č. 26 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.26.5 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 26 (foto autor) 

Obr. 3.26.2 Lokalizace bludných balvanů č. 26 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.26.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 26 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.26.6 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 26 (foto autor)
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3.27 Lokalita č. 27-Bludný balvan-Petřkovice 

 Bludný balvan č. 27 se nalézá na lokalitě v obvodové části Petřkovice, při vstupu 

do hornického muzea Landek, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu 

č. 27 v topografické mapě obr. 3.27.1, lokalizace bludného balvanu č. 27 v leteckém 

snímku obr. 3.27.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.27.5) a také jeho detail (obr. 3.27.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°51‘976“N; 

18°15‘680“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.27.1 Lokalizace bludného balvanu č. 27 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.27.2 Lokalizace bludného balvanu č. 27 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.27.3 Lokalizace bludného balvanu č. 27 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.27.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 27 (foto autor) 

 

Obr. 3.27.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 27 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.27.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 27

3.28  Lokalita č. 28-Bludné balvany-Pustkovec 

 Bludné balvany č. 28 se nalézají na lokalitě v obvodové části Pustkovec, u 

hasičské zbrojnice, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 28 

v topografické mapě obr. 3.28.1, lokalizace bludných balvanů č. 28 v leteckém snímku 

obr. 3.28.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.28.5) a (obr. 3.28.6). 
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 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘468“N; 

18°09‘965“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Zdrojem všech informací k bludným balvanům č. 28, 29 a 30 je Úřad městského 

obvodu Pustkovec. 

Obr. 3.28.1 Lokalizace bludných balvanů č. 28 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.28.3 Lokalizace bludných balvanů č. 28 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.28.2 Lokalizace bludných balvanů č. 28 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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 Obr. 3.28.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 28 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.28.5 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 28 (foto autor) 

Obr. 3.28.6 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 28 (foto autor)

3.29 Lokalita č. 29-Bludný balvan-Pustkovec 

 Bludný balvan č. 29 se nalézá na lokalitě v obvodové části Pustkovec, u obecního 

úřadu, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 29 v topografické mapě 

obr. 3.29.1, lokalizace bludného balvanu č. 29 v leteckém snímku obr. 3.29.2). Z lokality 

byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této 

lokalitě (obr. 3.29.5) a také jeho detail (obr. 3.29.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘472“N; 

18°09‘763“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 
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 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Tento bludný balvan je situován za budovou obecního úřadu, v ohrádce pod lípou. 

Má podlouhlý tvar a jeho rozměry jsou 103 x 80 x 55 cm. Je tvořený světlešedou až 

narůžovělou hrubozrnnou žulou. Jeho povrch je tmavě šedý až černý s nápadným 

nazelenalým zabarvením. Rovnoběžně s přední plochou je ve vzdálenosti 5 až 12 cm dobře 

patrná rovná a průběžná 2 – 3 cm silná žíla narůžovělých živců. I přes výrazně zelené 

povlaky je tato žíla na balvanu patrná. V čelní ploše jsou po zvětralých živcích také dobře 

patrné nerovnosti o průměru až 1 cm (zdroj informací z Úřadu městského obvodu 

Pustkovec). 

Obr. 3.29.1 Lokalizace bludného balvanu č. 29 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.29.3 Lokalizace bludného balvanu č. 29 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.29.2 Lokalizace bludného balvanu č. 29 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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 Obr. 3.29.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 29 (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.29.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 29 (foto autor) 

Obr. 3.29.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 29

3.30 Lokalita č. 30-Bludný balvan-Pustkovec 

 Bludný balvan č. 30 se nalézá na lokalitě v obvodové části Pustkovec, naproti 

kostela svatých Cyrila a Metoděje, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného 

balvanu č. 30 v topografické mapě obr. 3.30.1, lokalizace bludného balvanu č. 30 

v leteckém snímku obr. 3.30.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je 

patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.30.5) a také jeho detail (obr. 

3.30.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘446“N; 

18°10‘163“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 
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Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

 Bludný balvan byl transportován ledovcem ze skandinávského štítu do údolí 

potoka Šibraňka. Na území Pustkovce leží tedy přibližně 200 tisíc let.  

 Jde o rozměrný bludný balvan o velikosti 230 x 260 x 40 - 70 cm a hmotnosti 

10 tun. Barva povrchu je v hnědých odstínech, ale můžeme zde najít i povlaky zelené či 

šedé. Povrch balvanu je utvářen miskovitými prohlubněmi, které mají průměr až 25 cm. 

