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Anotace 
 
Bakalářská práce s názvem „Návrh nových naučných stezek v Jeseníkách“ obsahuje 

historii naučných stezek, druhy naučných stezek, jejich značení a rozmanitost v České 

republice. Dále se pak v této práci zabývám prvotním návrhem nové naučné stezky v okolí 

městečka Žulová,  dříve zvané Frýdberk, které se nachází na úpatí Rychlebských hor 

v Žulovské pahorkatině. Toto malebné městečko vyniká svou krásnou přírodou, jeho 

historickou avšak i  geologickou rozmanitostí, kterou také popisuji v naučné stezce. Tato 

navržená naučná stezka vede z městečka Žulová z Mariánského náměstí, kde se nachází 

morový sloup z roku 1793, přes bývalý středověký hrad Frýdberk, který byl přestavěn na 

kostel svatého Josefa. Dále pak pokračuje křížovou cestou přes Boží horu s poutním 

kostelíkem z roku 1880, přes Národní přírodní památku Borový, kde se nachází spousta 

zajímavých skalních útvarů, vytvořených dlouholetým zvětráváním žuly. Dále se pak 

zmiňuji o významné lokalitě Andělské domky, kde je velmi bohaté naleziště křišťálů.  

Klí čová slova: naučné stezky, Jeseníky, Žulová, Boží hora, NPP Borový, historie,geologie 

 

Summary 
 

Thesis titled „Design of the Educational Pathways in Jeseníky“ contains history of 

educational paths, types of educational paths, their marking and diversity in the Czech 

republic. My work contains also original design of new educational path in surroundings of 

town Žulová (formerly named Frýdberk), which is located in the foothills of Rychlebské 

hory in Žulovská pahorkatina in North Moravia. This picturesque town is known for it‘s 

beautiful nature, historical as well as geological diversity, which is also described in this 

work. The designed educational path goes from Mariánské square in town Žulová, where is 

located pestilence pillar built in 1793, through former medieval castle Frýdberk, which was 

rebuilt to church of St. Josef. The path continues through stations of the cross on God’s 

mountain with pilgrimage chapel built in 1880, and then over National natural landmark 

Borový, where are situated many interesting rocky formations created by the longtime 

weathering of granite. In addition, the work describes an important locality Andělské 

domky, where is very rich crystal field. 

Keywords: Educational Pathways, Jeseníky, Žulová, God’s mountain, National natural 

landmark Borový, history, geology 
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1 Úvod, cíle práce 
Žulovská pahorkatina je oblastí, která není v rámci Olomouckého kraje 

srovnatelně turisticky atraktivní a známá jako např. Hrubý jeseník, přesto se v ní nachází 

spousta zajímavostí z oblasti neživé, živé přírody a kulturně-historických památek. Jedná 

se zároveň o klidnou oblast s převahou zemědělské krajiny. Proto lze říci, že pro milovníky 

přírody a turismu má co nabídnout. To bylo také důvodem výběru tématu bakalářské práce.  

V mé bakalářské práci se budu zabývat prvotním návrhem nové naučné stezky 

v městečku Žulová, které se nachází v Jeseníkách na úpatí Rychlebských hor v Žulovské 

pahorkatině. V první části se nejdříve budu věnovat naučným stezkám ze všeobecného 

hlediska, jejich historickým vývojem, druhy naučných stezek a značením naučných stezek. 

Ve druhé části budu seznamovat  s oblastí Žulová, geologií a historií města Žulová, dříve 

zvané Frýdberk. Nalézají se zde památky s dlouholetou historií. Je to například morový 

sloup z roku 1793 na Mariánském náměstí, bývalý středověký hrad Frýdberk, který byl 

přestavěn na kostel sv. Josefa. Dále popis lokalit pokračuje křížovou cestou přes Boží horu 

s poutním kostelíkem z roku 1880, přes Národní přírodní památku Borový, kde se nachází 

spousta zajímavých skalních útvarů, vytvořených dlouholetým zvětráváním žuly.  

Následně se pak zmiňuji o významné lokalitě Andělské domky, kde je velmi bohaté 

naleziště křišťálů. 

Cílem mé bakalářské páce je tedy demonstrovat potenciál oblasti pro turistiku a 

rekreační využití. Hlavní akcent byl přitom kladen na geovědní aspekty, což se projevilo 

ve vlastním návrhu trasy turistické stezky i jednotlivých informačních tabulích.  

V pasážích věnovaných jednotlivým lokalitám jsou rovněž diskutovány hlavní 

přírodovědné a kulturně-historické pamětihodnosti, aby byla demonstrována nutnost 

ochrany daných lokalit pro zachování jejich hodnot dalším návštěvníkům a koneckonců i 

dalším generacím.   
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2 Naučné stezky 
Naučnými stezkami nazýváme vyznačené výchovně vzdělávací trasy, které vedou 

přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. Na trasách a při nich jsou 

vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou na určených zastaveních zvlášť 

vysvětleny.  Naučná stezka nebývá jen katalogem přírodnin. Ukazuje většinou vzájemné 

vztahy k přírodě, momenty historického vývoje přírody a krajiny, a to v souladu se 

člověkem a jeho působení. Jedním z hlavních cílů naučné stezky je aktivizovat 

návštěvníka. Měli bychom vzbudit zájem o přírodu, ukazovat přírodu jako základní složku 

životního prostředí lidí. Vést aktivně ke spolupráci na ochraně přírody a péči o životní 

prostředí (Čeřovský, 1989). 

 Naučné stezky jsou označovány zkratkou NS, turistickými značkami. Většina 

těchto stezek je vybavena rozměrnými informačními tabulemi, na nichž bývá uvedeno 

pořadové číslo zastávky, popis zajímavostí daného místa, také mapky či ilustrace. Tyto 

tabule jsou rozmístěny po celé délce naučné stezky. Přehled českých naučných stezek je v 

postupném vývoji na serveru Ministerstva životního prostředí. Naučné stezky jsou v 

seznamu členěny abecedně, podle okresů, podle uživatelů (pro pěší, pro děti, pro lyžaře, 

pro cyklisty, pro tělesně postižené, pro vodáky) i podle naučného obsahu (botanika, 

zoologie, zemědělství a chovatelství, lesnictví, rybníkářství a rybářství, ekologie, 

archeologie, historie, etnografie, geologie, mineralogie, hornictví a těžba surovin, technika) 

[1]. 

 

2.1 Historie naučných stezek 
První naučné stezky vznikaly jako přírodní obdoba organizovaných prohlídek 

památkových objektů (Čeřovský, 1989). 

Zásluhu na vytvoření první naučné stezky v Čechách má Rudolf Kögler 

amatérský přírodovědec, také autor unikátní trojrozměrné geologické mapy. V roce 1941 

zpřístupnil po několikatileté přípravě přírodovědnou vycházkovou trasu o délce 12 km, 

která vedla od Vápenky u Doubice přes Kyjov a Kyjovské údolí do obce Vlčí Hora. První 

slavnostní průchod stezkou se uskutečnil 12. října 1941. Tato stezka měla 70 dřevěných 

informačních tabulí, které výstižnou a srozumitelnou formou seznamovaly návštěvníky s 
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horninami, které jsou v daném místě, také se vzácnými rostlinami a zoologickými 

zvláštnostmi. Nevynechal ani místní pověsti a legendy, které dokresloval soškami 

vyřezanými ze dřeva. Tato trasa byla v provozu do jara 1945 [2].  

Obnovy se Köglerova stezka dočkala v roce 2005 na podzim. Město Krásná Lípa 

uspělo se svým projektem "Centra Českého Švýcarska" a získalo finanční podporu z fondu 

Evropské unie. Trasu se podařilo prodloužit o dalších jedenáct kilometrů, začíná nyní v 

Krásné Lípě a tvoří uzavřený okruh. Stezka je doplněna o výhledy na místní lidovou 

architekturu a o procházku nově zrekonstruovaným krásno-lipským parkem, byla také 

znovu osazena informačními tabulemi, vyrobenými v duchu těch původních [3]. 

K velkému rozvoji naučných stezek dochází až po druhé světové válce, kdy 

narůstá zájem veřejnosti o problematiku životního prostředí, včetně ochrany přírody. 

Z hlediska výchovy a vzdělávání je rozvoj naučných stezek spojen s citelným nedostatkem 

bezprostředního kontaktu s volnou krajinou a jejími přírodními prvky (Čeřovský, 1974). 

První oficiální naučná stezka byla u nás otevřena ke Dnům ochrany přírody 1965 

ve státní přírodní rezervaci Medník na Sázavě ve Středočeském kraji. Stezka Malý 

Medník seznamuje návštěvníky s přírodními a kulturními poměry této krajinářsky poutavé 

partie na dolním toku Sázavy (Drábek, 2005). 

V roce 1986 bylo v celé ČSSR 104 naučných stezek. Nejvíce jich bylo v 

Jihočeském a Středočeském kraji. Velká část naučných stezek vede chráněnými krajinnými 

oblastmi například CHKO Český ráj, Křivoklátsko, Labské pískovce, Slavkovský les, 

Šumava, Žďárské vrchy (Čeřovský, 1989). 

Dobře vytvořit naučnou stezku stojí mnoho úsilí, času a nelze opomenout ani 

finanční stránku. Při jakémkoliv plánování je nutné promyslet, kdo by mohl náš 

podporovat. Existují zájmová občanská sdružení, Asociace turistických oddílů mládeže, 

ekocentra, Junák, Skauti, sponzoři a Lesy České republiky. Většinou se osvědčily v 

zahraničí i u nás (Čeřovský, 1989). 
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2.2 Typy naučných stezek 
Naučné stezky bývají často zřizovány v přírodním prostředí, důvodem je 

seznamovat návštěvníky se vzájemnými vazbami v krajině, výskytem vzácných či 

zajímavých druhů rostlin a živočichů, pozoruhodnými geologickými jevy či kulturní lidové 

stavby, archeologická naleziště, technické památky, historická města. Naučné stezky, které 

se ve svém průběhu místo celkového seznámení s krajinou zaměřují jen na jeden určitý jev 

(například stará důlní díla či rybníkářství), lze označit jako tematické naučné stezky [2]. 

Čeřovský (1989) rozdělil naučné stezky na několik typů, podle délky, tematického 

obsahu, typu obsluhy, charakteru trasy a specializace. Obslužné stezky se dají rozdělit na 

tři typy.  

