
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Katedra geovědního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

WEBOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM: HRADY 

A ZÁMKY Z POHLEDU GEOVĚDNÍHO TURISMU 

SENIORŮ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:     Adam Kotala 

Vedoucí bakalářské práce:  Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D. 

 

Ostrava 2018 



  



 

 

 

  



Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl  

jsem všechny použité podklady a literaturu. Byl jsem seznámena s tím, že na moji 

bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména  

§ 35 – využití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních 

představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo.  

 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále  

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci užít  

(§ 35 odst. 3).  

 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím  

s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném  

v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative Commons  

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  

 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, uzavřu 

licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 

 

 

 

V Ostravě dne 29.4.2018       Adam Kotala 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Rád bych tímto způsobem poděkoval panu Vladimíru Homolovi, vedoucímu mé 

bakalářské práce, který dohlížel na její hladký průběh a poskytnul mi řadu tipů a rad 

k jejímu vypracování. Dále bych chtěl poděkovat své ženě a dceři, které mi byly 

v krušných chvílích oporou a hlavním důvodem dokončení mých studií.  



Anotace 

 Tato bakalářské práce se zabývá tvorbou webového informačního portálu 

pro seniory zajímající se o hrady a zámky z hlediska geovědního turismu. Celá práce je 

rozdělena na pět hlavních částí. V první části jsem se zaměřil na specifika věkové 

kategorie seniorů, problémy spjaté s vyšším věkem a problematikou okolo stárnoucí 

populace. Další část obsahuje charakteristiku Univerzity třetího věku (dále jen U3V), 

postavení U3V na Hornicko-geologické fakultě a také aktivitu seniorů v oblasti 

informatiky a geověd. Ve třetí části přichází na řadu hrady a zámky z hlediska geologie. 

Zde jsem se nejprve zabýval geologickou stavbou České republiky, reliéfem Česka a tomu, 

kterak je důležitý při výběru strategického místa. Následně jsem popsal horniny, jež byly 

nejčastěji používány a hrály důležitou roli při stavbě hradů a zámků. Rovněž jsem zmínil 

příslušenství, bez kterého se tehdejší stavitelé neobešli. V závěru části věnované geologii 

jsem vybral deset zájmových lokalit podle kritérii, jež zmiňuji v páté kapitole. V praktické 

části práce se věnuji návrhu a tvorbě webových stránek. 

 

Klíčová slova: u3v, senioři, hrady, zámky, turismus, webový portál 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the creation of an informative web portal for seniors 

interested in castles and chateaux in terms of geoscience tourism. Whole work is divided 

into five main parts. In the first part, I focused on the specifics of older people, problems 

connected with the older age and problems surrounding the aging of our population. The 

next part includes the characteristics of the University of Third Age (U3V), the U3V 

position at the Faculty of Mining and Geology, as well as the seniors' activity in the field 

of informatics and geosciences. In the third part, I analysed castles and chateaus from the 

point of view of geology. But first, I dealt with the geological structure of the Czech 

Republic, the topography of the Czech Republic and how important it is in selecting a 

strategic location. I then described rocks that were most commonly used and also played an 

important role in the construction of castles and chateaux. I also mentioned accessories 

used by medieval builders. At the end of the section on geology, I chose ten interest sites 

according to the criteria I mentioned in chapter five. In the practical part I worked on the 

design and creation of the informative web portal. 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Téma této bakalářské práce jsem si vybral proto, že jsem počítačovým nadšencem 

a ve svém volném čase se věnuji tvorbě webových stránek. Spojením tohoto aspektu 

s problematikou seniorů byla pro mě jasná volba. 

V první kapitole se zabývám úvodem a cílem mé bakalářské práce. V druhé kapitole 

detailně rozebírám seniory, jejich specifika, zdravotní stav a neduhy, které je v pozdějším 

věku mohou doprovázet. Dále se zaměřuji na problematiku stárnoucí populace, a co naše 

dlouhověkost může do budoucna přinést. Ve třetí kapitole se zaměřuji na Univerzitu třetího 

věku, jak funguje a kdo může na takové univerzitě studovat. Uvádím také informace 

o současném stavu U3V v rámci Hornicko-geologické fakulty. V druhé části této kapitoly 

přichází na řadu zhodnocení, na jaké úrovni jsou senioři v oblasti geověd a informatiky. 

Čtvrtá kapitola mé bakalářské práce se zabývá geologií a geologickými poměry České 

republiky. Následně přichází na řadu rozbor hornin, na kterých se hrady budovaly, úloha 

reliéfu v rámci výstavby, z jakých hornin se stavělo a k čemu jednotlivé typy byly dobré. 

Nezapomínám zmínit ani nářadí, jež bývalo použito k výstavbě. Závěrem zkoumám 

geologii vybraných zájmových lokalit. Zde přímo navazuje pátá kapitola, v níž komentuji 

kritéria, která byla důležitá při výběru jednotlivých lokalit. Šestá kapitola se soustřeďuje na 

vyhotovení webového portálu a aspekty, které hrály důležitou roli při návrhu stránek. 

Sedmá kapitola následně prezentuje finální podobu webu. 

K vypracování práce jsem čerpal poznatky z odborné literatury zaměřené na seniory, 

geologii a především na hrady a zámky a vše s nimi spojené. Pomocí počítačových 

programů jako Adobe Dreamweaver a NotePad jsem vypracoval informační portál, 

který seznamuje starší čtenáře s důležitými informacemi o vybraných zájmových 

lokalitách. 

Cílem mé práce je na základě získaných poznatků o seniorech vyhotovit informační 

portál věnovaný hradům a zámkům, jenž bude přizpůsobený staršímu publiku a bude 

poskytovat informace, které jsou pro ně podstatné.   
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2  SPECIFIKA VĚKOVÉ KATEGORIE SENIORŮ 

Když se řekne senior, většina lidí si vybaví staříka, či stařenku s berlí a šedivými 

vlasy, kteří čekají před Kauflandem na otevření. Ovšem skutečnost je dnes jiná. Starší lidé 

jsou plnohodnotnými občany a účastníky každodenního života. Každý senior má své 

zájmy, potřeby, neduhy a častokrát i sny, které by si chtěl na ‚,stará kolena‘‘ splnit. Stáří 

a celkově senioři jsou v poslední době poměrně často probírané téma. Z hlediska turismu 

se jedná o velmi početnou skupinu zájmových subjektů a rozhodně by neměli být 

přehlíženi. 

Podle slovníku cizích slov lze seniora chápat několika způsoby. V této bakalářské 

práci budu brát seniora jako starší osobu v postproduktivním věku (označovaném též jako 

třetí věk). V Česku je senior v drtivé většině případu také chápan jako osoba, která pobírá 

starobní důchod (Haškovcová, 2012).  

Nejjednodušší metodou sloužící ke zjištění, zda se daný člověk dá označit za seniora, 

je pomocí určení jeho kalendářního věku. Nejčastější věková hranice bývá věk v rozmezí 

60–65 let. Ovšem stanovení takové pevné hranice s sebou nese jistá budoucí úskalí. 

Jelikož  díky kvalitní lékařské péči dochází k prodlužování délky života, dříve nebo 

později bude nutno tuto věkovou hranici revidovat. Důležitým faktorem je také pocit, zda 

se daný člověk cítí být starým a označuje sám sebe jako senior (Ondrušová, 2011). 

Haškovcová dělí druhou polovinu lidského života na 4 různá období podle věku: 

 střední věk (45–59 let) 

 vyšší věk (60–74 let) 

 stařecký věk (75–89 let) 

 dlouhověkost (90 let a více) 

U drtivé většiny seniorů ve stařeckém věku je možno pozorovat výrazné snížení 

psychických i fyzických sil. Nepřehlédnutelné jsou stařecké změny, které se podepisují 

na jejich zevnějšku, způsobu chůze nebo zdraví. U mužů dochází k prořídnutí vlasů, 

naproti tomu u žen k šedivění a tvorbě vrásek na obličeji. Napříč tomu, jak moc se senior 

věnuje sportu, dochází také k ochabování svalstva a celkově klesá svalová pružnost. To se 

dále odráží na celkovém pohybovém projevu a pohyby se stávají nejistější a zpomalenější 

(Haškovcová, 2010). 
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Zhoršují se i smysly, a to zejména zrak a sluch (Haškovcová, 2010). Psychická 

kondice jedince se odvíjí od toho, jaké má sociální vztahy s okolím a hlavně s blízkou 

rodinou. Dochází především ke změnám na emoční rovině a poruchám kognitivních 

funkcí. Senioři mívají problém s orientací v prostředí, postupem věku se výrazně zhoršují 

paměťové funkce a klesá pozornost (Kramperová, 2012). 

2.1 Zdravotní stav a důsledky pro fyzickou aktivitu 

Stárnutí je nedílnou součástí života každého tvora na této planetě. U někoho probíhá 

rychleji, u někoho zase pomaleji a v jiném měřítku. Celková rychlost stárnutí a délka 

života jedince je ovlivněna několika faktory. Jedná se zejména o faktory dědičné, ale také 

okolní. Důležitou roli v celém procesu stárnutí hraje způsob života, vystavení vůči 

škodlivinám, stravování, a hlavně pohybová aktivita. 

Jak říká staré přísloví: 

,,Každý máme dánu různě dlouhou svíčku života, ale délku a kvalitu jejího svitu může 

každý z nás ovlivnit.‘‘ 

Díky zkvalitňování lékařské péče dochází k prodlužování průměrné délky života, 

za kterou se však platí vyšší nemocností. S rostoucím věkem člověka přichází stále více 

nemocí a problémů, které v mládí nezažil. Důležitým rozdílem oproti nemocem 

prodělaným v mládí je průběh nemocí. Většina chorob postihující lidi v pokročilém věku 

jsou dlouhodobé a v mnoha případech trvalé. Čím je organismus starší, tím hůře se 

s nemocí vypořádává. Hlavním důvodem je výrazný pokles přizpůsobivosti stárnoucího 

organismu. Celkově se zhoršuje jeho reakční schopnost na časté změny zdravotního stavu 

(Internet-2). 