Prohlubně jsou izolované, ale nezřídka na sebe navazují, a tím tvoří nepravidelnou a 

nerovnou podélnou depresi o délce 165 cm ve střední části balvanu. Co se týče horní 

plochy balvanu, je zde nepravidelně rozmístěno asi 50 různě velkých depresí oválného 

tvaru. Hloubka některých depresí dosahuje až 15 cm, proto se v nich zadržuje srážková 

voda, prach i napadané listí, čehož využívají mechy i drobné rostliny (z popisu Ing. J. 

Vašíčkové). 

Obr. 3.30.1 Lokalizace bludného balvanu č. 30 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.30.2 Lokalizace bludného balvanu č. 30 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.30.3 Lokalizace bludného balvanu č. 30 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.30.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 30 (foto autor) 

Obr. 3.30.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 30 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.30.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 30

3.31 Lokalita č. 31-Bludné balvany-Vratimov 

 Bludné balvany č. 31 se nalézají na lokalitě ve Vratimově, před základní školou 

na Masarykově náměstí, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 31 

v topografické mapě obr. 3.31.1, lokalizace bludných balvanů č. 31 v leteckém snímku 

obr. 3.31.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění 

bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.31.5) a (obr. 3.31.6). 
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 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°46‘343“N; 

18°18‘405“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.31.1 Lokalizace bludných balvanů č. 31 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.31.3 Lokalizace bludných balvanů č. 31 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.31.2 Lokalizace bludných balvanů č. 31 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.31.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 31 
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Obr. 3.31.5 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 31 (foto autor) 

Obr. 3.31.6 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 31 (foto autor)

3.32 Lokalita č. 32-Bludné balvany-Šenov 

 Bludné balvany č. 32 se nalézají na lokalitě v Šenově, v Pežgovské lese, v okresu 

Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 32 v topografické mapě obr. 3.32.1, 

lokalizace bludných balvanů č. 32 v leteckém snímku obr. 3.32.2). Z lokality byla pořízena 

fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludných balvanů v této lokalitě (obr. 3.32.5) 

a (obr. 3.32.6) 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘215“N; 

18°23‘070“E a 49°48‘315“N; 18°23‘090“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.32.1 Lokalizace bludných balvanů č. 32 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.32.3 Lokalizace bludných balvanů č. 32 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.32.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 32 (foto autor) 

Obr. 3.32.2 Lokalizace bludného balvanu č. 32 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.32.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 32 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.32.6 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 32 (foto autor)
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3.33 Lokalita č. 33-Bludné balvany-Šenov 

 Bludné balvany č. 33 se nalézají na lokalitě v Šenově, na ulici K Hájence, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 33 v topografické mapě obr. 

3.33.1, lokalizace bludných balvanů č. 33 v leteckém snímku obr. 3.33.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludných balvanů v této lokalitě 

(obr. 3.33.5). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°48‘037“N; 

18°23‘289“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.33.1 Lokalizace bludných balvanů č. 33 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.33.2 Lokalizace bludných balvanů č. 33 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.33.3 Lokalizace bludných balvanů č. 33 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.33.5 Fotodokumentace bludných balvanů 

č. 33 (foto autor) 

Obr. 3.33.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 33 (www.cgu.cz, 2015) 

3.34 Lokalita č. 34-Bludný balvan-Šenov 

 Bludný balvan č. 34 se nalézá na lokalitě v Šenově, u ZUŠ Viléma Wünsche, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 34 v topografické mapě obr. 

3.34.1, lokalizace bludného balvanu č. 34 v leteckém snímku obr. 3.34.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě 

(obr. 3.34.5) a také jeho detail (obr. 3.34.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘074“N; 

18°22‘385“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 
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Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.34.1 Lokalizace bludného balvanu č. 34 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.34.3 Lokalizace bludného balvanu č. 34 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) Obr.  

 

Obr. 3.34.2 Lokalizace bludného balvanu č. 34 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.34.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 34
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3.34.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 34 

(foto autor) 

 Obr. 3.34.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 34

3.35 Lokalita č. 35-Bludný balvan-Šenov 

 Bludný balvan č. 35 se nalézá na lokalitě v Šenově, na radničním náměstí, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 35 v topografické mapě obr. 

3.35.1, lokalizace bludného balvanu č. 35 v leteckém snímku obr. 3.35.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě 

(obr. 3.35.5) a také jeho detail (obr. 3.35.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘091“N; 

18°22‘476“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.35.1 Lokalizace bludného balvanu č. 35 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.35.3 Lokalizace bludného balvanu č. 35 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.35.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 35 (foto autor) 

 

Obr. 3.35.2 Lokalizace bludného balvanu č. 35 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.35.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 35 (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.35.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 35
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3.36 Lokalita č. 36-Bludný balvan-Klimkovice 

 Bludný balvan Č. 36 se nalézá na lokalitě v Klimkovicích, v parku pod zámkem, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 36 v topografické mapě obr. 