 

2.2.1 Naučné stezky s průvodcovskou službou 
Osoba znalá problematiky a krajiny doprovází po trase návštěvníky a podává jim 

výklad. U nás se s takovýmto typem naučné stezky můžeme setkat jen výjimečně 

například v krasových jeskyních, skalních městech (NPR Adršpašsko-teplické skály), při 

plavbě na pramicích soutěskami Kamenice (v CHKO Labské pískovce). Velkou výhodou 

je okamžitá reakce průvodce na momentální situaci na trase.  

 

2.2.2 Naučná stezka samoobslužná 
Návštěvník si prochází trasu sám a vysvětlení mu poskytují pomůcky jako je 

průvodcovský text, vysvětlující tabule v terénu, audiovizuální pomůcky. Ta se nejčastěji 

objevuje v našich podmínkách. Výhodou může být absolvování stezky vlastním tempem, 

podle fyzické zdatnosti, časové možnosti, nálady, počasí.  

 

2.2.3 Stezka s kombinovaným výkladem 
Obsahuje jak vysvětlující tabule, tak i průvodcovskou brožuru s obrázky, po 

předcházející domluvě může nahlášeným skupinám poskytnout doprovod průvodce. 

Vedle pěších stezek, které využívají nejširší škálu zajímavostí přírodních i 

kulturních při zvolené trase, jsou stezky tématicky a obsahově specializované. Mohou to 

být stezky ryze přírodní, nebo historické (památkářské), lesnické naučné stezky (budované 
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převážně v příměstských oblastech), geologické, ale i parkové s historickými zahradami a 

sady (Čeřovský, 1989). 

 

3 kategorie stezek: 

a) krátké trasy – do 5 km, obsahově bohaté, zpravidla okružní 

b) středně dlouhé trasy - nejčastěji 5 - 15 km, s poměrně bohatou obsahovou náplní, 

někdy okruh, někdy s různými výchozím místem a cílem 

c) dlouhé trasy – přes 20 km, vlastivědně turistického charakteru, někdy rozdělené 

na etapy 

(Čeřovský 1989). 

2.3 Značení turistických stezek 
K turistickým stezkám patří neodmyslitelně i jejich značení. Značení těchto tras 

má v České republice mnohaletou tradici. První pěší turistická trasa KČT (Klubu českých 

turistů) vznikla 11. května 1889, kdy „označovací družstvo“ spojilo červenou značkou 

Štěchovice a Svatojánské proudy. V roce 1912 bylo dokončeno značení první dálkové 

trasy z Prahy přes Brdy na Šumavu. V současnosti je v České republice kolem 40 000 km 

turistických značených tras pro pěší, lyžaře a cyklisty [4]. 

Turistické značené trasy se dělí na trasy: 

1. pro pěší turisty 

2. pro cyklo turisty 

3. pro lyžaře 

 

Většina značených tras je značená značkou, která je tvořena ze tří pásů - proto se 

jí říká pásová. Krajní pásy jsou bílé a slouží hlavně ke zvýraznění značky v terénu. 

Prostřední pás je barevný. Barvě, která je v prostředním pásu, se říká vodící. U značení tras 

pro pěší se používají vodící barvy a to červená pro dálkové nebo hřebenové trasy, modrá 

pro významnější trasy, zelená pro místní trasy a žlutá pro krátké trasy, spojovací cesty či 

zkratky (obr.č.1). Na mapě je vyznačena trasa, zakreslena plnou čarou, v příslušné barvě 

(obr.č.2). Základní rozměr čtvercové značky je 100×100 mm, má-li být značka viditelná z 

dálky, užívá se značka velikosti až 180×180 mm, takzvaná volavka (Čeřovský, 1989), 

(Klub českých turistů, 1997). 
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Obr.č. 1: pásová turistická značka 

http://www.pruzkumnik.cz/praxe/turistika/ 

 

 

 

 

 

Obr.č. 2: pásová turistická značka zaznamenávaná v mapách 

 http://www.pruzkumnik.cz/praxe/turistika/  

 

2.4 Značení naučných stezek 
U naučných stezek je vodící barvou výhradně zelená. Na souvislé značení 

turistické trasy se používá jen v případě, že nevede v souběhu s jinou trasou. Tato značka 

může být opatřena i oranžovým číslem, které udává pořadí tabulí naučné stezky (Čeřovský, 

1989). 

 

 

 

 

Obr.č. 3: značka pro naučné stezky 

http://www.pruzkumnik.cz/praxe/turistika/ 
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Pokud je max. 1 km od hlavní trasy (značené pásovou značkou) zajímavé místo, 

jako je například studánka, rozhledna či zřícenina, bývá tento úsek vyznačen tzv. 

významovými značkami. Na mapě je takto vyznačena trasa zakreslena plnou čarou, 

v příslušné barvě. Mezi významné turistické značky patří samozřejmě tabulky a směrovky 

takzvané rozcestníky [5]. 

Významové značky  

 

 

            značka pro trasu k pramenu, studánce  

 
 
 
 
 
            značka pro trasu na místo s rozhledem  

 
 
 
 
 
            značka pro trasu ke zřícenině 

 

 

 

                         značka pro trasu k jinému významnému místu (k železniční stanici, skále) 

 

 

               

                         koncová značka- takto jsou značeny oba konce značené trasy a konec                  
                         významové odbočky, barevný čtverec má barvu právě končící trasy 
 
 
 
 
 [4], (Klub Českých turistů, 1997). 
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2.5 Stávající naučné stezky v České republice 
Současný odhad podle serveru Ministerstva životního prostředí je v České 

republice asi 400 naučných stezek. Stezky jsou stále upravovány, mění se trasy i obsah, 

někdy jsou i rušeny, proto nelze jejich přesný počet určit [1]. 

 

2.6 Stávající naučné stezky v Jeseníkách 
Popis oblasti 

Oblast Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy a české části Slezska a na 

pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, Jeseník a 

Šumperk. Oblast zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské 

vrchoviny. Geologicky je toto území tvořeno převážně kyselými horninami s nízkým 

obsahem živin, což jsou převážně ruly, svory a fylity (Bělaška, 2008). 

V této oblasti je nyní přes 170 turistických stezek, jak pro pěší, či pro lyžaře, nebo 

cyklisty, pouze asi dvanáct z nich je jich naučných. Zde je přehled těchto naučných stezek 

s krátkým popisem. 

 

Naučná stezka Velká Kotlina 

Naučná stezka v NPR Praděd vede nejatraktivnějším botanickým územím CHKO 

Jeseníky evropského významu, zvaná též Botanická zahrada Jeseníků. Je stanovištěm 

velkého množství vzácných endemických rostlin (Kartografie Praha , a.s., 2004). 

 

Naučná stezka Bílá Opava 

Naučná stezka Bílá Opava vás provede po mostcích, lávkách, schodištích a 

březích Bílé Opavy, nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků. Trasa je jednou 

z nejnáročnějších, s četnými divokými peřejemi a kaskádami Bílé Opavy a zachovaným 

horským smrkovým pralesem. Největší vodopád měří 8 metrů (Belaška, 2008). 

 

 Naučná stezka Červenohorské sedlo – Šerák - Ramzová 



Veronika Satková: Návrh nových naučných stezek v Jeseníkách 

  2010                                                                                                                                 9 

Naučná stezka vede přes Vřesovou studánku pod Spálenou horou, kde můžete 

spatřit kamenné moře, které vznikalo kolísáním teplot a rozpadem hornin od počátku 

čtvrtohor. Stezka dále pokračuje přes národní přírodní rezervaci Šerák - Keprník, která je 

nejstarší rezervací na Moravě. V oblasti Trojmezí jsou místy vyvinuty vrchoviště, 

rašeliniště a na svazích a hřebenech se vyskytují typické rostlinné druhy (Kartografie 

Praha, a.s., 2004). 

 

Naučná stezka -Rejvíz Mechové jezírko  

Pěší stezka v Národní přírodní rezervaci Rejvíz, zřízená roku 1955, vede po 

dřevěných lávkách, v délce 3 km, s pěti zastávkami, zvaná též moravská Sibiř s unikátním 

rostlinstvem, živočichy a tajemnou atmosférou, vede do středu největšího moravského 

rašeliniště na Velké mechové jezírko o ploše 1692 m² (Neuschlová, 1990). 

 

Naučná stezka Pasák 

Naučná stezka Pasák  je pojmenovaná podle přírodní památky (od roku 1982 

chráněný přírodní výtvor o rozloze 2,5 ha.). Naučná stezka nám nabízí geologické, 

přírodovědné, technické, vojenské i stavebně historické zajímavosti západního regionu 

CHKO Jeseníky. Jedná se o skalní sruby a skalky se zajímavými eroznímy útvary. Byla 

otevřena v roce 1980 se sedmi zastávkami (Belaška, 2008). 

 

Mineralogická stezka Sobotín- Maršíkov 

Stezka v délce 12 km, první svého druhu v ČR, zavádí zájemce do významných 

mineralogických lokalit v Jeseníkách. Na přilehlých kopcích jsou místa výskytu 

zajímavých minerálů, které lze při troše štěstí stále najít (Kartografie Praha , a.s., 2004). 

 

Lesní naučná ekostezka Švagrov 

Lesní ekostezka Švagrov mírně zvlněným terénem je zaměřena na poznávání 

přírody a na ekologii. Asi 5-ti metrový okruh je méně náročnou procházkou (Belaška, 

2008). 
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Naučná stezka Světem horských luk  

Nově otevřená naučná stezka (6. června 2009) provádí světem horských luk po 

hlavním hřebeni Jeseníků. 12 km trasa z Ovčárny přes Jelení studánku na Skřítek s 12 

zastaveními [6]. 

 

Naučná stezka Se skřítkem okolím Pradědu 

Naučná stezka Se skřítkem okolím Pradědu provádí nejvyššími partiemi Jeseníků. 

Průvodcem je Skřítek od Petrových kamenů, Pradědův pomocník, který od nepaměti obývá 

zdejší hory. Provádí Národní přírodní rezervací Praděd a vzrušující historií (Kartografie 

Praha , a.s., 2004). 

 

Naučná hornická stezka ve Zlatých horách 

Hornická naučná stezka seznamuje návštěvníky s bohatou historií tohoto 

zajímavého místa a s hornickým řemeslem, těžby zlata a stříbra. 14-ti km okruh s 12-ti 

zastaveními s kopcovitým středně těžkým terénem (Belaška, 2008). 

 

Naučná stezka Údolím ztracených štol 

Naučná stezka informuje návštěvníky o zpracování vytěžených zlatých rud. 

V letním období je možnost vyzkoušet si rýžování zlata. Nenáročná stezka má 11 zastavení 

a je 2,5 km dlouhá (Belaška, 2008). 