Z hlediska zdravotnického převažují u starších lidí dlouhodobé chronické nemoci, 

které jsou způsobeny zejména opotřebením orgánů, jinak nazývány jako degenerativní 

onemocnění. Klasickým příkladem je postižení funkčnosti kloubů při artróze. Některé 

nemoci se však mohou projevit již ve středním věku. Typickým příkladem může být 

kornatění tepen nebo cukrovka, u kterých dochází k hlavním projevům a komplikacím až 

ve věku seniorském. Všechny výše zmíněné, ale i další, neduhy přináší člověku řadu 

problémů a potíží, jako je například zadýchávání, poruchy zažívání, bolesti při chůzi, 

potíže s udržením rovnováhy a závratě. Všechny tyto aspekty se mohou podepsat 
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na fyzickém, a hlavně psychickém stavu člověka. Starý člověk se tak stává limitován 

ve svém každodenním životě (Internet-3). 

Onemocnění, která významně ovlivňují každodenní život seniorů: 

Infarkt myokardu – nemoc srdce, která má na svědomí 25 % všech úmrtí. 

Nejčastěji bývá vyvolán stresem, případně chladem nebo námahou. Typickým příznakem 

je silná bolest nebo sevření hrudi (Stone a Darlington, 2003). 

Mozková mrtvice – akutní stav, kdy dochází k poškození mozku vlivem poruchy 

krevního oběhu v mozku. Často se projevuje ztrátou rovnováhy nebo řeči, v ojedinělých 

případech ochrnutím končetin nebo dokonce ochrnutím celého těla. Tato příhoda často 

vzniká u lidí, kteří mají cukrovku, kouří, pijí alkohol v nadměrné míře nebo mají jen 

vysoký krevní tlak. Zvýšený výskyt byl zaznamenán u lidí nad 55 let a v mnoha případech 

to jsou spíše muži, kteří jsou tímto onemocněním zasaženi (Richards a Edwards, 2004). 

Parkinsonova nemoc – onemocnění způsobené úbytkem nervových buněk v části 

středního mozku, které se významně podílí na produkci dopaminu (slouží k přenosu 

signálů mezi neurony). Jedná se o jedno z nejčastějších degenerativních onemocnění 

postihující nervovou soustavu u mužů i žen ve věku 50-60 let. Nutno podotknout, že vývoj 

choroby probíhá řadu měsíců (někdy i roků) a v případě absence léčby může dojít k úplné 

ztrátě hybnosti. Hlavním projevem bývá třes, zpomalení pohybů, svalová ztuhlost, poruchy 

řeči a potíže při psaní (Stone a Darlington, 2003). 

Alzheimerova choroba – je jednou z forem demence narušující část mozku a má 

za následek pokles kognitivních funkcí jako myšlení, úsudku, či paměti. Jedná se o třetí 

nejčastější onemocnění způsobující smrt, hned po mozkové mrtvici a nemoci srdce. Vývoj 

nemoci začíná pomalu, zhoršením krátkodobé paměti, zapomětlivostí, únavou 

a neschopností se postarat o řadu věcí v domácnosti. Degenerace a rychlost choroby se 

u každého jedince liší, v ojedinělých případech se může tato choroba vyvíjet i dvacet let. 

Dotyčný má však stále větší problémy a v posledním stádiu se o sebe není sám schopen 

postarat, tudíž se stává závislým na svém okolí (Internet-4). 

Choroby pohybového aparátu – s přibývajícím věkem se z těla vytrácí důležitý 

vápník, kvůli čemuž jsou kosti tenčí, křehčí a mohou se snáze zlomit. U seniorů se 

vyskytuje nejčastěji artróza, která je způsobena opotřebováním kloubů. Dále můžou život 
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seniora provázet zlomeniny, u žen to bývá hlavně zlomenina krčku stehenní kosti (Internet-

5). 

Osteoporóza – je onemocnění mající za následek snížení celkové kvality a hmoty 

kostí. V praxi se tato nemoc projevuje především u žen kolem 50. roku zvýšenou lámavostí 

kostí (Stone a Darlington, 2003). 

2.2  Stárnoucí populace 

Demografické stárnutí populace začalo postihovat ve značné míře všechny Evropské 

země již od poloviny 20. století a v dnešní době se stalo jedním z řady celosvětových 

problémů. Jak už název sám prozrazuje, jedná se o jev, jenž je způsoben zvyšováním 

podílu starších lidí v celkové populaci (Internet-6). 

Z Grafu 1 je jasně patrný rozdíl mezi procentuálním zastoupením obyvatel ve věku 

65 a více let v letech 2000 a 2016. V současné době se není čemu divit, jelikož dochází 

ke stárnutí obyvatel, především díky menší náročnosti vykonávané práce, lepší zdravotní 

péči a nízké porodnosti. 

 

Graf 1: Procentuální zastoupení seniorů v ČR a srovnání se zeměmi Evropy (Internet-28) 

Celá problematika stárnutí populace se odvíjí od několika faktorů. Vše závisí 

především na porodnosti, migraci a v neposlední řadě také střední délce života. Výrazně 

tomu nahrává i malá úmrtnost. Nízká porodnost způsobuje populační stárnutí a Graf 1 je 

jasným důkazem. Jednoduše lze konstatovat, že pokud se rodí málo dětí a úmrtnost se 

výrazně nemění, dochází k razantnímu snižování podílu mladé populace ve společnosti 

a růstu podílu té seniorské (Schmeidler, 2009). 
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Výše zmíněný trend bude nadále pokračovat, jestliže podíl seniorů bude stále 

narůstat, což podle Českého Statistického Úřadu je velmi pravděpodobné. Z Grafu 2 je 

patrné, že v následujících několika desítkách let se výrazně změní věková struktura České 

republiky i přesto, že celkový počet obyvatel ČR se oproti současnému stavu výrazně 

nezmění. V roce 2050 tak může být podíl starších lidí několikrát větší, než je tomu dnes. 

Ve finále bude naše populace mnohem starší a stárnutí bude nadále pokračovat 

ve svém rostoucím trendu (Internet-7). 

Částečně lze považovat prodlužující se délku života za úspěch, ale z ekonomického 

pohledu může dojít k řadě problémů, které jsou pro fungující stát nežádoucí. Razantně se 

sníží počet aktivních ekonomických obyvatel, což bude mít za následek problémy 

s důchodovým systémem a následně i růst nákladů na zdravotní péči a sociální zabezpečení 

(Schmeidler, 2009). 

 

Graf 2: Srovnání očekávaného věkového složení v roce 2020 a 2050 (Internet-7) 

3 AKTIVITY POSLUCHAČŮ UNIVERZITY 3. VĚKU V OBLASTI 

GEOVĚD 

Díky faktu, že podíl seniorů ve společnosti poroste, je velká šance, že poroste i zájem 

o Univerzity třetího věku. V dnešní době je téměř pravidlem, že lidé končí svůj pracovní 

věk v mnohem lepší psychické a fyzické kondici, než jak tomu bylo ještě před několika 

lety. Je to především díky lepší a kvalitnější lékařské péči, mnohdy zdravějšímu životnímu 

stylu a celé řadě vedlejších vlivů. Není proto divu, že takový člověk má zájem se dále 
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rozvíjet nebo dohánět něco, co v minulost zameškal, a pokračovat tak v aktivním životním 

stylu. Udržení psychické kondice však vyžaduje, aby se senior i nadále podílel na dění 

a zajímal o věci okolo něj. Jedním ze způsobů, jak tohoto dosáhnout je mnohdy přehlížené 

vzdělávání a s ním spjatá Univerzita třetího věku, která se pro seniory stává místem 

poznání, osobního rozvoje a také možností nového sociálního začlenění. 

U3V tak uspokojuje nejenom vzdělávací potřeby seniorů, ale také sociální 

nedostatky. Návštěvami cvičení a přednášek se dostává člověk do osobního kontaktu 

s podobně smýšlejícími a věkově podobnými lidmi. V důsledku toho pak takový člověk 

může navázat nová přátelství, překonat pocit osamělosti, nepotřebnosti a v neposlední řadě 

tak dochází i k psychické svěžesti a rozumnému vyplnění volného času (Internet-8). 

3.1 Charakteristika U3V 

Univerzita 3. věku má v České republice z historického hlediska poměrně dlouhou 

tradici a kořeny. Již přes 25 let dochází ke vzdělávání seniorů v rámci univerzit po celé 

republice. Přibližně v 80. letech 20. století bylo na našem území prvně realizováno 

seniorské vzdělávání v rámci Klubu aktivního stáří (KLAS) a Československého 

červeného kříže, který jako první zakládal akademie třetího věku. Právě z těchto akademií 

v pozdějších letech vznikly univerzity třetího věku, které byly samostatně řízeny 

na veřejných vysokých školách již bez účasti Československého červeného kříže. 

Univerzitu 3. věku lze chápat jako souhrn programů zaměřených na vzdělávání lidí 

v postproduktivním věku (55+ let). Hlavním cílem U3V je zpřístupnění univerzitních 

poznatků, dovedností a vědomostí osobám v pokročilém věku. Obsah studia je úzce spjat 

se zaměřením dané fakulty vysoké školy a v dnešní době se nachází U3V s různými 

zaměřeními po celé České republice (Adamec a Kryštof, 2011). 

Každý studující Univerzity 3. věku má statut posluchače univerzity, z právního 

hlediska se však nejedná o studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách 

(§ 60 odst. 3 zákona) a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení (Internet-9). 

3.2 U3V na HGF VŠB-TU 

Vysoká Škola Báňská se podílí významným dílem na vzdělávání seniorů a lidí 

v postproduktivním věku. V současné době zde probíhá výuka na pěti fakultách a jednou 

z nich je právě Hornicko-geologická fakulta, která byla v rámci Vysoké Školy Báňské 
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první, jež začala se vzděláváním lidí v důchodovém věku. Hlavním důvodem zřízení U3V 

na Hornicko-geologické fakultě byly kladné ohlasy účastníků seniorského studia 

z přírodovědných pražských a brněnských fakult a velký zájem o tamní studium (Adamec 

a Kryštof, 2011). 