3.36.1, lokalizace bludného balvanu č. 36 v leteckém snímku obr. 3.36.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě 

(obr. 3.36.5) a také jeho detail (obr. 3.36.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘146“N; 

18°07‘808“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.36.1 Lokalizace bludného balvanu č. 36 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.36.2 Lokalizace bludného balvanu č. 36 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.36.3 Lokalizace bludného balvanu č. 36 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.36.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 36 (foto autor) 

 

Obr. 3.36.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 36 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.36.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 36

3.37 Lokalita č. 37-Bludné balvany-Klimkovice 

 Bludné balvany č. 37 se nalézají na lokalitě ve čtvrti Hýlov, v Klimkovicích, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludných balvanů č. 37 v topografické mapě obr. 

3.37.1, lokalizace bludných balvanů č. 37 v leteckém snímku obr. 3.37.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludných balvanů v této lokalitě 

(obr. 3.37.5) a (obr. 3.37.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°47‘749“N; 

18°06‘344“E. 



Markéta Gollová: Turistický průvodce bludných balvanů v okresu Ostrava - město 

 

2015   75 

 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.37.1 Lokalizace bludných balvanů č. 37 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.37.3 Lokalizace bludných balvanů č. 37 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.37.2 Lokalizace bludných balvanů č. 37 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.37.4 Legenda geologické mapy na území 

bludných balvanů č. 37 (www.cgu.cz, 2015) 
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Obr. 3.37.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 37 (foto autor) 

Obr. 3.37.6 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 37 (foto autor)

3.38 Lokalita č. 38-Bludný balvan-Josefovice 

 Bludný balvan č. 38 se nalézá na lokalitě ve čtvrti Josefovice, v Klimkovicích, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 38 v topografické mapě obr. 

3.38.1, lokalizace bludného balvanu č. 38 v leteckém snímku obr. 3.38.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě 

(obr. 3.38.5) a také je detail (obr. 3.38.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°46‘363“N; 

18°06‘468“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.38.1 Lokalizace bludného balvanu č. 38 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.38.3 Lokalizace bludného balvanu č. 38 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) Obr.  

Obr. 3.38.2 Lokalizace bludného balvanu č. 38 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.38.4 Legenda geologické mapy na území  

bludného balvanu č. 38 (www.cgu.cz, 2015) 
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3.38.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 38 

(foto autor) 

Obr. 3.38.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 38

3.39 Lokalita č. 39-Bludný balvan-Vřesina 

 Bludný balvan č. 39 se nalézá na lokalitě ve Vřesině, na rohu ulic Mešnická a 

Hřbitovní, v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 39 v topografické 

mapě obr. 3.39.1, lokalizace bludného balvanu č. 39 v leteckém snímku obr. 3.39.2). 

Z lokality byla pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu 

v této lokalitě (obr. 3.39.5) a (obr. 3.39.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°49‘350“N; 

18°07‘834“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 
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 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.39.1 Lokalizace bludného balvanu č. 39 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.39.3 Lokalizace bludného balvanu č. 39 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.39.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 39 (foto autor) 

Obr. 3.39.2 Lokalizace bludného balvanu č. 39 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.39.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 39 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.39.6 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 39 (foto autor)
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3.40 Lokalita č. 40-Bludný balvan-Vřesina 

 Bludný balvan č. 40 se nalézá na lokalitě ve Vřesině, za pískovnou, v okresu 

Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 40 v topografické mapě obr. 3.40.1, 

lokalizace bludného balvanu č. 40 v leteckém snímku obr. 3.40.2). Z lokality byla pořízena 

fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.40.5) 

a také jeho detail (obr. 3.40.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°49‘777“N; 

18°08‘095“E.  

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.40.1 Lokalizace bludného balvanu č. 40 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.40.2 Lokalizace bludného balvanu č. 40 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.40.3 Lokalizace bludného balvanu č. 40 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.40.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 40 (foto autor) 

Obr. 3.40.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 40 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.40.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 40

3.41 Lokalita č. 41-Bludný balvan-Václavovice 

 Bludný balvan č. 41 se nalézá na lokalitě ve Václavovicích, u základní školy, 

v okresu Ostrava-město (viz lokalizace bludného balvanu č. 41 v topografické mapě obr. 