 

 

Naučná stezka Vincenze Priessnitze 

Stezka Vincenze Priessnitze přibližuje návštěvníkům významné historické období, 

rozvoj přírodního lázeňství a zajímavý příběh toho velikána, zakladatele prvního 

vodoléčebného ústavu na světě. Délka nenáročné trasy je 6 km a má 9 zastavení (KÚOK, 

2006). 
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3 Žulová 
 

3.1 Lokalizace obce Žulová 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa č 1: lokalizace obce Žulová (vytvořeno v ArcGIS, zdroj dat: FLOREON) 

 
 
 

3.2 Základní charakteristika 
Městečko Žulová,  zvané též Frýdberg,   je součástí mikroregionu Žulovsko, který 

sdružuje osm obcí Rychlebských hor. Nachází se v Olomouckém kraji, okrese Jeseník. 

Toto městečko s polohou 17° 06´ 00" východní délky a 50° 18´ 35" severní šířky s 1300 

trvale bydlícími obyvateli. Leží 15 km severozápadně od Jeseníku a asi 16 km 

jihovýchodně od česko-polského hraničního přechodu Bílý Potok/Paczków. Město se 

rozkládá při soutoku říčky Vidnávky a Stříbrného potoka v Žulovské pahorkatině. Povrch 
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města je velmi členitý, nejníže položená část je okolo náměstí cca 290 m, a nejvyšším 

vrcholem je Boží hora v nadmořské výšce 525 m s novogotickou kaplí, která se tyčí nad 

tímto malebným městečkem. Ve východní části obce najdeme jedenácti hektarový Velký 

rybník, je to největší rybník na Jesenicku [7]. 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 4: erb obce Žulová 
Foto: autor 

Popis erbu 

V modrém štítu na zeleném kopci bílá zřícenina hradu. Na pravé straně, hradní 

stavení zachovalé s otevřenou branou, opěrným pilířem vpravo, v patře se třemi okny,  

červenou střechou a se zlatým křížkem. Uprostřed stojí okrouhlá věž s jedním oknem, 

zakončená cimbuřím o třech stínkách. Vlevo rozbořená zeď s branou. Na vrcholu věže 

roste zelený listnatý strom, k oběma branám vedou po pahorku cesty [8]. 

 

3.3 Geomorfologie Jeseníků 
Jesenická oblast neboli Východní Sudety je geomorfologická oblast rozkládající 

se na pomezí polského a českého Slezska, východních Čech a severní Moravy. Na západě 

u obce Heřmanice navazuje na Orlickou oblast, na severu přechází v Krkonošsko-jesenické 

podhůří, které se na severovýchodě dotýká Slezské nížiny a na jihovýchodě ji od Karpat 

oddělují Moravské úvaly. Na jihu leží Brněnská vrchovina, která patří do Českomoravské 
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subprovincie. Jesenická oblast se dělí na celky Králický Sněžník, Rychlebské hory, Hrubý 

Jeseník, Nízký Jeseník, Hanušovická vrchovina, Zábřežská vrchovina, Mohelnická brázda 

a Zlatohorská vrchovina [9]. 

3.4 Geologické poměry Jeseníků 
Historie hor začala velmi dávno a to ve starohorách. Některé horniny s okolními 

vrcholy, původně vznikly z usazenin na dně starohorního moře před 1,4 miliardou let. 

Prastaré podloží bylo ještě ve starohorách v souvislosti s dávnými horotvornými pohyby 

rozlámáno na několik částí, tímto byl dán základ současné stavbě pohoří. Vznikly tři 

oddělené kry, dnes tvořící Hrubý Jeseník tj. kra Keprníku, kra Pradědu a kra Medvědího 

vrchu. V prvohorách (paleozoiku) asi před 380 milióny let v období devonu, kdy se 

Jeseníky nacházely na dně prvohorního moře, se na původním rulovém podkladu začal 

usazovat naplavený materiál a těla odumřelých mořských živočichů. Ty daly základ dalším 

jesenickým horninám. Ke konci devonu se začalo dno moře vlivem horotvorných pochodů 

prohýbat, klesat a pozvolna zdvihat. V této době vznikaly podmořské sopky chrlící lávu a 

plyny, což vedlo ke vzniku vyvřelých hornin nebo ložisek rud. V období karbonu asi před 

280 milióny lety dostaly Jeseníky podobu opravdových hor. Ke konci tohoto takzvaného 

variského (hercynského) vrásnění byly hory mnohem vyšší a zcela jiné než dnes. Po 

dlouhých miliónech let, kdy na krajinu působily voda, mráz, vítr a slunce,  se rostlinstvo i 

pohoří značně změnilo. Došlo k intenzivní erozi celého vyzdviženého území. Na přelomu 

druhohor a třetihor asi před 70 milióny lety se obnovily tektonické pohyby. Takzvané 

alpínsko-himalajské vrásnění, vytvořilo Alpy, Karpaty,  významná horstva Evropy a Asie. 

Došlo k poklesu Nízkého Jeseníku a Hrubý Jeseník se oddělil podél zlomových linií od 

starších celků Rychlebských hor a Zlatohorské hornatiny. V kenozoiku koncem třetihor asi 

před 20 milióny lety vzniká dnešní podoba Jeseníků dotvořená erozní činností. Období 

čtvrtohor (kvartéru, tzn. před 2,6 mil. lety) je období periodických klimatických změn. 

Doby meziledové, takzvané interglaciály se střídaly s dobami ledovými, takzvanými 

glaciály, které velmi přispěly na vzhledu hor intenzivní exogenní modelací reliéfu. Během 

těchto období se k Jeseníkům směrem od severu přibližoval a zase vzdaloval skandinávský 

pevninský ledovec, který do oblasti zasáhnul nejvíce v sálském glaciálu. Nejvíce se 

přiblížil asi před 180 tisíci lety a to až na úpatí Rychlebských hor a k severnímu okraji 
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Jeseníků, kde se u Širokého Brodu o hory zarazil. Prozatím poslední doba ledová přišla 

v období před 115 až 11 tisíci lety (Kočí, 2007). 

3.5 Geomorfologie Žulovska 
Městečko Žulová se rozkládá na rozhraní subprovincie Krkonošsko-jesenické na 

území Žulovské pahorkatiny a Rychlebských hor. Žulovská pahorkatina je budována 

především vyvřelými horninami mladovariského žulovského plutonu, (dříve 

Frýdberského), který je součástí silezika a tvořen granitoidy variského stáří, které daly 

vznik četným rozmanitým žulovým útvarům. Charakteristickým jevem Žulovské 

pahorkatiny jsou takzvané ostrovní hory, tvary zvětrávání žuly, které výrazně vyčnívají 

nad okolní pahorkovitý terén. Nachází se zde především skalní útvary nejrůznějšího 

charakteru (např. skalní mísy a voštiny). Vznik všech těchto neobvyklých přírodních 

výtvorů je podmíněn dlouhodobým samovolným rozpadem žuly, který se na vrcholech 

ostrovních hor datuje na desítky milionů let. Nejvýraznější z ostrovních hor jsou Boží hora 

(525 m), která spolu se sousedním Borovým vrchem (487 m) tvoří takzvaný dvojhlavý 

vrch, dále pak Kaní hora (476 m), Smolný vrch (404 m) a Maliník (379 m). Dalším 

typickým jevem jsou zvláštní oblé vrcholy, takzvané „oblíky“ , které vznikly intenzivním 

působením pevninského ledovce při během předposledního a posledního glaciálu. 

Nejznámější je Lánský vrch (423 m) a Šibeničník (331 m). Další oblíky nalezneme také na 

kouzelných loukách zvaných Šíravy u obce Kobylá nad Vidnávkou, nebo v lese 

tundrovitého typu, zvaném Bažantnice. V Žulovské pahorkatině nalezneme velké množství 

činných či opuštěných lomů, bylo zde v provozu více než 150 lomů. Nachází se zde také 

různorodé skalní útvary. Mezi nejvýznamnější patří skalní města na Smolném vrchu a na 

Borovém vrchu, dále pak skalní útvary Píšťala (447 m), Skalka pod Kaní horou, 

roztroušené skupinky skal na loukách zvaných Šíravy a v lese Bažantnici. V okolí je 

možno pozorovat také bludné balvany, které zde přinesl pevninský ledovec. Na jihozápadě 

a jihovýchodě je žulovská pahorkatina ohraničena vysokými okrajovými svahy 

Rychlebských hor, na severovýchodě a severozápadě se široce otvírá do Vidnavské 

nížiny, ke které spadá nízkými terénními stupni. Hlavním tokem Žulovské pahorkatiny je 

říčka Vidnávka [10], [11], [12], (Rubín et al. 2006). 
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Mapa č. 2: geomorfologické členění zájmové oblasti (vytvořeno v ArcGIS, zdroj dat: 

FLOREON) 

3.6 Geologie Žulovska a Boží hory 
Asi 350 miliónů let zpět se odhaduje vznik žulovského masivu a Boží hory. 

V období karbonu, byl tvořen povrch okolo Žulové ze starých hornin jako rula, svor, 

vápenec a další, které se nachází dodnes v horách obklopujících Žulovou. Žhavé magma 

místy prorazilo starou vrstvu a zároveň ji zvrásnila, na jiných místech ztuhla pod ní do 

podoby hlubinné žuly a příbuzných hornin, jinde se opět staré horniny ponořily do žhavé 

granitové masy. Mezi ní a vrstvami starých hornin začalo docházet k vzájemnému 

chemicko-fyzikálnímu působení a tak vznikaly především působením žáru, tlaku a 

vzájemné výměně prvků nové minerály a horniny. Během následujících miliónů let 

podlehla krycí hornina procesu zvětrávání a postupně se tak odkryla ložiska granitu, která 

dnes nacházíme v okolí Žulové (Jedlička, 1997). 