První snaha o vzdělávání seniorů na VŠB přišla v roce 1991/1992, kdy byl otevřen 

kurz s astronomickým zaměřením v Hvězdárně a planetáriu J. Palisy, které je jedním 

z pracovišť Hornicko-geologické fakulty. Avšak pro malý zájem byl kurz ukončen a celá 

organizace se tak přesunula pod Geologický pavilon prof. Pošepného, kde sídlí dodnes (viz 

Obrázek 1). První kurz zaměřený na geologii se zde otevřel již v roce 1992 a každým 

rokem se počet kurzů zaměřených na problematiku geologie a životního prostředí 

rozrůstal. Jednotlivé kurzy pak byly naplněny přednáškami z oborů jako jsou mineralogie, 

petrografie, využití nerostů, sanace odpadů, meteorologie, apod. (Adamec a Kryštof, 

2011). 

 

Obrázek 1: Pavilon profesora F. Pošepného, kde probíhá výuka U3V (Internet-37) 

Jak je patrné z Tabulky 1, zájem o výuku postupně rostl a stále se těší rostoucímu 

zájmu ze strany seniorů. V roce 2016 se o studium zajímalo na 200 uchazečů a 195 jich 

následně do učení nastoupilo. V rámci výuky bylo otevřeno 7 vzdělávacích kurzů 

zaměřených především na geologii, životní prostředí, geomontánní turismus 

nebo informační systémy (Internet-10). 
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Graf 3: Roční přehled uchazečů o U3V na HGF (Internet-10) 

Podmínek pro přijetí do těchto výukových kurzů je hned několik. Tou hlavní je, že 

uchazeč dosáhnul důchodcovského věku (tedy minimálně 55 let). Dalším předpokladem 

pak zůstává ukončené středoškolské vzdělání, a nakonec je nutné odeslání přihlášky 

ke studiu a uhradit studijní poplatek 1000,- Kč (Internet-12). 

3.3 Aktivita seniorů v oblasti geověd 

Geovědy lze chápat jako přírodní vědy, jež se zabývají zkoumáním planety Země 

a její sféry. Pod geovědy spadá mnoho vědních oborů, které se liší především svým 

předmětem zkoumání a použitou metodologií. Řadí se zde například geologie a její 

podobory jako petrologie, mineralogie, pedologie nebo geofyzika s geochemií. Dále pak 

hydrologie, meteorologie, geografie a v neposlední řadě také geodézie a kartografie. 

V současné době se výše zmíněné obory těší stále většímu zájmu ze strany seniorů a jejich 

výuka probíhá na řadě renomovaných fakult po celé České republice. Jak vyplývá 

z kapitoly 3.2, jednou z nich je právě Hornicko-geologická fakulta, která se intenzivně 

soustřeďuje na vzdělávání starších lidí v oblasti geologie a každým rokem přibývá zájemců 

o zdejší studia, i když geovědní obory nejsou mezi seniory tak populární jako obory 

klasické (Internet-11). 
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Právě výuka na U3V je jednou z forem, jak mohou starší lidé získat vědomosti 

v oblasti geověd. Další možností, jak načerpat vědomosti, je pomoci samostudia 

a získáváním poznatků z odborné literatury.  

3.4 Aktivita seniorů v oblasti informatiky 

Informatika jako vědní obor lidské činnosti se zabývá vznikem, přenosem, sběrem 

a zpracováním informací. K tomu, abychom mohli taková data zpracovat, se využívá 

informačních technologií. Jedná se o jakékoliv přístroje, které pracují s různými vstupními 

daty, následně je zpracovávají a vytváří z nich tak data výstupní. Za posledních 20 let se 

informační technologie znatelně vyvinuly a ovlivňují náš každodenní život čím dál tím 

více. Pro ilustraci typickým příkladem jsou prostředky, které používáme ke každodenní 

komunikaci jako ku příkladu chytré telefony (smartphone). Dále třeba věci, které nám 

slouží k získávaní informací – internet, nebo v neposlední řadě technologie jako platební 

karty, GPS, počítačový software a podobně (Kaluža a Kalužová, 2012). 

V dnešní době jsou informační technologie stále přístupnější, levnější a snadnější 

na používání. Právě tato fakta nahrávají do karet starším osobám, které vyrůstaly 

v naprosto jiné době a prostředí a mají k počítačům a podobným nástrojům daleko. Avšak 

díky tlakům z okolí jsou senioři v současnosti téměř nuceni k práci s počítačem 

a informačními technologiemi celkově. Dále pak díky jejich vůli učit se novým věcem 

roste trend, kdy počítače, a především internet, využívá stále více lidí ve věku 65 let a více 

(Internet-29). 

Kromě tradiční komunikace přes email, senioři také využívají řadu programů 

ke sdílení fotografií nebo kalendářní a upomínkové aplikace. Krom těchto základních věcí 

se starší lidé také naučili vytvářet věci komplikovanější, například webové blogy nebo 

multimediální prezentace. V neposlední řadě také používají počítač, jako většina mladých 

lidí, ke hraní her jako šachy nebo karty. Nejčastějším způsobem využití počítače však 

zůstává posílání a přijímání elektronické pošty a psaní dokumentů ve Wordu nebo Excelu 

(Internet-1).  

Na základě těchto faktů je v dnešní době bez externí pomoci integrace starších lidí 

do současné internetové společnosti téměř nemožná. Díky zájmu seniorů učit se novým 

věcem a demografickým změnám však dochází k postupnému zvyšování povědomí o 
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informačních technologiích a zkušeností s počítačem. Podle ČSÚ v roce 2017 alespoň 

jednou za 3 měsíce navštívilo internet 33,6 % seniorů (65+ let), což ve finále činí něco 

málo přes 660 tisíc lidí (Internet-30). Pro porovnání, před čtyřmi lety v roce 2014 to bylo 

jen 26,7 procent, což činilo přibližně 480 tisíc seniorů (65+ let) (Internet-31). Z toho lze 

vyvodit, že zájem ze strany seniorů signifikantně roste každým rokem. 

Využívání IT technologií se zdá být mezi seniory stále na velmi základní úrovni 

v porovnání s tím, jaké možnosti celý tento obor nabízí. Takovým příkladem může být 

internetové bankovnictví, které umožňuje lidem správu svých bankovních účtu z pohodlí 

domova pomocí internetu nebo také nakupování přes internet, ať už potravin nebo 

spotřebního zboží. Prohloubení některých internetových znalostí u seniorů by vedlo 

k razantnímu usnadnění života a především k ušetření jejich času a vyhnutí se stresu 

a mnohdy i krádežím, kterých se můžou stát terčem (Internet-1). 

4 GEOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH LOKALIT 

Česká republika byla již od nepaměti osídlovaná národy, jež dokázaly využívat 

místního nerostného bohatství a surovin. Díky tomu docházelo již v době kamenné 

ke shromažďování poznatků o geologické stavbě naší země. Ku příkladu Keltové již 

v době před našim letopočtem úspěšně těžili v Čechách zlato. Ve středověku zase byly 

České země světově proslulé díky těžbě stříbra v Kutné Hoře, Jáchymově, Příbrami nebo 

Jihlavě. Rozvoj geologie a hornictví také pokračoval v novověku s rozmachem těžby uhlí 

především na Ostravsko-Karvinsku a Kladensku nebo také těžbou uranových rud 

v Jáchymově a Příbrami. Česká republika se díky těmto faktům řadí mezi země s nejlépe 

zdokumentovanou a prozkoumanou geologickou stavbou (Internet-27). 

4.1 Geologické poměry ČR 

Na našem území se nachází dvě geologicky zcela odlišné jednotky, které jsou 

důležitou součástí větších geologických jednotek tvořící základní část geologické stavby 

Evropy: 

 Český masiv 

 Karpatská soustava 
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Hranice těchto dvou jednotek je poměrně nápadná a vede zhruba od Ostravy 

k jihozápadu přes Zlín až k Mikulovu. Český masiv je pozůstatkem variské Evropy 

a mnohdy je označován jako masiv mikrokontinentů spojených při takzvané variské 

orogenezi. Tyto původní mikrokontinenty se liší v geologickém vývoji a celkovém 

geologickém složení. Jednoduše je můžeme rozdělit na tyto celky: 

 Moldanubikum – jedná se o komplex metamorfovaných a žulových hornin 

s oblastmi více či méně přeměněných sedimentů. Jeho součástí je středočeský 

plutonický komplex. 

 Bohemikum – obloukovitá oblast skládající se z proterozoických 

a starohorních sedimentů, občasně s metamorfity a magmatity.  

 Saxothuringikum – komplex zasahující k nám ze severozápadu do Krušných 

hor. Jedná se o území s metamorfovanými staropaleozoickými sedimenty 

místy prostoupenými plutonem. 

 Lugikum – oblast zasahující do naší republiky z Polské strany. Typické  jsou 

metamorfované sedimenty a magmatity a hlavní součásti je krkonošsko-

jizerský pluton. 

 Moravosilesikum – oblast typická pro svůj obsah metamorfitů, magmatitů, 

i flyšových a molasových sedimentů a pásma vulkanitů. 

 Brunovistulikum – oblast s takzvanými pretorozoickými magmatity 

a metamorfity. Na jeho starém podkladu se nacházejí devonské a karbonské 

sedimenty. 

 Karpatská předhlubeň – pánev nacházející se na jihovýchodě České 

republiky, která vznikla při transportu karpatských příkrovů přes Český 

masiv. Z hlediska geologického je vyplněna zejména mladými sedimenty. 

Důležitým milníkem v geologickém vývoji byla právě výše zmíněná variská 

orogeneze, která vyvrcholila před 380 až 300 miliony let. Sedimenty, které vznikly ještě 

ve spodním karbonu, mají orogenní charakter, kdežto ty svrchnokarbonské a permské mají 

platformní charakter. Drtivá většina žulových plutonů, které se u nás nachází, je variského 

stáří, právě tak jako metamorfující paleozoické sedimenty (Chlupáč et al., 2002). 