3.41.1, lokalizace bludného balvanu č. 41 v leteckém snímku obr. 3.41.2). Z lokality byla 

pořízena fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě 

(obr. 3.41.5) a také jeho detail (obr. 3.41.6). 
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 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°45‘289“N; 

18°22‘323“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.41.1 Lokalizace bludného balvanu č. 41 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

 Obr. 3.41.3 Lokalizace bludného balvanu č. 41 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 

Obr. 3.41.2 Lokalizace bludného balvanu č. 41 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

 

Obr. 3.41.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 41 (www.cgu.cz, 2015) 
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Obr. 3.41.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 41 (foto autor) 
Obr. 3.41.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 41

3.42 Lokalita č. 42-Bludný balvan-Dolní Lhota 

 Bludný balvan č. 42 se nalézá na lokalitě v Dolní Lhotě, v okresu Ostrava-město 

(viz lokalizace bludného balvanu č. 42 v topografické mapě obr. 3.42.1, lokalizace 

bludného balvanu č. 42 v leteckém snímku obr. 3.42.2). Z lokality byla pořízena 

fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.42.5) 

a také jeho detail (obr. 3.42.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘365“N; 

18°05‘496“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 
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Obr. 3.42.1 Lokalizace bludného balvanu č. 42 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.42.3 Lokalizace bludného balvanu č. 42 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

 Obr. 3.42.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 42 (foto autor) 

 

Obr. 3.42.2 Lokalizace bludného balvanu č. 42 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.42.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 42 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.42.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č. 42
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3.43 Lokalita č. 43-Bludný balvan-Dolní Lhota 

 Bludný balvan č. 43 se nalézá na lokalitě v Dolní Lhotě, v okresu Ostrava-město 

(viz lokalizace bludného balvanu č. 43 v topografické mapě obr. 3.43.1, lokalizace 

bludného balvanu č. 43 v leteckém snímku obr. 3.43.2). Z lokality byla pořízena 

fotodokumentace, ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 

3.43.5). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°50‘544“N; 

18°05‘531“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 

 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.43.1 Lokalizace bludného balvanu č. 43 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.43.2 Lokalizace bludného balvanu č. 43 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 
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Obr. 3.43.3 Lokalizace bludného balvanu č. 43 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.43.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 43 (foto autor) 

Obr. 3.43.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 43

3.44 Lokalita č. 44-Bludný balvan-Čavisov 

 Bludný balvan č. 44 se nalézá na lokalitě v Čavisově, v okresu Ostrava-město (viz 

lokalizace bludného balvanu č. 44 v topografické mapě obr. 3.44.1, lokalizace bludného 

balvanu č. 44 v leteckém snímku obr. 3.44.2). Z lokality byla pořízena fotodokumentace, 

ze které je patrné umístění bludného balvanu v této lokalitě (obr. 3.44.5) a také jeho detail 

(obr. 3.44.6). 

 Poloha zájmové lokality je v GPS souřadném systému 49°49‘721“N; 

18°05‘059“E. 

 Z pohledu geomorfologického členění patří zájmová lokalita k těmto 

geomorfologickým jednotkám: k soustavě Vněkarpatské sníženiny, k podsoustavě (oblasti) 

Západní Vněkarpatské sníženiny, k celku Dyjsko-svratecký úval, k podcelku Ostravská 

pánev a k okresu Ostravská niva (VIIIB-1-b). Ostravská niva je popsána v kapitole 3.1. 
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 Co se týče širší geologické stavby, náleží tato lokalita do ostravského souvrství 

hornoslezské pánve, která na malé ploše vystupuje na našem území v Ostravě a jejím okolí 

(Grygar, 2008). Bližší specifikace je popsána v kapitole 3.1. 

Obr. 3.44.1 Lokalizace bludného balvanu č. 44 

v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.44.3 Lokalizace bludného balvanu č. 44 

v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.44.5 Fotodokumentace bludného balvanu 

č. 44 (foto autor) 

Obr. 3.44.2 Lokalizace bludného balvanu č. 44 

v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

Obr. 3.44.4 Legenda geologické mapy na území 

bludného balvanu č. 44 (www.cgu.cz, 2015) 

Obr. 3.44.6 Fotodokumentace detailu bludného 

balvanu č.44
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4 ZÁVĚR 

 Úkolem mé bakalářské práce na téma „Turistický průvodce bludných balvanů 

v okresu Ostrava-město“ bylo zmapovat a zdokumentovat bludné balvany, které se na 

tomto území nachází. I přes mé úsilí nalézt co nejvíce údajů, se mi nezdařilo u některých 

zájmových lokalit zjistit bližší informace. Důvodů je více, ale většinou šlo o 

neinformovanost a nespolupráci ze strany úřadů. Určitě by bylo na místě, aby nejenom 

zastupitelé obcí, představitelé památkových úřadů, ale i školy byly seznámeny s jejich 

historií, lépe se staralo o jejich ochranu a více se zajímalo o jejich stav a péči.  