Na katastru obce je registrováno cca 95 druhů nerostů, zejména se zde vyskytují 

kontaktní nerosty a nerosty pegmatitových žil (Knoz, 1975). 
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Z množství minerálů vzniklých v kontaktních zónách jsou četné, zvláště velké, 

xenolity vápenců s granáty. Granáty v této lokalitě jsou červenohnědé až žlutohnědé barvy, 

zvané hessonity, které se vyskytují na Boží hoře jako jednotlivé krystaly i celé skupiny, 

čisté nebo srostlé s jinými kontaktními horninami jako vesuvian s nahnědlými krystaly, 

žlutý až temně zelený epidot nebo s jeho pistáciově zelenou zbarvenou odrůdou pistacit a 

wollastonit s oslňující bílou barvou, hedvábným leskem a vláknitou formou. Granitová 

ložiska doprovází mimo jiných hornin také pegmatit a aplit nebo augit, amfibol, titanit, 

živec [7], (Jedlička, 1997). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa č. 3: geologie zájmové oblasti (vytvořeno v ArcGIS, zdroj dat: FLOREON) 
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3.7 Klimatické poměry 

Mapa č. 4: klimatické regiony (vytvořeno v ArcGIS, zdroj dat: FLOREON) 

Pro celé Jeseníky jsou typické velké klimatické rozdíly na krátké 

vzdálenosti, související s nadmořskou výškou. Tato oblast je rozhraním dvou klimatických 

oblastí, západní hranice kontinentálního klimatu se setkává s doznívajícími vlivy klimatu 

atlantického. To přispívá k vysoké relativní vlhkosti a západním větrným prouděním. Tyto 

faktory přináší značné množství srážek. V těchto regionech CH7, MT7 a MT9 ač nejsou od 

sebe moc vzdálené, je počasí dosti odlišné (Belaška, 2008). 

CH7 - (Rýmařov, Vrbensko, Jesenicko, okolí Branné, Loučné, Sobotína) 

Léto zde bývá krátké až velmi krátké, jaro mírně chladné a vlhké, podzim mírně 

chladný. Zima je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.  

MT7  - (okolí Bedřichova, Nového Malína, Velkých Losin, České Vsi, Ondřejovic) 

Léto zde bývá normálně dlouhé, mírné, mírně suché, jaro mírné a podzim mírně 

teplý. Zima krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 



Veronika Satková: Návrh nových naučných stezek v Jeseníkách 

  2010                                                                                                                                 18 

MT9  -  (Mikulovice) 

Léto zde bývá dlouhé, teplé, suché až mírně suché, jaro mírně teplé a podzim 

mírně teplý. Zima krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky (Belaška, 

2008). 

3.8 Historie města  
Žulová (původně Frýdberk - německy Friedberg)  

První písemná zmínka o obci pochází z r.1266, kdy velké množství majetku na 

Jesenicku vlastnili vratislavští biskupové. Stával zde hrad, vybudovaný pravděpodobně 

jako letní hrad na ochranu zemských hranic, který často měnil majitele, stal se sídlem 

loupeživých rytířů, kteří hrad postoupili Haugwitzům ve 14. století. Po roce 1358 získávají 

majetek odkoupením vratislavští biskupové, hrad byl poté často dáván do zástavy, pod 

hradem vzniká osídlení, již městského typu s fojtstvím. V roce 1428 Frýdberk vypálili 

husité vracející se z neúspěšného obléhaní Nisy, město upadalo, hrad byl skoro zničen a až 

v roce 1582 se podařilo hrad obnovit a nastává další rozvoj osídlení. Ten je ale opět 

přerušen v 17. století třicetiletou válkou, kdy je kraj často pleněn průchody vojsk a 

Frýdeberský hrad padá za oběť švédským vojskům. 

Velkou ztrátou byl obrovský požár v roce 1657, hrad těžce utrpěl a nebyl již 

obnoven. Později byl v hradních prostorách zřízen pivovar, koncem 17. století ale nastává 

další rozvoj, byl zde založen cech tkalců, Frýdberg byl tehdy sídlem vrchního biskupského 

úřadu. Po válkách o Slezsko bylo velké území odděleno od českého Slezska, zemský úřad 

a trestní soud byly přeloženy do Javorníku. Koncem 18. století se zde rozvíjí palírny, 

v roce 1793 byly Frýdbergu potvrzeny (znovu uděleny) městská práva a přiznány další 

výsady - čtyři roční trhy. Druhá polovina 19. století je ve znamení velkého rozvoje kraje a 

to díky kamenoprůmyslu, kdy se jeho hlavním střediskem stal právě Frýdberk. V roce 

1886 zde byla založena škola pro zpracování žulového kamene (v Supíkovicích stojí škola 

pro zpracování mramoru), rozvoji napomohla výstavba železniční tratě. V roce 1918 se stal 

Frýdberk součástí Československa, od roku 1928 je spolu s celou stávající Slezskou zemí 

součástí nově zřízené Země Moravskoslezské. Po Mnichovu byl Frýdberk v roce 1938 

začleněn do Sudetoněmeckých území. Po druhé světové válce se Frýdberk vrátil jako 

součást Země Moravskoslezské, části Slezsko, znamenalo to odchod většiny Německých 
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obyvatel. Po dosídlení byl název města v roce 1948 změněn na Žulovou. Od roku 1949 je 

Žulová součástí okresu Jeseník v Olomouckém kraji. Z majetku vratislavského kláštera byl 

vytvořen Státní statek, kamenická škola byla přeměněna na učiliště. V roce 1960 při 

reformě veřejné správy se stává Žulová součástí Severomoravského kraje, okresu 

Šumperk. V roce 1976 byly k Žulové připojeny Kobylá nad Vidnavkou a Skorošice, které 

se osamostatnily po sametové revoluci (1990 Skorošice a 2001 Kobylá). V roce 1996 se 

obec Žulová stává součástí okresu Jeseník a v roce 2006 byl obci vrácen status města. Dnes 

ve městě najdete Mariánské náměstí se sloupem Panny Marie, u něj je zachovalá řada 

starých řemeslnických domů, stojí zde barokní socha Immaculaty nedaleko kostela a sloup 

se sochou sv. Jana Nepomuckého u mostu. Nepřehlédnutelná je Boží hora s novogotickou 

kaplí z 19. století, která stojí na místě původní kaple z 18. století.  Na ostrohu nad říčkou 

Vidnávkou a Stříbrným potokem stojí pozůstatky středověkého hradu, z něhož se 

zachovala jen mohutná válcová věž (původně tzv. bergfried), využitá dnes jako zvonice 

klasicistního kostela sv. o Josefa z roku 1810, což je ojedinělá kuriozita tohoto města a 

kraje. V předhradí uvidíte příkop s kamenným historickým mostem a s několika zbytky 

hradeb. Okolí Žulové je velmi turisticky zajímavé a navštěvované, jsou zde krásné lesy 

Rychlebských hor, nedaleko jsou Nýznerovské vodopády, jeskyně Na Pomezí, takzvané 

Venušiny misky při cestě na Vidnavu. Východně od města leží členitá krajina plná oblíků 

jako pozůstatek posledního ledovce a množstvím lomů z nichž jsou mnohé zatopené a 

vhodné ke koupání [13], [7], (Vojkovský, 2003). 

 

3.9 Žula a mramor v Žulové 
Jak už jsem zmínila, na hřbitově je spousta krásných ukázek ze žuly. Často se 

používá, v obci Žulová je vlastně všechno ze žuly, proto tuto část budu věnovat právě jí.  

V jesenické nebo-li slezské oblasti se vyskytují dvě kamenické suroviny, což je 

slezská žula a slezský mramor. Slezská žula vystupuje na zemský povrch v žulovském 

masívu. Zaujímá rozlohu asi 150 km². Žula, vyvřelá hornina, která zde postupně utuhla ze 

žhavého magmatu v hloubce několika kilometrů v průběhu několika miliónů let. Průměrné 

stáři se udává na 270 miliónů let. Slezská žula je šedá,  ale v různých odstínech. Světlé 

žuly se skládají z živců draselných a vápenatých, křemene a slídy a nazývají se granity,  

tmavé slezské žuly mají jiné nerostné složení,  proto se nazývají granodiority, tonality a 
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křemenné diority. Ve slezské žule se vyskytuje tmavá slída biotit, proto jí také nazýváme 

biotitická žula. Slezský mramor je starší než slezská žula, pochází z doby před 350 milióny 

let. Původně to byl vápenec usazený v moři a později se přeměnil na mramor. Žhavé 

žulové magma, dříve než utuhlo, se tlačilo do svrchnějších částí zemské kůry a ovlivnilo i 

mramor. V jesenických mramorech se vytvořily jeskyně, které jsou přístupné a to jeskyně 

na Pomezí,  která byla objevena ve třicátých letech našeho století,  a Jeskyně na Špičáku, 

která je známa od pradávna (Gába, 1986). 

Žuly byly těženy množstvím drobných i plošně rozsáhlých lomech. Většina z nich 

se stala součástí okolní přírody a nepůsobí nijak rušivě. Naopak některé se staly útočištěm 

vzácných druhů zvířat (Večeřa, 2006). 

3.10  Kamenoprůmysl v Žulové 
Hlavní podmínkou kamenoprůmyslu je výskyt vhodné horniny. Kraj byl poměrně 

bohatě osídlen a podmínky pro zemědělství nebyly příznivé. Proto se chudý lid chopil 

příležitosti využívat kamene.  

Úplný začátek kamenoprůmyslu nelze přesně určit. Vyvíjel se postupně a vznik se 

připisuje roku cca 1836. Činnost byla zaměřena na primitivní výrobu. Hlavním účelem 

tehdejší kamenické činnosti bylo zbavit pole velkých žulových balvanů, aby mohly být 

lépe obdělávány, z menších stavěli haldy a valy, větší shazovali do jam. Začátek 

zpracování žuly se připisuje Franzovi Nikischovi roku 1840, který zpracovával velké 

balvany žuly a vyráběl z nich žlaby a kádě na vodu, dveřní rámy, kvádry a dlažbu. Tento 

materiál si získával pozornost a také hned rozsáhlé využití jako stavební materiál pro 

stavbu tehdejších významných staveb, jako stavba pevnosti v Nise, při stavbě mostů a 

úprav vodních toků. Teprve nyní bylo zjištěno, jakou cenu tyto dříve opovrhované balvany 

mají. Zpracovával se i mramor, který je měkčí a byl snáze opracovatelný, vyráběly se z něj 

koryta, dveřní rámy a schody, pomníky. V 70. letech začíná takzvaný Zlatý věk 

kamenoprůmyslu, žula se začíná brousit nejdříve ručně, pak s použitím brousicích strojů. 

Velkým rozvojem bylo budování železnic, dláždily se cesty a chodníky, budovaly se 

vodovody a zmiňované pomníky ve větším rozsahu. Tato činnost umožnila vývoz slezské 

žuly v době před válkou do mnoha dalekých zemí. Země, do kterých se vyváželo, byly 

všechny země Rakouska- Uherska, Německo, Holandsko, Belgie, Francie, Bulharsko, 
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Srbsko, Rusko, Turecko a jiné. V poválečné době byla získána Anglie a zámořské oblasti, 

jako USA, jihoamerické státy a Austrálie. 