Křídová platformní sedimentace započala terestrickými sedimenty a následovala 

mořská transgrese, která se v našich končinách projevila sedimentací křídových pískovců, 
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slínovců, jílovců a opuk. Proto není divu, že mezi nejrozšířenější horniny Českého masivu 

patří křídové sedimenty. Třetihorní Český masiv byl z většiny (až na jihovýchodní část) 

souší, kde se rozvinula říční síť připomínající tu dnešní. Díky různým vlivům po sobě síť 

řek zanechala řadu erozních pozůstatků. Kvůli tektonickým pohybům, které nastaly 

při alpinské orogenezi, došlo k posuvu podél zlomu, což mělo za následek vytvoření 

sníženin. V podkrušnohorské oblasti došlo k rozlití jezera, kde se následně usadily 

sedimenty s hnědouhelnými slojemi. Dále se také hromadily různé třetihorné uloženiny 

v nadložích křídy v jihočeských pánvích. Obnovená vulkanická činnost měla za následek 

vznik masivu Doupovských hor, podpovrchových i povrchových vulkanitů Lužických hor 

a Českého středohoří. Po celém území České republiky se pak v různých mocnostech 

a druzích nachází čtvrtohorní sedimenty. Pevninský ledovec k nám prostupoval ze severu, 

avšak dostal se pouze do severních Čech a Moravských úvalů, kde po sobě zanechal 

glacigenní písky a štěrky. Níže od ledovců se ukládaly stěrky a písky v řekách a dále také 

svahové sedimenty. Během střídání jednotlivých ledových dob docházelo k sedimentaci 

spraše. Z dob meziledových jsou potom charakteristické jezerní sedimenty, sladkovodní 

vápence nebo jíly říčních niv. Vnější Západní Karpaty jsou pak typickým nalezištěm 

jurských a křídových sedimentů, které pocházejí z rovníkového praoceánu Tethys. Jeho 

postupným uzavíráním došlo ke srážení pevnin, což vedlo k přesuvům oceánských 

sedimentů. Tímto způsobem vznikla příkrovová stavba s dominantní skupinou magurských 

a menilito-krosněnských příkrovů. Ty se dají rozčlenit na typy menších šupin, mezi nimiž 

figurují i bloky křídových a jurských vápenců, ze kterých mají svůj největší význam 

Pavlovské vrchy a Štramberk. V průběhu mladších třetihor se čelo příkrovů přetvořilo 

a vytvořila se karpatská předhlubeň (Internet-13). 

4.2 Horniny, na kterých se hrady a zámky nachází 

Horniny jsou nedílnou součástí každého hradu a zámku. I přestože středověcí 

stavitelé neměli takové znalosti o vzniku nebo o složení jednotlivých kamenů jako mají 

vědci dnes, dokázali velmi dobře určit, která hornina se hodí do základů a která 

na nepravidelné zdivo nebo na hradby samotné. Dá se říct, že na svou dobu měli středověcí 

kameníci obsáhlé znalosti o tom, jak jsou jednotlivé horniny pevné, či jak jsou náročné 

na dopravu nebo pak zda jich mají dostatek na dokončení celé stavby. Bylo to právě díky 

zkušenostem z kamenných lomů, kde podle vzhledu dokázali určit, že například opuka se 
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bude hodit na kvádříkové zdivo nebo že z masivního pískovce můžou udělat kvádry 

k armování nebo ostění. Na území České republiky se nachází všechny tři základní skupiny 

hornin: magmatické (vyvřelé), sedimentární (usazené) a metamorfované (přeměněné) a ze 

všech těchto typů hornin najdeme ne jednoho hradního nebo zámeckého zástupce (Kukal et 

al., 2010). 

4.2.1 Magmatické horniny 

Horniny magmatické neboli vyvřelé vznikaly kilometry pod povrchem, kde 

docházelo k tavení hornin, vzniku magmatu a jeho hromadění v takzvaných magmatických 

krbech. Vlivem velkých teplot a tlaků magma dále pracovalo a různými puklinami 

a oslabenými místy stoupalo mnohdy až na povrch, kde se vyplavilo jako láva. Někdy 

nedošlo k onomu vyplavení a magma utuhlo ještě v hloubce pod povrchem. V závislosti 

na těchto dvou procesech rozdělujeme magmatické horniny na hlubinné nebo výlevné. 

Pro ilustraci, typickým zástupcem hornin výlevných bývá žula, představitelem vyvřelých 

bývá čedič (Internet-14). 

Žula (nebo také granit) je častokrát označována za národní český kámen. Není divu, 

když se granitoidy nachází na jedné desetině povrchu a pokud oko člověka nahlédne 

pod povrch, tak by se číslo razantně zvýšilo. I přesto, že je žula ideální materiál ke stavbě, 

hradů postavených z granitu je méně, než by se dalo čekat. Používal se zejména na ostění a 

armování nároží. Na druhou stranu, hradů, jenž stojí na kuželech výlevných hornin, 

bychom mohli napočítat několik desítek. Částečně je tomu tak i proto, že výlevné horniny 

jako čedič nebo znělec byly oblíbené mezi kameníky a stavebníky, i když jejich použití 

limitovala tvrdost a jejich houževnatost. Z toho důvodu se využívali především jako kámen 

lomový (Kukal et al., 2010). 

4.2.2 Sedimentární horniny 

Horniny sedimentární byly ze stavebního hlediska využívány častěji než ty 

magmatické. Už jen kvůli tomu, že sedimenty zabírají značnou část Českého masivu 

a Karpat. Není tedy divu, že byly nejčastějším stavebním materiálem a podkladem pro 

stavbu hradů a zámků. Horniny usazené se dělí na dvě hlavní skupiny – klastické 

a neklastické. Mezi klastické se řadí slepence, pískovce, prachovce a jílové uloženiny. 

Do neklastických patří především sedimenty, které se vytvořily díky biogenním 
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a chemickým procesům. Z toho důvodu se označují také jako sedimenty biochemické 

a patří sem horniny jako vápenec, dolomit, rohovec, buližník a další (Internet-16). 

Dalo by se říci, že stavitelé se snažili postavit hrad z čehokoliv. Některé horniny však 

převažovaly nad jinými. Ku příkladu v západních, jižních a středních Čechách se stavělo 

hlavně z proterozoických jílových břidlic a drob. Další významnou horninou, ze které 

vznikla řada staveb byla opuka. Svým způsobem je poměrně náchylná ke zvětrávání kvůli 

tomu, že bývá nestabilní a má menší pevnost. I přes tyto negativní vlastnosti byla hojně 

užívána a  bývá označována za kámen české románské architektury. Byla váhově lehká, 

snadno se dala opracovat a nacházela se uložena ve vrstvách, kameníci ji tedy mohli 

snadno vylámat a opracovat na kvádříky. Důležitým aspektem ve stavbě hradů je 

kompromis mezi pevností a opracovatelností jednotlivých hornin. Takový buližník, který 

je výjimečně tvrdý a pevný se velmi těžko lámal. Muselo se tedy využívat rozpadlých 

a uvolněných bloků. Daleko těžší pak bylo jeho zpracování do kvádru, proto se využívalo 

spíše lomového kamene (Kukal et al., 2010). 

4.2.3 Metamorfované horniny 

Metamorfované horniny hrají důležitou roli ve stavbě naší krajiny a jsou vůbec 

nejčastějším skalním podložím hradů u nás. Pro upřesnění, zhruba 20% plochy České 

republiky tvoří slabě a silně metamorfované horniny. Díky svému vzhledu, který často 

bývá barevný a s ornamenty, byly velmi oblíbeným stavebním prostředkem (Kukal et al., 

2010). 

Horniny metamorfované vznikají ze sedimentů nebo vyvřelin, které se vlivem 

prostředí přemění na horninu novou. K metamorfóze dochází hlavně díky vysokým tlakům 

a teplotám přes tisíc stupňů Celsia. Typickými zástupci je ortorula, amfibolit, mastková 

břidlice, serpentinit a kvarcit (Internet-15). 

4.3 Vliv reliéfu na umístění objektů 

Reliéf lze definovat jako tvar nebo vzhled povrchu. Stručně řečeno tedy to, co svýma 

vlastníma očima člověk v krajině vidí – kopec, roviny, pahorkatiny, a podobně. Jak se dá 

logicky odvodit, vzhled a stavba reliéfu hráli důležitou roli v umisťování jednotlivých 

historických objektů. V minulosti se hledala strategická místa (nejlépe vyvýšeniny), která 

byla alespoň z několika stran chráněna přírodními strmými srázy (Durdík a Bolina, 2001). 
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Geomorfologové rozdělují reliéf na několik typů – roviny, sníženiny, pahorkatiny, 

vrchoviny a hornatiny. Roviny se nachází především v říčních nivách a dále se dělí podle 

své velikosti a tvaru na pánve, kotliny, brázdy, úvaly, brány a prolomy. Typickým 

příkladem pánví u nás jsou Severočeská nebo Třeboňská. Dále pak jsou pahorkatiny, což 

jsou oblasti, které mají větší členitost a nadmořskou výšku větší než sníženiny. Příkladem 

může být Středočeská pahorkatina, část Českomoravské vrchoviny nebo pahorkatiny pod 

Jeseníky nebo Beskydami. Dalším typem jsou pahorkatiny, které jsou na rozdíl 

od vrchovin ještě o něco vyšší a členitější. Patří sem Drahanská vrchovina na Moravě nebo 

také Českomoravská vrchovina. Hornatiny jsou poslední jednotkou, kterou lze na našem 

území najít. Kromě toho že zde patří především hornatiny tvořící naše přirozené hranice 

tak se zde řadí také Brdy a pohoří Západních Karpat. V České republice převažují zejména 

pahorkatiny a vrchoviny. Proto není divu, že drtivá většina hradů byla postavena právě 

na těchto místech (viz Tabulka 1). Pahorkatiny jsou typické pro českou krajinu 

s nadmořskou výškou okolo 280 metrů nad mořem. Díky říční erozi vznikla v řadě 

pahorkatin ideální forma reliéfu právě pro stavbu hradů. Typickým příkladem jsou 

izolované vyvýšeniny, nízké hřbety nebo i ostrohy obtékané řekou. Oproti tomu u vrchovin 

jsou časté erozní tvary izolovaných vyvýšenin, které tak poskytly skvělé podmínky pro 

stavbu obraných objektů. Stavění hradů v hornatinách bylo ojedinělé. Takové objekty měly 

za úkol chránit spíše hranice a významné dálkové komunikace (Kukal et al., 2010). 