 Všechny zájmové lokality tvoří koncepci ve shodné podobě, přičemž každá 

pojímá tři mapové podklady a fotodokumentaci daného bludného balvanu. V textové části 

je sdělena přesná lokalizace v GPS souřadnicích a také geologický a geomorfologický 

popis lokality. 
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3.33.2 Lokalizace bludných balvanů č. 33 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.33.3 Lokalizace bludných balvanů č. 33 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.33.4 Legenda geologické mapy na území bludných balvanů č. 33 (www.cgu.cz, 2015) 

3.33.5 Fotodokumentace bludných balvanů č. 33 (foto autor) 

3.34.1 Lokalizace bludného balvanu č. 34 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.34.2 Lokalizace bludného balvanu č. 34 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.34.3 Lokalizace bludného balvanu č. 34 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.34.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 34 (www.cgu.cz, 2015) 

3.34.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 34 (foto autor) 

3.34.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 34  

3.35.1 Lokalizace bludného balvanu č. 35 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.35.2 Lokalizace bludného balvanu č. 35 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.35.3 Lokalizace bludného balvanu č. 35 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.35.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 35 (www.cgu.cz, 2015) 

3.35.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 35 (foto autor) 

3.35.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 35 

3.36.1 Lokalizace bludného balvanu č. 36 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.36.2 Lokalizace bludného balvanu č. 36 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.36.3 Lokalizace bludného balvanu č. 36 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.36.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 36 (www.cgu.cz, 2015) 

3.36.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 36 (foto autor) 

3.36.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 36 

3.37.1 Lokalizace bludných balvanů č. 37 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.37.2 Lokalizace bludných balvanů č. 37 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.37.3 Lokalizace bludných balvanů č. 37 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.37.4 Legenda geologické mapy na území bludných balvanů č. 37 (www.cgu.cz, 2015) 

3.37.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 37 (foto autor) 

3.37.6 Fotodokumentace bludného balvanu č. 37 (foto autor) 

3.38.1 Lokalizace bludného balvanu č. 38 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.38.2 Lokalizace bludného balvanu č. 38 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.38.3 Lokalizace bludného balvanu č. 38 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 
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3.38.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 38 (www.cgu.cz, 2015) 

3.38.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 38 (foto autor) 

3.38.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 38 

3.39.1 Lokalizace bludného balvanu č. 39 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.39.2 Lokalizace bludného balvanu č. 39 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.39.3 Lokalizace bludného balvanu č. 39 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.39.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 39 (www.cgu.cz, 2015) 

3.39.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 39 (foto autor) 

3.39.6 Fotodokumentace bludného balvanu č. 39 (foto autor) 

3.40.1 Lokalizace bludného balvanu č. 40 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.40.2 Lokalizace bludného balvanu č. 40 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.40.3 Lokalizace bludného balvanu č. 40 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.40.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 40 (www.cgu.cz, 2015) 

3.40.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 40 (foto autor) 

3.40.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 40 

3.41.1 Lokalizace bludného balvanu č. 41 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.41.2 Lokalizace bludného balvanu č. 41 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.41.3 Lokalizace bludného balvanu č. 41 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.41.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 41 (www.cgu.cz, 2015) 

3.41.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 41 (foto autor) 

3.41.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 41 

3.42.1 Lokalizace bludného balvanu č. 42 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.42.2 Lokalizace bludného balvanu č. 42 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.42.3 Lokalizace bludného balvanu č. 42 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.42.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 42 (www.cgu.cz, 2015) 

3.42.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 42 (foto autor) 

3.42.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 42 

3.43.1 Lokalizace bludného balvanu č. 43 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.43.2 Lokalizace bludného balvanu č. 43 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.43.3 Lokalizace bludného balvanu č. 43 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.43.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 43 (www.cgu.cz, 2015) 

3.43.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 43 (foto autor) 
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3.44.1 Lokalizace bludného balvanu č. 44 v topografické mapě (www.mapy.cz, 2015) 

3.44.2 Lokalizace bludného balvanu č. 44 v leteckém snímku (www.mapy.cz, 2015) 

3.44.3 Lokalizace bludného balvanu č. 44 v geologické mapě (www.cgu.cz, 2015) 

3.44.4 Legenda geologické mapy na území bludného balvanu č. 44 (www.cgu.cz, 2015) 

3.44.5 Fotodokumentace bludného balvanu č. 44 (foto autor) 

3.44.6 Fotodokumentace detailu bludného balvanu č. 44 
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