Dne 16. října 1886 se slavnostně otevřela odborná kamenická škola pro žulový 

průmysl, tyto prostory zdarma získala obec od firmy Albert Förster, tento muž se považuje 

za prvního průkopníka, který se v Opavě vyučil kameníkem. Cíl této firmy měl 

teoretickým a praktickým vyučováním vychovat odborně připravené síly pro kamenické 

řemeslo a podporovat rozvoj domácího průmyslu. Firma Förster dostala výhradní právo 

zadávat odborné škole zakázky a předkupní právo na výrobky žáků, které by firma mohla 

potřebovat. Dalším legendárním zakladatelem byl Hermann Franke (rodinná hrobka 

Franke obr. č. 9), v roce 1880 si otevřel lom, v němž sám pracoval, a své výrobky sám 

rozvážel. Postupně otevíral další lomy. Do roku 1914, v čase všeobecného průmyslového 

rozvoje, byl slezský kamenický průmysl úspěšný a práce výhodná. V době světové války, 

když průmyslová odvětí ležela ladem s výjimkou těch, které se podílely na válečné výrobě, 

zůstal kamenický průmysl v provozu a trvale činný. Bylo třeba dodávat materiál na stavbu 

mostů a tratí do oblastí bojů. Průmysl netrpěl ani nedostatkem pracovních sil, protože ve 

zdejších provozech pracovali váleční zajatci, převážně italští kameníci. Po ukončení 

světové války nastoupil netušený rozmach. Pomníky ze slezské žuly pro padlé hrdiny, 

které ještě po staletích budou výmluvně vyprávět o historické době od 1914 do 1918, byly 

zhotovovány pro příslušníky všech národů. Mezi první světovou válkou a druhou světovou 

válkou nastává v kamenoprůmyslu spousta světlých období ale zároveň i úpadku (Gába, 

1986). 

V roce 1938 zaměstnával zdejší kamenoprůmysl 5 tisíc dělníků. Po roce 1945 

byla většina lomů opuštěna. V provozu zůstalo okolo 15 lomů. V 50 letech se veškerá 

těžba sdružila do dvou podniků tj. RD Jeseník a ČMPK a začala novodobá etapa, většinou 

účelových průzkumů jednotlivých ložisek. V roce 1973 byl celý prostor žulovského 

plutonu zhodnocen v rámci akce „Žulovský pluton“. Kromě těchto souborných prací byly 

realizovány opět účelově vedené průzkumy řešené pro různé těžební společnosti. Dnes je 

zde evidováno 7 bilancovaných ložisek, jedno nebilancované, jedno vytěžené ložisko a 

několik evidovaných prognózních zdrojů. V současné době se těží ložiska Dolní 

Strakonice- Chlumec, Žulová 603, Žulová 604 a omezeně na Boží hoře v Žulové a v lomu 

Jašek.  Některé větší zatopené lomy lze využívat i k rekreaci (Večeřa, 2006). 
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Na mapě č. 5 můžete vidět současné zaplavené lomy v okolí Žulové, (lom Vaněk, lom 

Rokliny, lom Ostrůvek, lom Rampa, lom Vycpávek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa č. 5: zatopené kamenolomy v okolí Žulové 

Zdroj: http://maps.google.cz/maps 

 

3.11  Doprava do městečka Žulová 
Žulovou vede regionální železniční trať č. 295, Lipová Lázně - Javorník ve 

Slezsku. Na území města je zastávka této železniční trati s nazývaná Tomíkovice a další 

zastávka zvaná Žulová. Chcete-li se do toho městečka dostat autobusovou dopravou, pak 

máte možnost s linkami Jeseník - Javorník - Bílá Voda, Jeseník - Žulová - Bernatice - 

Javorník, Jeseník - Vidnava, či linkou Jeseník - Písečná - Černá voda - Žulová. Pokud ale 

preferujete spíše dopravu po vlastních kolech, pak máte možnost po silnici I. třídy číslo 60 

směrem z Jeseníku nebo směrem z Vápenné, či po silnici II. Třídy číslo 456 směrem od 

Černé vody, další možností je silnice III. třídy směr od Nýzerovic či Skorošic [14]. 
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Mapa č. 6: doprava Žulová 

http://maps.google.cz/maps 
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4 Návrh nové naučné stezky Žulová 

4.1 Mapa trasy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa č. 7: mapa naučné stezky  

vytvořená pomocí GPS navigace 

 

1. Morový sloup Mariánské náměstí 

2. Kostel sv. Josefa - Hrad Frýdberk 

3. Fauna a flora 

4. Minerály na Boží hoře 

5. Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Boží hoře 

6. Národní přírodní památka Borový 

7. Minerály na NPP Borový 

4.2 Popis trasy 
začátek stezky Mariánské náměstí v obci Žulová.  

Krásnou ukázkou kamenického umění toho města žuly jsou lavička a mariánský 

sloup uprostřed náměstí, kde také začíná naučná stezka.  
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4.2.1 1. Tabule- Mariánský sloup 
 

Symbolem žulovského náměstí je pět metrů vysoký mariánský sloup, symbol 

připomínající morovou ránu a choleru. Postaven byl kolem roku 1793, když obec znovu 

obdržela městské výsady a teprve bylo vytvořeno náležité náměstí. Když ale dřevěný sloup 

zpuchřel, roku 1898 za vlády císaře Františka Josefa I. byl nahrazen kamenným. Žulovská 

kamenická odborná škola pro zpracování mramoru dodala žulový sloup a žulovou lavici. 

Heinrich Strauss zhotovil mramorovou sochu svaté Marie s Ježíškem [7], (Brožková, 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 5: morový sloup na Mariánském náměstí v Žulové 

Foto: autor 

 

Vyrytý nápis uvádí : 

" Věnováno ženami a dívkami Žulové. Marie, matko Pána, ochránkyně říše, ochraňuj 

našeho oslavovaného císaře Františka Josefa I. 1848 - 1898." [7]. 
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Z Mariánského náměstí se dáme po modré turistické značce směrem na Boží horu, 

která je dlouhá asi dva a půl kilometru. Zastavujeme se nad náměstím vpravo po 

kamenném mostě z roku 1846 směrem ke hřbitovu, kde se nachází zajímavá stavba kostela 

sv. Josefa se zabudovanou hradní věží bývalého přestavěného středověkého hradu 

Frýdberk. Na hřbitově jsou ukázky dovednosti zdejších kameníků, hned u branky je hrobka 

rodiny Franke, magnátů kamenického průmyslu (obr.č. 9).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 6: kamenný most z roku 1846 
Foto: autor 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 7: kostel svatého Josefa 
Foto: autor 
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4.2.2 2. Tabule- Hrad Frýdbek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 8: hrad Frýdberk v roce 1290 
Autor: Rostislav Vojkovský 

 
 

Takto vypadal hrad Frýdberk okolo 13. století. Nechal ho postavit Jan Wüstehube. 

Hrad byl postaven na uloupené půdě, proto o něj nastaly s vratislavským biskupem 

Tomášem II. velké spory.  Bratři Jan a Jindřich Wustehubové  byli dva loupeživí rytíři, 

proto byli postrachem okolí. Za nějaký čas byli pro svou loupeživost biskupem Jindřichem 

z Vrbna prohlášeni za kaciře a rozhodli se pro pokání. Wüstehubové se smířili s biskupem 

a nedlouho nato navždy odešli z kraje. Německý rod Haugwitzů, který Frýdberk s 

panstvím získal, však v loupežnickém řemesle pokračoval. Poddané týrali a utiskovali je 

těžkými robotními břemeny. Míru se tak kraj dočkal až za stabilizace poměrů ve druhé 

polovině čtrnáctého století. 26. července v roce 1358 vykoupil vratislavský biskup Přeclav 

z Pogarel frýdberské zboží od bratří Hynka a Václava Haugwitzových.  Přeclav z Pogarel 

byl moudrým státníkem, který se velmi zasloužil o mír a prosperitu kraje. Netrvala ale 

příliš dlouho, pouhých 70 let. Biskup Konrád z Olešnice byl velkým odpůrcem husitství a z 

tohoto důvodu se staly biskupské majetky před rokem 1430 cílem husitských nájezdů. Při 

tom nejničivějším 20. března v roce 1428 padla Vidnava, Javorník, Pačkov i centrální 

objekt biskupství, otmuchovský hrad. Husité ovládli cely kraj. Z významných objektů se 
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vojenské akce nedotkly pouze Kaltenštejna a Frýdberku. Tato situace trvala až do roku 

1434, kdy biskup Konrád vyplatil husitům odstupné a ti pak odtáhli. V roce 1446 byl dán 

Frýdberk do zástavy a od roku 1460 jej držel rod Kotulínských. Za tureckého ohrožení 

v roce 1537 vykoupil Frýdberk od Kotulínských biskup Jakub ze Salzy. Po pominutí 

nebezpečí byl hrad opět pronajímán a jeho držitelé se rychle střídali. V roce 1582 jej 

nechal biskup Martin Gerstmann opravit a na paměť toho dal do věže zabudovat pamětní 

desku. V letech 1613- 1620 byla na hradě zastřešena hradní kaple i věž. V roce 1639 hrad 

Frýdberk dobyli Švédové, podpálili a vyhodili do povětří. Městečko se z válečných hrůz a 

velkého požáru v roce 1657 nakonec do konce století vzpamatovalo, přijížděli tam hosté do 

koupelí, které se zde zrodily. V roce 1704 byla na hradě obnovena kaple, byly také 

opraveny obytné budovy pivovaru. O devět let později byla postavena kaple na Boží hoře 

zasvěcená panně Marii.  Po roce 1778 po přepadení Prušany se městečko opět začalo těšit 

klidné budoucnosti. Byl mu přidělen městský statut a začalo zvelebování městečka. V roce 

1810 byl starý hrad přestavěn na kostel se hřbitovem. Biskup Josef  Kristián z Hohenlohe 

jim daroval pozemek bývalého hradu s dobře zachovanou věží, ke které přistavili na severu 

loď kostela, zakončenou cibulovitou bání. Kostel byl zasvěcen 4. listopadu svatému Josefu. 

Starý dřevěný most přes příkop zbourali a postavili nový kamenný most. U kostela je 

hradní hřbitov (Vojkovský, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 9: hrobka rodiny Franke, magnátů kamenického průmyslu. 
Foto: autor 
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Po shlédnutí kostela sv. Josefa a místního hřbitova s pomníky tamních 

kamenických magnátů se vydáváme dále po modré turistické značce, procházíme kolem 

nádraží ČD k železničnímu přejezdu, kde nalevo najdeme značku, trasa pro náročné.  