Tabulka 1: Plochy hlavních typů reliéfu ČR a procentuální počet sledovaných hradů a zámků (Kukal 

et al., 2010) 

Typ reliéfu Plocha [%] Počet Objektů [%] 

Roviny 5 0,5 

Sníženiny 20 1,5 

Pahorkatiny 35 54 

Vrchoviny 25 42 

Hornatiny 15 2 

Celkem 100 100 

4.4 Petrografické aspekty výstavby objektů a jejich příslušenství 

Z historického hlediska patří kámen k jednomu z prvních materiálů, které člověk 

vůbec začal opracovávat. Ze začátku sloužil k výrobě různých nástrojů zjednodušujících 

práci a s postupem času člověk začal využívat různých druhů i ke stavbě obydlí 
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a opevnění. Ke stavbě menších kamenných staveb se nejprve používaly kameny sesbírané 

z povrchu, ale také se občas začaly zakládat kamenolomy, pokud možno v blízkosti stavby. 

Kámen jako surovina byl nejspolehlivější volba, jelikož se nachází téměř všude a je odolný 

vůči nežádoucím vlivům jako počasí nebo války (Kukal et al., 2010). 

Již od přelomu 1 a 2. tisíciletí se nejhojněji ke stavebním účelům využíval pískovec 

a opuka díky jejich dekorativnímu vzhledu, a hlavně snadné opracovatelnosti. Opuka se 

začala využívat především v době románské, kdežto pískovec zažil největší rozmach až 

v období gotiky. Pro opuku je příznačná její vrstevnatá štěpnost a mimo jiné snadná 

štípatelnost, díky čemuž se skvěle hodila k získávaní stejně velkých stavebních kamenů. 

Rozsáhlé lomy opuky se od 12. století nacházely na Strahově, na místě současných 

fotbalových stadionů. Bohužel s postupem času drtivá většina zanikla opukových lomů 

(Internet-26). 

Další důležitou roli ve stavbě hradů a zámků hrály granitoidy a metamorfované 

horniny jako ruly, migmatity, svory a jim podobné horniny. Granitoidy kameníci dělí podle 

barvy na světlé – žuly a tmavé – syenity. Vzhledem ke svým odolným vlastnostem, ale 

horší opracovatelnosti, se používala k hrubším kamenickým pracím, kde nebyl kladen 

velký důraz na detaily. Přeměněné horniny jako ruly nebo svory sloužily díky své 

vrstevnaté štěpnosti především ke stavbě zdí, mostů, cest nebo silnic. Naopak 

v sochařském průmyslu kvůli této vlastnosti neuspěly. S rostoucí poptávkou po kamenech 

jako materiálu ke stavbě se začalo rozvíjet kamenické řemeslo. Během staletí se tak 

kameníci vypracovali z obyčejného zpracování kamene až k vytváření různých 

uměleckých děl. Lidé si začali zakládat na vzhledu svých obydlí a kameníci proto začali 

hledat kameny, které hezky vypadaly. Jedním z nich byl mramor, který byl v minulosti 

považován za nejhezčí kámen k dekorování. Na území České republiky se využívalo 

mramoru sedimentárního (dolomitický vápenec) nebo metamorfního (krystalický vápenec). 

Mramor tehdy sloužil k přestavbám hradů a jeho vizuální modernizaci, aby zdůraznil moc 

a bohatství panovníka. Typickým příkladem může být hrad Pernštejn, podle kterého byl 

odvozen i název pro místní ,,pernštýnský mramor‘‘, který se těžil v lomech zakládaných 

v okolí hradu (Kukal et al., 2010). 
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4.4.1 Příslušenství a nástroje 

Pokud pomineme moderní přístroje jako sbíječky a podobné, tak nástroje k práci 

středověkých stavitelů a kameníků se moc neliší od těch současných. Mezi nejdůležitější 

nástroje k opracování kamene patřil špičák (také znám jako oškrt, oškrlík), což bylo dláto 

s hrotem používající se podle své délky. Na měkké kameny používali kameníci dlouhé 

dláto a na tvrdé kameny spíše krátké s ostřím ve tvaru jehlanu. Nástroj se používal 

k rozrušování tvrdých hornin. V dnešní době jej může člověk spatřit v podobě hrotu 

na sbíjecím kladivu. Ve středověku však mechanický pohon nahradila ruční práce 

a dřevěné kladivo, kdy se daná hornina zpracovávala přitloukáním dláta. K odsekávání 

nerovných ploch sloužila ocelová tyč různých profilů (plochý, kulatý) se zúženým ostřím 

na konci, zvaná sekáč. Dále pak sedlík, což bylo kladivo používající se k opracování 

a vyhlazení drsného povrchu. Na hrubou úpravu a vyrovnání plochy kamene zase fungoval 

zubák (zubačka). K finální úpravě plochy se používalo čtyřhranné kovové kladivo 

nazývané pemrlice. Lemovačka, jak název napovídá, zase pomáhala upravit hrany kamene. 

Další nástroje, na které je možno v odborné literatuře narazit, je oštěp, zrnovák, rýhovačka, 

kamenická dláta a úhelnice. Všechny tyto nástroje jsou však k vidění i dnes v modernější 

podobě a některé z nich se stále využívají v kovářském nebo kamenickém průmyslu. 

Kromě klasických nástrojů výrazně kameníkům pomáhaly i přírodní vlivy jako zvětrávání 

nebo eroze, které díky svému působení rozdělovaly horniny do menších celků 

a v některých případech i nepravidelných kvádrů, které byly snadno opracovatelné (Kohout 

a Tobek, 1998). 

4.5 Zájmové lokality 

Karlštejn 

Nedaleko Prahy, přibližně 30 km jihozápadním směrem, v okrese Beroun leží 

nejvýznamnější český středověký hrad – Karlštejn. Ten se tyčí na ostrohu uprostřed 

Chráněné krajinné oblasti Český kras (viz Obrázek 2). Kamenný hrad byl postaven 

přibližně v roce 1348 původně jako sídlo tehdejšího římského císaře a především krále 

Karla IV. Po korunovaci Karla na císaře Svaté říše římské se stal Karlštejn klenotnicí 

korunovačních klenotů. Jakožto národní kulturní památka je v současnosti hrad pod 

taktovkou Národního památkového ústavu, který jej zpřístupňuje široké veřejnosti (Durdík, 

2009). 



Adam Kotala: Webový informační systém: Hrady a zámky z pohledu geovědního turismu 

seniorů 

2018  19 

 

 

Obrázek 2: Hrad Karlštejn je dominantou své přilehlé krajiny (Internet-36) 

Ostroh, na kterém Karlštejn stojí, je tvořen devonským zlichovským vápencem 

neboli biomikritovým vápencem s hojnýma čočkama černého rohovce charakteristického 

pro své jiskření při uhození kladivem. Dále pak je možno najít i jílovce dalejských břidlic, 

jílovce, prachovce nebo pískovce devonských sedimentů patřící do srbského souvrství. 

Geologický podklad Karlštejna tvoří Pražská pánev, jež je z velké části tvořena 

vápencovým souvrstvím. Proces sedimentace pokračoval od ordoviku až do středního 

devonu. Ordovickou část charakterizuje střídání jílových a klastických písčitých 

sedimentů. Během devonu došlo k posunu pánve vlivem pohybů kontinentálních desek až 

do zóny rovníku, díky čemuž se bujaře rozvíjely organismy, místy se dokonce tvořily útesy 

z řas. Na konci středního devonu začalo moře ustupovat a uloženiny se začaly vrstvit 

(Internet-25). 

Nedaleko hradu se nachází důležité geologické místo, které vzniklo právě těmito 

pochody v minulosti – Budňanská skála, hranice mezi silurem a devonem. Dnes funguje 

tato lokalita jako pomocný mezinárodní stratotyp hranice mezi silurem a devonem. 

Z tohoto místa pochází mnoho paleontologických nálezů lilijic, hlavonožců, ostrakodů 

a mlžů. Od Budňanské skály směrem k hradu může člověk pozorovat výchozy mladších 

devonských vápenců (Kukal et al., 2010). 
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Český Krumlov 

Jako i mnoho ostatních zámků má i ten Českokrumlovský svého hradního 

předchůdce. Svou rozlohou zabírá 6 hektarů, což ho řadí po Pražském hradu na druhý 

největší zámecký a hradní komplex v Čechách a je taky zapsán na seznamu Světového 

dědictví UNESCO. Českokrumlovský zámek leží v jižních Čechách v údolí meandrující 

řeky Vltavy (viz Obrázek 3) (Internet-24). 

 

Obrázek 3: Zámek Český Krumlov tyčící se nad meandrem řeky a městem (Internet-35) 

První zmínka o původním hradu pochází již z roku 1253. Později ve 14. století došlo 

k jeho rozšíření a koncem 15. století následovaly částečné přestavby. V 16. století došlo 

ke kompletní přestavbě hradu na renesanční zámek a finální barokní podobu celý zámecký 

objekt dostal až koncem 17. století (Durdík, 2009). 

Celý komplex spadá z geomorfologického hlediska do jednotky zvané 

Českokrumlovská vrchovina patřící do Šumavského podhůří. Z geologického hlediska se 

v této oblasti nachází různorodá skupina českokrumlovská, která je součástí šumavské 

moldanubické větve. Z toho důvodu mezi horninami dominují pararuly s vložkami 

různorodých metamorfitů. Mimo to se zde hojně vyskytují amfibolity, erlany, dolomity, 

krystalické vápence a grafit, který se zde v minulosti těžil. Přímo pod komplexem se 

nachází biotická pararula, kvarcitický erlan a erlanova pararula. Ve zdech zámku je možno 
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nejčastěji najít mohutné bloky amfibolitů, pak pararul a v ostěních bloky vápence. V okolí 

Českého Krumlova se nalézají v silně provrásněných vrstvách krystalický vápenec 

a dolomit. Tyto horniny se používaly mimo pálení vápna také na výstavbu různých 

objektů. Dokonce se v Českém Krumlově dochoval Schwarzenberský lom, kde probíhala 

těžba vápence k výrobě vápna už v roce 1852 (Kukal et al., 2010). 

Vranov nad Dyjí 

Tento majestátní barokní zámek leží na jihu Moravy v blízkosti hranice 

s Rakouskem. Celý objekt je spravován Národním památkovým ústavem a je tak volně 

přístupný veřejnosti (viz Obrázek 4). Zámek je zmíněn již v Kosmově kronice ještě jako 

hrad, který sloužil k obraně jižní hranice země. Hrad byl vybudován na opravdu 

strategickém místě, kdy z jedné strany lemuje komplex strmý skalnatý sraz spadající k Dyji 

a z protilehlé strany je taktéž téměř nepřístupný (Internet-23). 

Oblast, kde se Vranov nad Dyjí nachází, geomorfologicky spadá do Znojemské 

plošiny a geologicky se řadí do dyjské klenby moravika. Komplex leží na hranici 

Vranovské jednotky s bítešskou ortorulou. Celá Vranovská jednotka je tvořena biotickýma, 

břidličnatýma a dvojslídnýma pararulama v doprovodu se svory s granátem. V nich se 

místy střídají vložky tmavých mohutných amfibiolitů s krystalickým vápencem 

a metakvarcity. Proto není divu, že v minulosti byly právě v oblasti Vranova na několika 

místech těženy krystalické vápence s bílým nádechem, jinými slovy mramory, které 

později sloužily k přestavbě původního hradu v zámek. Geologické podloží zámku je 

velmi rozmanité, většina budov zámku je postavena na bítešské ortorule, což je světlá 

hornina s velkými vyrostlicemi živce. Dále pak tuto ortorulu lehce provrásňují 

i ambfibiolity a pararuly (Kukal et al., 2010). 
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Obrázek 4: Pohled z protilehlého vrchu na zámek (Internet-23) 

Krom zmínek v Kosmově kronice pocházejí další zmínky ze 13. století, které 

popisují původní hrad skládající se z jádra s dominantní válcovitou věží a kaplí. Do dnešní 

doby se dochovala strážní věž, zbytek opevnění a vodní věž sloužící k vytahování vody. 

Hrad byl v minulosti poznamenán řadou událostí, za třicetileté války byl téměř zničen 

Švédy a v roce 1665 dokonce vyhořel. Proto tehdejší majitel nechal zbourat zbylé části 

a nechal postavit zámek v barokním stylu (Durdík, 2009). 

Kost 

Jeden z nejvýznamnějších gotických hradů České republiky se tyčí na menší 

vyvýšenině v údolí Českého kraje v těsné blízkosti pomezí Středočeského 

a Královehradeckého kraje (viz Obrázek 5). Jedná se o zachovalý hrad jedinečný svým 

umístěním, kde oproti ostatním hradům stojí toto kamenné opevnění v bažinatém údolí na 

nižším pískovcovém ostrohu. Stavba hradu započala již v roce 1349 a postupem času 

docházelo k jeho přestavbám a dostavbám (Durdík, 2009). 
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Obrázek 5: Kost jako nedobytná hradní tvrz (Internet-34) 

Hrad Kost se nachází v Severočeské tabuli, přesněji v Jičínské pahorkatině, která je 

známá pro své skalní města, hřbety a izolované skály. Celé opevnění bylo postaveno 

z pravidelných kvádrů křídového pískovce, který pochází přímo z podloží hradu nebo 

případně z jeho blízkého okolí. Skvělou výhodou byla kvádrová odlučnost místního 

pískovce, díky čemuž odštípnuté kusy vypadaly jako bloky vytesané a mnohdy nebylo 

třeba dalších kamenických úprav. Na některých kvádrech se dokonce zachovaly důlky 

po závěsných kleštích, jež vyzvedávaly bloky na stavbu (Kukal et al., 2010). 

Pernštejn 

Hrad v gotickém stylu Pernštejn pochází ze 13. století a byl vystavěn na ostrohu 

nacházející se na okraji Českomoravské vrchoviny severně od Brna. Tento zachovalý hrad 

byl sídlem pánů z Pernštejna a za svou dobu prošel několika přestavbami. Jádrem celého 

středověkého hradu byla ve 13. století původně jen okrouhlá věž, nádvoří, hradní palác 

a hradby. S postupem času docházelo k  rozšířením a největšího významu hrad nabyl mezi 

15. – 17. stoletím. Výhodou zdejšího hradního komplexu byl přístup k pitné vodě díky 

jezírka vylámanému v místní skále (Durdík, 2009). 



Adam Kotala: Webový informační systém: Hrady a zámky z pohledu geovědního turismu 

seniorů 

2018  24 

 

 

Obrázek 6: Hrad Pernštejn (Internet-33) 

Pernštejn se nalézá v Pernštejnské vrchovině, přesněji v části Nedvědické vrchoviny. 

Místní geomorfologická jednotka je původně pásem vyvýšenin podél řeky Svratky, které 

jsou protažené od severu až k jihu. Hrad neleží na nejvyšším bodě celého okolí, nýbrž je 

v krajině schován. To především kvůli tomu, že byl postaven na strategickém místě – hrad 

ze tří stran chrání strmé skalnaté srázy (viz Obrázek 6). Z hlediska geologie se opevnění 

nachází v nejvýchodnější části krystalinika kutnohorsko-svratecké oblasti. Složení 

místních hornin je velmi rozmanité a dají se zde najít svory, ruly, migmatity, pararuly, ale 

místy i krystalický vápenec, ortoruly, amfibolity nebo metakvarcity. Hlavním stavebním 

materiálem celého komplexu byla směs metamorfovaných hornin, především svory a ruly. 

Z blízkého okolí hradu se dodnes dochovalo pár dnes již opuštěných menších lomů. Mimo 

to jsou pro zdejší oblast typické lomy na nedvědický mramor, což je krystalický vápenec, 

který se snadno leští a slouží především jako dekorační kámen. Proto byla tato hornina 

použita při hradní přestavbě v 16. století, jednalo se však o velmi vzácný unikát a kvůli své 

ceně se používal pouze na ostění brány a případně oken. Po vytěžení místního lomu 

na sever od Pernštejna došlo k záměně za šedý mramor z Nedvědic (Kukal et al., 2010). 

Loket 

Na západě Čech nedaleko města Karlovy Vary na ostrohu lemovaném ze tří stran 

řekou Ohří se tyčí významný královský hrad Loket, který je přes 800 let starý a v minulosti 

sloužil jako pohraniční pevnost, sídlo králů nebo pánů z rodu Šliků. Hrad Loket se tak svou 
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polohou řadí do oblasti Loketské vrchoviny, jež je součástí poměrně členité 

Hornoslavkovské vrchoviny. Hrad od dob své výstavby ve 13. století byl několikrát 

přestavěn a řadí se mezi unikáty v České republice. Dokonce při stavovském povstání 

došlo k rozboření místních domů v podhradí a následně z nich byly postaveny další 

hradby. Opevnění výrazně utrpělo při ostřelování během třicetileté války a následovaly 

další opravy, navíc koncem 18. století došlo k zboření části hradu a zbytek byl přeměněn 

na věznici (Durdík, 2009). 

 

Obrázek 7: Hrad Loket tyčí se nad řekou Ohře (Internet-32) 

Loket se tyčí nad meandrem řeky Ohře na skalnaté vyvýšenině (viz Obrázek 7), 

podloží je z převážné části tvořeno ze žuly karlovarského masivu, která náleží do oblasti 

karlovarského plutonu, jenž je součástí většího celku – krušnohorského plutonu. Jedná se 

o místy hrubozrnnou horninu s poměrně velkými živcovými vyrostlicemi. Nejlepší ukázky 

lze spatřit přímo na nádvoří hradu. Ze západní strany je hrad chráněn příkrým skalnatým 

srázem, oproti tomu ostatní svahy jsou zastavěny opevněním. Karlovarská žula byla 

skvělým stavebním materiálem díky tomu, že se z ní dají poměrně lehce lámat i větší 

kvádry, které se dají snadno přitesat. Proto se z místní žuly dělalo vrstvené zdivo 

a armování nároží (Kukal et al., 2010). 



Adam Kotala: Webový informační systém: Hrady a zámky z pohledu geovědního turismu 

seniorů 

2018  26 

 

Křivoklát 

Hrad Křivoklát se nachází ve Středočeském kraji v okrese Rakovník nedaleko 

Kladna. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších a nejstarších českých hradů (viz Obrázek 8). 

Celý hrad je majetkem České republiky a o správu a zpřístupnění veřejnosti se stará 

Národní památkový ústav. V minulost byl Křivoklát jeden ze sídelních hradů našich 

českých králů, ku příkladu zde pobýval Václav I. nebo Přemysl Otakar II. (Kocourek, 

2006). 

 

Obrázek 8: Letecký snímek Křivoklátu (Internet-22) 

Předchůdcem hradu byl údajně objekt, o kterém se píše již v Kosmově kronice, tuto 

informaci však nebyl schopen nikdo věrohodně ověřit. Královský hrad byl tak oficiálně 

vystavěn až koncem 13. století. Následně došlo k několika porušením hradu a jeho 

přestavbám. V 16. století došlo k jeho kompletní přestavbě a na počátku 20. století 

k restaurování (Internet-22).  

Hradní objekt leží na ostrohu uprostřed Křivoklátské vrchoviny, který je obtékán 

místním Rakovnickým potokem. Geologické podloží je velmi zajímavé a najdou se zde 

především proterozoické horniny. Samotný hrad však byl vystavěn na kralovicko-

rakovnickém pruhu, což je oblast charakteristická výskytem drob, jílových břidlic a spilitů. 

Nedaleko hradu (asi kilometr směrem na jih) je možno najít pruh hornin původem 

ze sopek, jenž je přezdíván jako křivoklátsko-rokycanský komplex, pro nějž jsou 

charakteristické horniny jako dacity, ryolity nebo andezity. V okolí Křivoklátu se nachází 
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pozůstatky ve formě lomů po těžbě proterozoických drob a vulkanitů. Při stavbě hradu 

byly využity právě proterozoické droby a místy jílové břidlice. Zdivo se skládá z lehce 

přitesaných kvádříků drob, tak aby zdivo bylo vrstvené a lehce nepravidelné. Případně se 

zazdily i mohutnější bloky drob nebo spilitů (Kukal et al., 2010). 

Bezděz 

Jeden z historicky nejcennějších hradů u nás – Bezděz leží na severu Čech v okrese 

Česká Lípa. Spravuje jej Národní památkový ústav a je volně přístupný veřejnosti. První 

zmínka o tomto hradním opevnění pochází z poloviny 13. století, kdy nechal Přemysl 

Otakar II. hrad založit k obraně obchodních cest a proti rozpínavosti sousedních rodů. 