Začíná zde prudší výstup třešňovým sadem k okraji listnatého lesa, pokrývajícího Boží 

horu. Od zastřešeného dřevěného odpočívadla se tu naskýtá výhled na Žulovou.  

 

4.2.3 3. Tabule- Fauna a Flora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.č. 10: začátek křížové cesty na Boží horu s dřevěným odpočívadlem 
Foto: autor 

 
 

Flora 
 

V této lokalitě a okolí roste rozvolněný smíšený les s převahou borovice lesní 

(Pinus sylvestris). Často se zde objevuje buk lesní (Fagus sylvatica), modřín opadavý 

(Larix decidua) a dub letní (Quercus robur). V podrostu je hojná tráva bika bělavá (Luzula 

luzuloides), podběl lékařský (Tussilago farfara),  devětsil bílý (Petasites albus), vřes 

obecný (Calluna vulgaris), bělomech sivý (Leucobryum glaucum) a naše největší 

kapradina hasivka orličí (Pteridium aquilinum). Ve štěrbinách skal roste sleziník severní 

(Asplenium septentrionale) a také velmi vzácná kapradina nazývaná osladič obecný 

(Polypodium vulgare), (Šafář, 2003), (Novák, 1997). 
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osladič obecný (Polypodium vulgare) 

Tato kapradina je zajímavá svým nasládle chutnajícím oddenkem. Sladkost 

způsobuje steroidní glykosid osladin, který je 500 krát sladší než sacharóza. Používá se na 

výrobu čaje, který má blahodárné účinky na plicní choroby. Nejčastěji roste roztroušeně na 

stinných skalách, mechem zarostlých sutích a trouchnivějících kmenech. Patří mezi silně 

ohrožené rostliny [15]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Obr.č. 11: Osladič obecný (Polypodium vulgare) 

Foto: autor 
 

 
podběl lékařský (Tussilago farfara) 
 

Svými léčivými účinky je podběl lékařský (Tussilago farfara) velmi proslulý. Má 

desinfekční a protizánětlivé účinky. Dosahuje výšky 8-30 cm. Květy jsou ideální pro širší 

okruh hrudních potíží včetně bronchitidy, astmatu a úporného dráždivého kašle. Listy  se 

rovněž používají k léčení kašle. Obsahují v hojné míře zinek, který je vysoce hojivý, proto 

se používají k přikládání na kožní boláky a chronická poranění a záněty žil [16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.č. 12: podběl lékařský (Tussilago farfara) 

Foto: autor 
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devětsil bílý (Petasites albus) 
 

Devětsil bílý (Petasites albus) je vytrvalá, velmi páchnoucí rostlina dosahující 

výšky v době kvetení 15 až 35 cm, později až 80 cm. Tato rostlina se využívala jako 

léčivka, většinou při bolestech hlavy a zánětech a také proti křečím. Preventivní užívání 

devětsilu bílého, mají údajně příznivý vliv proti migrénám. Obsahuje však také alkaloidy, 

které negativně působí na činnost jater a přikládají se jim i karcinogenní účinky [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 13: devětsil bílý (Petasites albus) 

Foto: autor 

Fauna 

Vyskytují se zde převážně chladnomilní savci jako myšice lesní (Apodemus 

flavicollis), rejsek obecný (Sorex araneus) a rejsek malý (Sorex minutus), ptáci jako lejsek 

bělokrký (Ficedula albicollis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a strakapoud velký 

(Dendrocopos major), vruboun posvátný (Scarebeus sacer). Roháček bukový 

(Sinodendron cylindricum)  indikují zachovalost smíšeného lesa, je černý, lesklý a 

válcovitý. Žije poměrně skrytě ve starších bukových lesích a není snadné se s ním setkat 

(Šafář, 2003), (Novák, 1997). 

 

 

 

Obr.č. 14: Roháček bukový (Sinodendron cylindricum) 

Foto: Filip Trnka 
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Obr.č. 15: Vruboun posvátný (Scarebeus sacer) 

Foto: autor 

 

Po shlédnutí krásného okolí, severozápadní části žulovské pahorkatiny, se dáme 

dále po modré turistické značce směrem na Boží horu po křížové stezce. V lesích jsou 

ukryty pozůstatky malých ale i větších lomů, haldičky.  Asi 200 metrů před kostelíkem na 

Boží hoře sejdeme vpravo na jižní svah ze stezky a asi po 10 metrech se zastavujeme na 

místě, kde se nachází kontaktní minerály.  

 

4.2.4 4. Tabule- Mineralogická lokalita Boží hora 
V této lokalitě Boží hora (Gotteshausberg) se nalézá mnoho kontaktních nerostů, 

které byly vytvořeny na styku granitového magmatu s krystalickými vápenci. Nejznámější 

jsou krásné žulovské červenohnědé granáty-hessonity, vesuvian, epidot a wollastonit, 

křemen, kalcit, albit, mezi méně běžné titanit a scheelit (Gába et al., 2002). 

Podle chemického složení rozeznáváme několik druhů granátu. Hlinito-vápenatý 

granát, typický pro tuto oblast se nazývá grosulár. Pokud má zvýšený obsah železa, pak se 

jedná o odrůdu hesonit. Hesonit je průsvitný až neprůhledný a jeho barva je okrová až 

hnědá. Grosulár se také vyskytuje spolu s hnědým vesuvianem a sněhobílým vláknitým 

wollastonitem (Zimák et al., 2003). 
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Obr.č. 16: Kontaktní minerály na jižní straně Boží hory 

Foto: autor 

 

Obr.č. 17-18: Hesonity na Boží hoře 

Foto: autor 

 

Dále pak pokračujeme směrem nahoru; asi po deseti metrech nalevo si však ještě 

všimneme sošky panny Marie Sedmibolestné, kde se také nachází vzácný druh kapradiny 

zvané Osladič obecný, pak se dostaneme na vrchol Boží hory. Zde jsme dosáhli výšky 525 

metrů nad mořem. Stojí zde kaple sv. Cyrila a Metoděje. Z tohoto místa se můžeme 

pokochat krásným výhledem na Žulovskou pahorkatinu a Vidnavskou nížinu. Výhled nám 

umožňuje vidět také Kaní horu a při dobré viditelnosti také Jezioro Nyskie v Polsku.  
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4.2.5 5. Tabule- Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Boží hoře 
Hezká poloha a ještě pěknější vyhlídka z vrcholu této hory byla asi příčinou, že 

velké množství křesťanů sem přicházelo se svými pobožnými modlitbami a vykonávali je 

na kolenou před obrazem bolestné Matky boží. Když byl tento obraz větrem utržen, 

postavili obyvatelé Friedebergu na tomto místě, kam vítr tento obraz zanesl, kapličku, do 

které mariánský obraz umístili. Protože i tato stavba během doby opět zchátrala, bylo 

zbožné křesťanské úsilí zaměřeno na postavení něčeho trvalejšího. Novostavba byla 

zahájena v roce 1712 a 12. května 1713 byla dokončena. Dobrodinci byl koupen zvon, 

který byl světícím biskupem Leopoldem hrabětem von Frankenbergem vysvěcen a 

pojmenován Marie. Adam Kaps ze Skorošic, Georg Kaps z Petrovic a Christof Hettmer 

z Vápenné dovezli zvon z Vratislavi. Tento byl 9. listopadu 1712 upevněn na věži. 

Skorošický učitel Georg Förster koupil za 24 říšských tolarů malé varhany a tyto věnoval 

mariánskému kostelíku. Správce dómu a městský farář Adolf Steckel z Nisy se během 

stavby staral o podobiznu bolestné Matky boží a svěcený oltářní kámen. Dne 16. května 

byl slavnostně mariánský kostelík vysvěcen. Procesí pod vedením 11 duchovních za 

vyzvánění zvonů, hudby a bubnování doprovázely k chrámu na Boží hoře tisíce lidí. Po 

vysvěcení, se pořádala slavnostní bohoslužba. Zbožná horlivost přilákala tisíce zbožných 

křesťanů. Na počest bolesti Marie o sedmi pátcích v půstu a obzvláště v mariánských 

dnech přicházeli mnozí při slavnostních bohoslužbách ke stolu Pána. A tak přišel rok 1784. 

V tomtéž postihlo kapličku, jako všechny podobné poutní kostely osudné nařízení císaře 

Josef II., aby byla uzavřena a měla být dokonce i zrušena. Opakované žádosti o odklad 

měly úspěch a vykonání výše uvedeného nařízení víc nebylo požadováno. Dne 13. 

července 1785 byl starý obraz bolestné Matky boží z kostelíku na Boží hoře na věčné časy 

přenesen do farního kostela ve Skorošicích. Dne 25. listopadu 1833 shořel starý farní 

kostel ve Skorošicích za úřadu arcikněze Johanna Karpsteina. Všechny oltáře a také starý 

obraz Matky boží se staly obětí požáru, zatímco  kostelík na Boží hoře, přestože mnohého 

zbaven a byl nuzně vybavený, dále obstál a byl navštěvován početnými poutníky. Dne 13. 

října 1844 byl nově vystavěný farní kostel ve Skorošicích vysvěcen. V roce 1864 byl 

kostelík na Boží hoře vykraden, všechno nalezené příslušenství bylo zpustošeno, takže 

bylo shledáno za nutné nové vysvěcení, které proběhlo v roce 1865 . V roce 1866 začali 

lidé přemýšlet o stavbě nového kostelíka. Stavba však byla pro válku opět odložena. 

Arcikněz Gottwald z Friedebergu dal v roce 1872 postavit gotický oltář a roku 1874 nechal 
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tento oltář ozdobit novou sochou Matky boží. Přes tato stále častější a nákladná vylepšení, 

která se v průběhu let ukázala jako více než nutná, byl kostelík tak zchátralý, že se bylo 

nutné obávat jeho úplné zkázy. Obec ale nechtěla nechat toto poutní místo zaniknout, 

avšak neměla finanční prostředky na opravu. Našla řešení ve šlechetnosti tehdejšího 

knížete-biskupa Heinricha Förstera, který o toto nejpěknější místo biskupství a o 

Friedeberg vždy projevoval velký zájem. Biskup ihned přikázal nechat na jeho náklady 

zhotovit plán a provést stavbu kostela. Plány navrhl biskupův přítel, stavitel chrámů 

Schmidt z Vídně. Obec vyjádřila s radostí připravenost postavit vlastní cestu k horské 

kapli. Byly tedy zdatně ruce přiloženy k dílu a v květnu 1877 byla cesta dokončena. 