Jednu dobu byl dokonce v hradu vězněn Václav II. Od té doby byl hrad jako na houpačce, 

střídal majitele a postupně byl zastavován. Se ztrátou významu docházelo k jeho rozpadu 

a významnější přestavby se dočkal až v 17. století, kdy došlo ke klášterním úpravám 

z důvodu prohlášení hradu poutním místem. Koncem 18. století došlo ke zrušení kláštera 

a dalšímu zpustnutí hradu až se z něj stala zřícenina. V 19. století dokonce hradu hrozil 

zánik, kdy byl prodán za 50 zlatých jako kamenolom. Díky poutní tradici se dochoval až 

dodnes a na Obrázku 9 je možno vidět jeho dnešní podobu (Internet-21). 

 

Obrázek 9: Zřícenina hradu Bezděz (Internet-21) 



Adam Kotala: Webový informační systém: Hrady a zámky z pohledu geovědního turismu 

seniorů 

2018  28 

 

Co se geomorfologie týče, tak se Bezděz svou polohou řadí k takzvané Bezdězské 

vrchovině, která je součásti větší oblasti Dokeské pahorkatiny. Celý hrad je tvořen 

sodalitickým nefelinitem a pod hradbami je možno vidět bloky vyčnívající nad jílovce 

a křídové pískovce. Tedy převládají kupy nebo kužely třetihorních vulkanitů nad pískovci 

a jílovci. Kámen byl lámán na jihozápadním svahu pod dohledem zkušených stavitelů 

a kameníků, aby nedošlo k porušení hradní stability. K vybudování ostění a kleneb bylo 

použito dováženého pískovce z okolí. Kvůli faktu, že podložní hornina je zvětralá, dochází 

k mírným pohybům vlivem gravitace a u úpatí dokonce větší sutě ujíždějí po podložních 

křídových slínovcích. Celé skály ve svahu jsou rozvolněny a místy dochází k otevírání 

trhlin (Kukal et al., 2010). 

Červená Lhota 

V jižních Čechách na severu Jindřichohradecka lze najít malebný vodní zámek 

v renesančním slohu. V roce 2001 byl celý objekt s přilehlým rybníkem, hospodářskými 

budovami a parkem prohlášen za národní kulturní památku a v současné době spadá pod 

Národní památkový ústav, jenž se o celý komplex stará a zpřístupňuje jej veřejnosti. 

Původně místo zámku stála tvrz vystavěna ve 14. století. Díky stavbě hráze přes protékající 

potok a odstranění části skály došlo k vytvoření jedinečného kamenného ostrůvku. V roce 

1530 došlo k přestavbě tvrze na renesanční zámek a začala se tak utvářet nynější podoba 

panství (Internet-20). 
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Obrázek 10: Červená Lhota a výchozy muskovit-biotitické ortoruly (Internet-18) 

Z geomorfologického hlediska leží zámek na západě Českomoravské vrchoviny, 

přesněji v Křemešnické vrchovině, kterou tvoří metamorfované horniny českého 

moldanubika – ruly, žuly a místy i granitoidy. Červená Lhota stojí uprostřed rybníka 

na skalnatém výchozu z moldanubických magmatitů na muskovit-biotické ortorule, která 

je typická pro tuto oblast (viz Obrázek 10). Ortorula obsahuje základní minerály jako K-

živce, plagioklasy, křemeny, muskovit a biotit (Internet-18). 

Hukvaldy 

Hrad Hukvaldy (viz Obrázek 11) se rozprostírá na podlouhlém kopci 

v Moravskoslezském kraji na východě České republiky. Dnes již zřícenina hradu leží 

nad stejnojmennou obcí, která je známá jako rodiště Leoše Janáčka – světového hudebního 

skladatele. Jedná se o jeden z největších hradů na Moravě a první zmínky o vybudování 

pocházejí z konce 13. století. Za své trvání hrad prošel řadou přestaveb, avšak v 18. století 

byl definitivně opuštěn. Původní kaple je tak jediným objektem, který byl později obnoven 

a je stále udržován. Přes léto se Hukvaldy stávají centrem dění a pořádá se zde řada akcí, 

festivalů a dobových bitev (Internet-19). 
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Obrázek 11: Kamenné zdivo a most hradu Hukvaldy (Internet-19) 

Celý hradní vrchol formují svrchnokřídové horniny Slezské jednotky. Zřetelně 

dominují sedimenty Bašského souvrství, které hrály důležitou roli při formování podloží 

v doprovodu vápnitých pískovců, spongiových rohovců a zelenošedých jílovců. 

Ve východní části hradního vrchu lze najít výchozy hrubě písčitého flyše Palkovického 

nadložního souvrství. Oproti tomu na úpatí kopce se střídají suťové úlomky hornin 

s vrstvami písčitohlinité svahoviny (Internet-17). 

5 KRITÉRIA PRO VYMEZENÍ ZÁJMOVÝCH LOKALIT 

Vzhledem k tomu, že mnoho seniorů trápí řada fyzických problémů a potíží, je nutno 

tyto poznatky vzít v potaz. Podle níže uvedených kritérií jsem vyčlenil vhodné zájmové 

lokality, které by senioři byli schopni bez větší námahy úspěšně absolvovat. 

1) Kritérium dopravní 

 Jelikož jsou senioři ve svém věku do jisté míry pohybově omezení, můžou 

jim dlouhé a náročné trasy činit potíže. Většina seniorů dává přednost 

návštěvě místa se snadnou dopravní dostupností. Každá vybraná lokalita se 

proto nachází v blízkosti většího města s dojezdem do 1 hodiny. Požadavky 

jsou takové, aby nedaleko vytyčeného hradu/zámku byla vlaková nebo 

autobusová zastávka, případně parkoviště pro zájezdové autobusy a osobní 

automobily.  
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2) Kritérium přístupové 

 Jakmile se turista dopraví na nejbližší možné místo pomoci autobusu, vlaku, 

či auta, zdaleka není jeho cesta u konce. Jelikož se v minulosti 

ze strategického hlediska hrady a zámky stavěly na kopci, nelze tak mnohdy 

dojet přímo ke vstupní bráně, ale jen do areálu památky. Ve většině případů 

tedy návštěvníky čeká ještě krátký výstup, aby mohli památku obdivovat 

z bezprostřední blízkosti. Drtivá většina vybraných lokalit nabízí schůdnou 

upravenou bezbariérovou cestu (v kamenité nebo asfaltové formě) až 

na samotný vrchol. Některé pěšinky dokonce prochází malebnou krajinou 

s hustým lesem a nabízí tak další jedinečný zážitek. 

3) Kritérium sociální 

 Aby danou památku mohl navštívit co největší počet starších lidí, je třeba 

zohlednit také sociální zázemí jednotlivých lokalit. V tomto ohledu jsou 

mladí lidé velmi přizpůsobiví, avšak senioři dávají přednost komfortu. Mezi 

primární služby, jež vyžadují, se řadí zejména toalety a občerstvení. Dalším 

aspektem, který může zvýšit atraktivitu památky pro lidi se sníženou 

pohyblivostí je ubytovací zařízení. V případě, že se nedaleko hradu či zámku 

nachází možnost přespání, určitě to senioři ocení, aby mohli přes noc 

načerpat nové síly.  

4) Kritérium náročnosti prohlídky 

 Při výběru památek vhodných pro seniory je třeba kromě předešlých faktorů 

zohlednit také náročnost a bezpečnost samotné prohlídky. Starší lidé mívají 

odlišné preference než mládež. Proto je primárně nezajímá, zda se na památce 

připojí k Wi-Fi síti, ale spíše jestli si mají kde odpočinout. V rámci areálu by 

se proto měly vyskytovat lavičky nejlépe umístěné ve stínu, kde by si senioři 

mohli oddychnout. Zároveň je z pohledu seniorů žádoucí, aby při prohlídce 

nemuseli absolvovat velké množství schodů, tam kde je schodiště ocení 

zábradlí. Cesty by měly být lehce schůdné, aby se minimalizovalo riziko 

pádu. 

5) Kritérium kulturní 

 Posledním důležitým kritériem při mém výběru hradů a zámků bylo také 

kulturní a vědomostní vyžití, které na jednotlivých lokalitách můžou 
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návštěvníci na vlastní kůži zažít. Kladl jsem důraz na místa, které skýtají jak 

klasické prohlídky s odborným výkladem a stálé expozice, tak i kulturní 

eventy jako divadelní představení, koncerty nebo hrané historické události. 

Právě tyto akce bývají největším lákadlem pro širokou veřejnost, seniory 

nevyjímaje. Mohou tímto způsobem spojit kulturní zážitek s výletem na hrad 

a využít tak svůj volný čas získáváním nových poznatků a poznáváním 

nových věcí. 

6 NÁVRH STRUKTURY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Není tomu tak dávno, kdy byl internet a tvorba webových stránek jedná velká 

neznámá. Avšak doba, kdy bylo třeba zkušeného programátora na vývoj a sestavení webu, 

už naštěstí odezněla. Je to především díky tomu, že se vyvíjejí open-source redakční 

systémy, které umožňují vytváření webových stránek bez znalosti jazyka jako HTML, 

CSS, PHP nebo Java. Na stejném principu běží ku příkladu Wordpress, Shopify, Joomla, 

Opencart a mnoho dalších. Nicméně z hlediska jednoduchosti a přehlednosti pro 

vypracování informačního portálu bylo zvoleno jednoduché HTML tagy obohaceny 

o skripty, které zajistí modernější vychytávky jako animace, fonty nebo responzivnost 

na různých technologických příslušenstvích. 

Web jsem tvořil v programu Adobe Dreamweaver CC. Jedná se o počítačový 

software sloužící k vývoji internetových aplikací a webových rozhraní. Podporuje jak 

HTML tak i CSS a je poměrně jednoduchý, srozumitelný a přímočarý při vývoji 

jakéhokoliv webu.  

6.1 Přizpůsobení pro seniory 

Ještě před vytvořením webu je nutné zvážit, na co je třeba klást důraz při jeho tvorbě. 

Jelikož cíloví návštěvníci jsou senioři, kteří mají řadu svých problémů (horší zrak, méně 

zkušeností s ovládáním počítače), je třeba vše přizpůsobit tak, aby jim informační portál 

poskytl všechny potřebné informace a oni se při jejich vyhledávání netrápili. Proto se 

nabízí řada aspektů, na které je třeba se zaměřit: 

1) Jednoduchost 

 Jak praví pravidlo programátorů KISS – keep it stupid simple, což znamená, 

že mnohdy málo je více. Proto portál při užívání musí být jednoduchý 
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a nenáročný jak na odborné znalosti PC, tak na parametry webhostingu. Čím 

jednoduší web, tím lepší zkušenost. Podmínkou zůstává, aby senior 

při návštěvě nebyl zahlcen příliš mnoha informacemi a jednoduše našel, co 

hledal. 

2) Přehlednost 

 Každý, kdo navštíví informační portál, by měl ihned pochopit jeho základní 

cíl a jaké informace na něm najde. Důležitým faktorem zůstává to, jak jsou 

jednotlivé elementy a informace poskládaný a prezentovány. Existují jisté 

standardy, které i senior má na internetu zažité. Takovým příkladem může být 

právě navigace, která se vyskytuje v horní liště, nejčastěji však v pravém rohu 

a ne vespod stránky. 

3) Snadná navigace 

 Návštěvníkovi musí zabrat maximálně 3 kliknutí, aby se dostal k informacím, 

které hledá. Z toho hlediska je třeba snadná a srozumitelná navigace napříč 

celým webovým systémem. Uživatel se musí snadno proklikat do kategorie, 

k lokalitě nebo zpět na hlavní stranu. Tuto úlohu zajistí, jak navigace v horní 

části portálu, tak podrobná navigace na úvodní stránce. 

4) Vzhled 

 Celkový vizuální vzhled musí jít ruku v ruce s jednoduchostí a přehledností. 

Charakterově by měl portál zapadat do konceptu, kterého se týká. Velikost 

písma musí upravena tak, aby bylo lehce čitelné i pro návštěvníky s horším 

zrakem. Dalším stěžejním bodem, na kterém se v dnešní době lpí, je 

kompletní responzivnost webové stránky. I mnoho senioru má chytrý telefon 

a v něm internet, proto je třeba zajistit, aby se informační portál 

přizpůsoboval zařízením, na kterých se má zobrazovat. 

5) Informace k tématu 

 Jádrem celého systému zůstávají relevantní informace obsahově přizpůsobené 

cílovému publiku, v mém případě seniorům. Obsah musí návštěvníkům webu 

poskytnout poznatky, které je seznámí se specifikami dané lokality.  
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6.2 Návrh rozložení hlavní stránky 

Po ujasnění jednotlivých aspektů webové stránky přišel na řadu návrh struktury 

hlavní stránky (viz Obrázek 12), která má za úkol uživatele seznámit s celým portálem, 

pomoci mu s úvodní navigací a snadným vyhledáním informací, které potřebuje. 

 

Obrázek 12: Návrh rozložení hlavní stránky 

Část 1. logo v sobě skrývá obrázkovou ilustraci, která vystihuje celý informační 

systém. Logo slouží k jednodušší identifikace stránek na internetu a jeho hlavním cílem je 

vytvoření povědomí o webu u široké veřejnosti. V pozdější fázi také zaštiťuje 

důvěryhodnost.  

Část 2. navigace je neodmyslitelnou částí každé webové stránky. Obsahuje odkazy 

na jednotlivé kategorie, kontaktní a domovskou stránku. Orientace na webu může být 

mnohdy problematická, tudíž díky implementace ‚sticky‘ navigace bude zaručeno, že při 

jakémkoliv posuvu stránky panel s navigací nezmizí a bude vždy jasně viditelný. 
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Část 3. úvodní banner slouží k seznámení návštěvníka s webovou stránkou, 

případně ho upozorní na novinky na portálu, které se udály. Tato část má funkci 

informačně-seznamovací. Úvodní banner je první element, který návštěvník uvidí při 

návštěvě portálu. Z toho důvodu je důležité, aby správně zaujal a seznámil publikum 

s celou webovou stránkou. 

Část 4. rychlá navigace má za úkol pomoci uživateli ihned po návštěvě úvodní 

stránky s přechodem do cílové kategorie. Tato část obsahuje seznam kategorií v podobě 

jednotlivých krajů České republiky.  

Část 5. nabídka oblíbených atrakcí umožňuje snadný přístup k lokalitě, která je 

mezi návštěvníky oblíbená nebo dobře hodnocená. Skládá se z okýnek s obrázky 

jednotlivých lokací a základními informacemi. 

Část 6. zápatí (footer) obsahuje upozornění na copyright a v pravé části odkazy 

na sociální sítě. 
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6.3 Návrh rozložení lokality 

Po přechodu z hlavní stránky do kategorie se nabídne seznam zájmových lokalit 

typickou pro danou oblast, ze kterého lze vybírat. Po volbě lokality se zobrazí finální 

stránka, jenž nabídne podrobnější informace o konkrétním místu. Rozvržení stránky, aby 

vystihovala vše podstatné, je shrnuto v Obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Návrh rozložení stránky se zájmovou lokalitou 

Část 1. a 2. je fixní část, která se nemění napříč celým webem. Obsahuje logo 

a základní drobečkovou navigaci, která je rozčleněna na kategorie podle krajů ČR. 

Část 3. úvodní obrázek ilustruje skutečné místo. 

Část 4. název a poloha lokality v sobě skrývá pojmenování a dále konkrétní 

umístění – název obce spolu s krajem. 

Část 5. ukazatele náročnosti obsahuje prvky, jenž se zabývají délkou prohlídky 

komplexu a jeho náročnosti. Náročnost je brána na základě aspektů jako je doprava, 

vzdálenost od místa příjezdu a přístupovém terénu. Délka prohlídky objasní v minutách, 

jak dlouho zhruba zabere. Tato část je pouze informační a měla by být brána s rezervou, 

jelikož každý člověk se ve fyzické zdatnosti liší. Na základě 7. části získá senior lepší 

povědomí o konkrétním místu.  
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Část 6. cesta stránky slouží k přehledu, kde se ve struktuře portálu návštěvník 

nachází. 

Část 7. informace pro seniory seznamuje návštěvníky o možnostech dopravy 

do dané lokality, formě přístupové cesty, délky výstupu, sociálním zázemí v daném místě. 

Část 8. návštěvní doba a vstupné se zaměřuje na otevírací dobu v jednotlivých 

měsících a výši vstupného. Dále pak poskytuje základní kontaktní informace objektu jako 

je telefonní číslo nebo odkaz na oficiální web. 

Část 9. popis lokality je určena k podrobnějšímu seznámení uživatele se zájmovou 

lokalitou. Zde se dočte základní informace o daném hradu/zámku, jeho historii, 

geologických aspektech a v poslední řadě tipy a triky na výlet. 

Část 10. poloha odkazuje na GoogleMaps s přesnými koordináty dané zájmové 

lokality. Je to vhodné především pro lidi, kteří potřebují přesnou polohu ke snadné 

navigaci na místo určení. 

Část 11. oficiální stránky přesměruje návštěvníka na oficiální webové stránky. 

Část 12. galerie v sobě skrývá obrázky vybrané lokality pro ilustrační účely. 

7 PŘÍKLAD REALIZACE INFORMAČNÍHO WEBU 

Podle jednotlivých návrhů v kapitole 6 byl vyhotoven informační portál pro seniory 

o hradech a zámcích. Finální podobu lze vidět na Obrázku 14. Webové stránky je možno 

navštívit na internetové adrese http://cipernysenior.cz.  

  

http://cipernysenior.cz/
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8 ZÁVĚR 

Předmětem mé bakalářské práce bylo vyhotovení webového informačního portálu 

z hlediska geovědního turismu seniorů. Finální webové stránky dávají návštěvníkům 

potřebné informace ohledně jednotlivých zájmových lokalit a dále je informují 

o základních věcech, které jsou potřebné k naplánování výletu, jako je doprava, výše 

vstupného, náročnost exkurze nebo otevírací doba. Celý portál je jednoduchý k orientaci 

a všechny aspekty jsou přizpůsobeny oku seniora, aby něco omylem nepřehlédnul. 

V současné době se webové stránky specializují jenom na vybrané hrady a zámky, ale díky 

jednoduchosti provedení je možno do budoucna rozšířit kategorie a přidat i další typy 

památek, případně plánovat zájezdy pro seniory. Z tohoto důvodu jsem zvolil obecnější 

název pro tento informační portál, který lze najít na internetu pod adresou 

http://cipernysenior.cz.  

K volbě tohoto tématu mě vedla má záliba ve vytváření webových stránek 

a především vize, že můžu skloubit příjemné s užitečným a vyplnit díru na internetu, 

jelikož není mnoho turistických stránek věnovaných starším lidem. Faktem zůstává, že se 

senioři stávají čím dál více zdatnější v práci s počítačem a je jen otázka času, kdy budou 

využívat všechny moderní výdobytky, tak jako mladí lidé.  

Před vypracováním webového portálu jsem se zabýval celou problematikou okolo 

seniorů a jejich každodenních problémů, které je limitují v aktivnějším životě. Zmínil jsem 

i problém stárnoucí populace a zjištění, že za několik desítek let bude tato skupina 

dominovat napříč populačním spektrem, což nahrává budoucímu vývoji podobných 

informačních portálů. Dále jsem zkoumal Univerzity třetího věku, historii jejího vzniku 

a poukázal na fakt, že zájem o tyto instituce ze strany seniorů roste. Na toto navazuje 

rozbor aktivity seniorů v informatice a geovědách. 

V geologické kapitole jsem shrnul geologii České republiky, roli hornin a reliéfu při 

stavbě hradu a zámků. Zjistil jsem, že hrady ani zámky nevznikaly nahodile, ale jejich 

stavbě předcházel důkladný rozbor podloží a strategického umístění. Nakonec jsem vytyčil 

podle kritérií několik zájmových lokalit, které jsem rozebral z geologického hlediska 

a podrobněji se o nich zmiňuji na informačním portále. Důležitou roli v jejich výběru hrálo 

zohlednění zdravotního stavu seniorů a přizpůsobení volby památek právě jejich 

požadavkům. 

http://cipernysenior.cz/
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Celá práce mě moc bavila a otevřela mi oči, jak vnímat každodenní život seniorů. 

Mnoho starších lidí nežije nudným životem a čekáním před dveřmi Kauflandu, ale podílí 

se na svém dalším osobním rozvoji a zajímají se o věci okolo sebe. Každý z nás by měl 

udělat maličkost pro starší lidi kolem nás, jelikož sami jednou budeme senioři, kteří uvítají 

každou pomocnou ruku.  
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