Začátkem května 1878 byla novostavba kostela zahájena a 15. července v den svatého 

Jindřicha proběhlo slavnostní kladení základního kamene místními faráři za přítomnosti 

patnácti kněží, reprezentací obcí a obyvatel celého kraje. Kázání přednesl tehdejšího faráře 

ze Zlatých Hor a pozdější prelát Karl Neugebauer z Vidnavy. Během sychravého jara a léta 

1879 postupovaly práce jen pomalu kupředu, takže teprve 12. září mohla být nasazena 

věžní hlavička včetně kříže. Touha obyvatel předat kostel ještě v tomto roce do veřejného 

užívání zůstala bohužel nesplněna. Obraz bolestné Matky boží objednaný v Římě došel až 

ve velikonočním týdnu 1880, proto bylo až v den městského svátku 30. května provedeno 

slavnostní zasvěcení. Obrazy u křížové cesty na Boží hoře obnoveny vidnavským malířem 

Bauchem a křížová cesta duchovním správcem 30. května 1893 vysvěcena. Na vrcholu 

hory byla postavena turistická chata, kde člověk nalezne úkryt proti nepřízní počasí 

a kde se poutník může v letních měsících kdykoliv posílit podle svého přání. Budova byla 

vystavěna obcí v roce 1905 a na počest kardinála nazvána "Jiřího dům" [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č. 19: Poutní kostel na Boží hoře 

Foto: autor 
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Z Boží hory se dáme dolů směrem po modré turistické značce. Asi po 300 

metrech narazíme na nečinný lom, kde byly těženy světlešedé, středně zrnité, místy 

hrubozrnné biotitické žuly žulovského plutonu, místy se žilami aplitu a pegmatitu a 

křemene (Večeřa, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.č. 20: nečinný lom severovýchodně od Boží hory 

Foto: autor 
 

Pokračujeme dále směrem dolů krásnou panenskou přírodou, asi po pěti stech 

metrech  narazíme na národní přírodní památku Borový.  

 

 

4.2.6 6. Tabule- Národní přírodní památka Borový 
NPP Borový je zalesněný jižní a jihozápadní svah Borového vrchu s výměrou 

chráněného území 36,84 hektarů.  Je významnou geomorfologickou lokalitou. Jedná se o 

takzvanou Ostrovní horu, která vznikla v teplém tropickém období třetihor. V kvartéru, 

během pevninského zalednění Žulovské pahorkatiny, čněl vrchol Borového nad ledovcem 

jako tzv. nunatak, což znamená osamělý vrchol. Jedná se o jednu z nejpozoruhodnějších 

lokalit dokumentujících mezo i mikrotvary zvětrávání žuly v Českém masivu. Borový vrch 

je tvořen biotickým granodioritem a světlou slezskou žulou. Jde o soustavu nízkých skal a 

skalek. Na vrcholu a svazích se nachází množství vyvinutých drobných tvarů typických 

pro zvětrávání žuly, jako skalní výklenky, sedadla a skalní mísy, odtokové žlábky, skalní 
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dutiny. Největší ze skalních mís je široká přes 1 metr a její hloubka je téměř 80 cm, další 

větší mísa má rozměry 112,5 x 78,5 x 93,5 cm (obr.č: 21). Památka je ohrožena rabováním 

minerálů, které se nachází na samém vrcholu ostrovní hory (obr.č.: 23), (Šafář et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr.č. 21: skalní mísa na Borovém vrchu 
Foto: autor 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.č. 22: skalní brána na Borovém vrchu 
Foto: autor 
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4.2.7 7. Tabule- Mineralogická lokalita Borový vrch 
Borový vrch je jednou z ostrovních hor, která ční na povrchu Žulovské 

pahorkatiny. Tvoří jej biotická žula žulovského plutonu, která se odlučuje v prohnutých 

slupkách o mocnosti až 1 m. Slupky jsou téměř holé, prorostlé jen místy lišejníky. 

Vyskytují se zde pravé kontaktní skarny. Skarn (taktit) je tvořen převážně grossularem, 

křemenem, vesuvianem a epidotem. Toto místo s minerály bylo odkryto asi 20 m dlouhou 

rýhou, která dosahovala hloubky až 3 m (Zimák, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č. 23:  mineralogická lokalita na Borovém vrchu 
Foto: autor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.č. 24-25: Epidot v žule 

Foto: autor 
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Obr.č. 26: vesuvian v křemeni 

Foto: autor 
 
 

Po shlédnutí skalního městečka Národní přírodní památky Borový a 

mineralogické lokality s kontaktními minerály se opět vracíme zpět na stezku s modrým 

označením. Vracíme se zpět do Městečka Žulová. Okruh trasy měří 5, 2 kilometrů a trvá 

asi 2 hodiny vycházkovou chůzí.  

Pokud byste měli zájem dále poznávat krásy Žulovska, můžete navštívit Andělské 

domky nebo též nazývané Korálové jámy asi 1 kilometr východně od Žulové směrem na 

Černou vodu (viz mapa č.8), kde se zde na poměrně malé ploše lesíka (cca 40 x 50 m) 

nachází jámy a haldičky, které jsou pozůstatkem po těžbě křišťálu, který se zde těžil v 19. 

století. Tento typ křemenné žíly je křemenné jádro pegmatitových žil žulovského masivu, 

jsou tvořeny bílým nebo čirým velmi čistým křemenem, často tvořící krystaly (Večeřa, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 



Veronika Satková: Návrh nových naučných stezek v Jeseníkách 

  2010                                                                                                                                 40 

4.2.8 Andělské domky (Englovy domky) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa č. 8: Andělské domky 

http://maps.google.cz/maps 

 

1- městečko Žulová 

2- Boží hora 

3- Andělské domky (Englovy domky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 27: Korálové jámy 
Foto: autor 
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Obr.č. 28: haldičky na Korálových jámách 

Foto: autor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.č. 29-30: křišťál Korálové jámy 
Foto: autor 
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5 Závěr 
V předložené práci jsem se zabývala okolím městečka Žulová z hlediska ochrany 

přírody a ochrany kulturních památek. Cílem bylo popsat stav oblasti z tohoto hlediska a 

navrhnout naučnou stezku s doprovodem v podobně naučných tabulí.  

Tento přístup by měl pomoci informovanosti o této bezesporu zajímavé a z mnoha 

hledisek cenné oblasti, která je neprávem opomíjena v rámci Olomouckého kraje i ČR jako 

takové. Zvýšený turistický zájme však může přinést rizika nadměrné exponovanosti 

daných lokalit, proto byl kladen důraz na nutnost jejich ochrany. 

Na úvod práce jsem se pokusila vymezit termín „naučná stezka“, nastínila jsem 

jejich historický vývoj, druhy a značení. Poté jsem přešla k hlavní náplni mé práce a to 

k návrhu nové naučné stezky, která by měla procházet městečkem Žulová. Nejprve jsem se 

pokusila čtenáře seznámit se samotnou oblastí Jeseníků, kde se obec nachází, poté jsem se 

věnovala samotné obci, její historii, přírodním poměrům a geologickému podloží, snažila 

se ji zařadit do historicko-přírodního kontextu, aby tak vynikla její neobyčejnost a 

rozmanitost. Trasu naučné stezky jsem navrhla tak, aby procházela nejzajímavějšími místy 

této obce a turista aby měl možnost poznat kulturněhistorické a přírodní bohatství, jež se 

zde vyskytuje a uvědomit si jeho vzájemnou provázanost. Naučná stezka by tak mohla 

svou existencí podpořit celkovou snahu posledních let o zviditelnění neprávem 

opomíjeného regionu Jesenicka a přitáhnout větší turistický rozvoj,  tudíž i podnikatelský 

záměr a ekonomický přínos do celé oblasti, což by mohlo zpětně vylepšit infrastrukturu 

pro turistické a rekreační vyžití návštěvníků. 
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   1. Mariánské náměstí- Morový sloup panny Marie 
   2. Kostel sv. Josefa- bývalý Hrad Frýdberk  
   3. Fauna a flora 
   4. Minerály Boží hora 
   5. Kaple sv. Cyrila a Metoděje Boží hora 
   6. Národní přírodní památka Borový 
   7. Minerály NPP Borový 
 
 
 



 
    Tabule 1Tabule 1Tabule 1Tabule 1---- Mariánský sloup Mariánský sloup Mariánský sloup Mariánský sloup    

 
          Morový sloup se sochou Panny Marie z roku 

1832 je symbolem Mariánského náměstí. 5 metrů 
vysoký sloup připomíná morovou ránu a choleru. 
Postaven byl Žulovskou kamenickou odbornou 
školou. Mramorovou sochu svaté Marie s 
Ježíškem zhotovil Heinrich Strauss. 

        
 
 

Vyrytý nápis uvádíVyrytý nápis uvádíVyrytý nápis uvádíVyrytý nápis uvádí    
    

    
" Věnováno ženami a dívkami Žulové.  Marie, 

matko Pána, ochránkyně říše,  ochraňuj našeho 
oslavovaného císaře Františka Josefa I. 1848 - 

1898." 
 

 
 
 
 
 
 



 
   Tabule 2Tabule 2Tabule 2Tabule 2---- Hrad Frýdberk Hrad Frýdberk Hrad Frýdberk Hrad Frýdberk---- kostel sv. Josefa kostel sv. Josefa kostel sv. Josefa kostel sv. Josefa    
 
     Nejvýznamnější kulturně historická památka města Žulová je bývalý  
     středověký hrad Frýdberk přestavěný roku 1810 na kostel sv. Josefa.  
   Historie: Takto vypadal hrad Frýdberk okolo 13. století. (obr.č.:1) Postavil ho Jan Wüstehube.  
      Hrad byl postaven na uloupené půdě, proto o něj nastaly s vratislavským biskupem Tomášem II. 

velké   spory. Bratři Jan a Jindřich byli dva loupeživý rytíři, proto byli postrachem okolí. Za nějaký čas,           Obr.č. 1: Hrad Frýdberk 
      pro svou loupeživost, byli biskupem Jindřichem z Vrbna, prohlášeni za kaciře a rozhodli se pro pokání.  

Wüstehubové se smířili s biskupem a nedlouho nato navždy odešli z kraje. Německý rod Haugwitzů, který Frýdberk s panstvím získal, však v 
loupežnickém řemesle pokračoval. Poddané týrali a utiskovali je těžkými robotními břemeny. Míru se tak kraj dočkal až za stabilizace poměrů ve druhé 
polovině čtrnáctého století. 26. července v roce 1358 vykoupil vratislavský biskup Přeclav z Pogarel frýdberské zboží od bratří Hynka a Václava 
Haugwitze.  Přeclav z Pogarel byl moudrým státníkem, který se velmi zasloužil o mír a prosperitu kraje. Netrvala ale příliš dlouho, pouhých 70 let. Biskup 
Konrád z Olešnice byl velkým odpůrcem husitství a z tohoto důvodu se staly biskupské majetky před rokem 1430 cílem husitských nájezdů. Při tom 
nejničivějším 20. března v roce 1428 padla Vidnava, Javorník, Pačkov i centrální objekt biskupství, otmuchovský hrad. Husité ovládli cely kraj. Z 
významných objektů se vojenské akce nedotkly pouze Kaltenštejna a Frýdberku. Tato situace trvala až do roku 1434, kdy biskup Konrád vyplatil husitům 

odstupné a ti pak odtáhli. V roce 1446 byl dán Frýdberk do zástavy a od roku 1460 jej 
držel rod Kotulínských.Za tureckého ohrožení v roce 1537 vykoupil Frýdberk od 
Kotulínských biskup Jakub ze Salzy. Po pominutí nebezpečí byl hrad opět pronajímán a 
jeho držitelé se rychle střídali. V roce 1582 jej nechal biskup Martin Gerstmann opravit a 
na paměť toho dal do věže zabudovat pamětní desku. V letech 1613-1620 byla na hradě 
zastřešena hradní kaple i věž. V roce 1639 hrad Frýdberk dobyli Švédové, podpálili a 
odstřelili. Městečko se z válečných hrůz a velkého požáru v roce 1657 nakonec do konce 
století vzpamatovalo, přijížděli tam hosté do koupelí, které se zde zrodily. V roce 1704 
byla na hradě obnovena kaple, byly také opraveny obytné budovy pivovaru. O devět let 
později byla postavena kaple na Boží hoře zasvěcená panně Marii. Po roce 1778 po 
přepadení Prušany se městečko opět začalo těšit klidné budoucnosti. Byl mu přidělen 
městský statut a zvelebování městečka.V roce 1810 byl starý hrad přestavěn na kostel se 
hřbitovem (obr.č.2). Biskup J. Kristián z Hohenlohe jim daroval pozemek bývalého 
hradu se zachovanou věží, ke které přistavili na severu loď kostela, zakončenou 
cibulovitou bání. Kostel byl zasvěcen 4. listopadu sv.Josefu. Starý dřevěný most přes 
příkop byl zbourán a postaven kamenný. U kostela je hradní hřbitov s hrobkou 
kamenických magnátů rodu Franke. 
 

 obr.č.2: kostel sv. Josefa            obr.č.3: hrobka rodu Franke 



 

Tabule 3Tabule 3Tabule 3Tabule 3---- fauna a fló fauna a fló fauna a fló fauna a flórararara    
 

Flora:  
Rozvolněný smíšený les s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris), (obr.č.1). Často se zde objevuje buk lesní 
(Fagus sylvatica), modřín opadavý (Larix decidua) a dub letní (Quercus robur). V podrostu je hojná tráva bika 
bělavá (Luzula luzuloides), podběl lékařský (Tussilago farfara),  devětsil bílý (Petasites albus), vřes obecný 
(Calluna vulgaris), bělomech sivý (Leucobryum glaucum) a naše největší kapradina hasivka orličí (Pteridium 
aquilinum). Ve štěrbinách skal roste sleziník severní (Asplenium septentrionale), (obr.č.3) a také velmi vzácná 
kapradina nazývaná osladič obecný (Polypodium vulgare), (obr.č.2). 

 
 
 
 
 
 
 
              Obr.č. 1: borovice lesní (Pinus sylvestris) 
 

Obr.č. 2: osladič obecný  (Polypodium vulgare)               Obr.č. 3: sleziník severní (Asplenium septentrionale) 
 
Fauna:  
Výskyt převážně chladnomilných savců: myšice lesní (Apodemus flavicollis), (obr.č.4), rejsek obecný (Sorex 
araneus) a rejsek malý (Sorex minutus), ptáci jako lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), (obr.č.6), pěnkava 
obecná (Fringilla coelebs) a strakapoud velký (Dendrocopos major), vruboun posvátný (Scarebeus sacer). 
Roháček bukový (Sinodendron cylindricum), (obr.č.5) indikují zachovalost smíšeného lesa, je černý, lesklý a 
válcovitý. Žije poměrně skrytě ve starších bukových lesích a není snadné se s ním setkat.  

                                  
 
 
               
                                                    
 
 
 

Obr.č. 4: rejsek obecný (Sorex araneus)                              Obr.č. 5: roháček bukový (Sinodendron cylindricum) 

Obr.č. 6: lejsek bělokrký (Ficedula 
albicollis) 



 

Tabule 4Tabule 4Tabule 4Tabule 4---- mineralogická lokalita Boží hora mineralogická lokalita Boží hora mineralogická lokalita Boží hora mineralogická lokalita Boží hora    

 

V lokalitě Boží hora (Gotteshausberg) se nalézá mnoho kontaktních nerostů, které byly 

vytvořeny na styku granitového magmatu s krystalickými vápenci. Nejznámější jsou krásné žulovské 

červenohnědé granáty-hesonity, vesuvian s nahnědlými krystaly, žlutý někdy až temně zelený epidot, 

sněhobílý wolastonit, křemen, kalcit, albit. 

  

Typické pro tuto lokalitu jsou významné 

granáty, které rozeznáváme podle chemického 

složení. Hlinito-vápenatý granát typický pro tuto oblast se nazývá grosulár. Pokud má zvýšený obsah železa, 

pak se jedná o odrůdu hesonit (obr.č.1, 2, 3). Hesonit je průsvitný až neprůhledný a jeho barva je okrová až 

hnědá. Vyskytují se zde jako jednotlivé krystaly ale i celé skupiny, čisté nebo srostlé s jinými kontaktními 

horninami. Tyto granitová ložiska doprovází mimo jiných hornin také pegmatit a aplit nebo augit, amfibol, 

titanit, živec. 

                                                                                                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Obr.č.2: hesonity               Obr č. 3: hesonity v křemeni 

          Obr.č.1: grosulár- odrůda hesonit 



 

Tabule 5 Tabule 5 Tabule 5 Tabule 5 ---- Kaple svatého Cyrila a Metoděje na Boží hoře Kaple svatého Cyrila a Metoděje na Boží hoře Kaple svatého Cyrila a Metoděje na Boží hoře Kaple svatého Cyrila a Metoděje na Boží hoře    

Vyhlídka z vrcholu této hory byla asi příčinou, že velké množství křesťanů sem přicházelo se svými pobožnými modlitbami a vykonávali je na kolenou před obrazem 

bolestné Matky boží. Když byl tento obraz větrem utržen, postavili obyvatelé Friedebergu na tomto místě, kam vítr tento obraz zanesl kapličku, do které mariánský obraz 

umístili. Protože i tato stavba během doby opět zchátrala, křesťanské usilovali o postavení něčeho trvalejšího. Novostavba byla zahájena v roce 1712 a 12. května 1713 byla 

dokončena. Dobrodinci byl koupen zvon, pojmenován Marie a 9. listopadu 1712 byl upevněn na věži. Skorošický učitel Georg Förster koupil za 24 říšských tolarů malé varhany 

a tyto věnoval mariánskému kostelíku. Správce dómu a městský farář Adolf Steckel z Nisy se během stavby staral o podobiznu bolestné Matky boží a svěcený oltářní kámen. 

Dne 16. května byl slavnostně mariánský kostelík vysvěcen. Na počest bolesti Marie o sedmi pátcích v půstu a obzvláště v mariánských dnech přicházeli mnozí při slavnostních 

bohoslužbách ke stolu Pána. A tak přišel rok 1784. V tomtéž roce postihlo kapličku, jako všechny podobné poutní kostely osudné nařízení císaře Josef II., aby byla uzavřena a 

měla být dokonce i zrušena. Opakované žádosti o odklad měly úspěch a vykonání výše uvedeného nařízení víc nebylo požadováno. Dne 13. července 1785 byl starý obraz 

bolestné Matky boží z kostelíku na Boží hoře na věčné časy přenesen do farního kostela ve Skorošicích. Dne 25. listopadu 1833 shořel starý farní kostel ve Skorošicích za úřadu 

arcikněze Johanna Karpsteina. Všechny oltáře a také starý obraz Matky boží se staly obětí požáru, zatím co 

kostelík na Boží hoře, byl navštěvován početnými poutníky. Dne 13. října 1844 byl nově vystavěný farní kostel 

ve Skorošicích vysvěcen. V roce 1864 byl kostelík na Boží hoře vykraden a všechno nalezené příslušenství 

zpustošeno, proto bylo nutné nové vysvěcení, které proběhlo v roce 1865. V roce 1866 začali lidé přemýšlet o 

stavbě nového kostelíka. Stavba však byla pro válku opět odložena. Arcikněz Gottwald z Friedebergu dal v roce 

1872 postavit gotický oltář a roku 1874 nechal tento ozdobit novou sochou Matky boží. Z důvodů chátrání 

kostelíku byly nutné nákladné vylepšení, i přesto se bylo nutné obávat jeho úplné zkázy. Obec ale ve své finanční 

tísni našla řešení ve šlechetnosti knížete-biskupa Heinricha Förstera, který pro toto nejpěknější místo biskupství a 

o Friedeberg vždy projevoval velký zájem. Biskup ihned přikázal nechat na jeho náklady zhotovit plán a provést 

stavbu kostela. Plány navrhl biskupův přítel stavitel chrámů Schmidt z Vídně. Obec postavila vlastní cestu 

k horské kapli a v květnu 1877. Začátkem května 1878 byla novostavba kostela zahájena a 15. července v den 

svatého Jindřicha proběhlo slavnostní kladení základního kamene místními faráři za přítomnosti patnácti kněží, 

reprezentací obcí a obyvatel celého kraje. Během sychravého jara a léta 1879 postupovaly práce jen pomalu 

kupředu, takže teprve 12. září mohla být nasazena věžní hlavička včetně kříže. Když v Římě objednaný obraz 

bolestné Matky boží došel, bylo v den městského svátku 30. května provedeno slavnostní zasvěcení. Obrazy u 

křížové cesty na Boží hoře byly obnoveny vidnavským malířem Bauchem a křížová cesta duchovním správcem 

30. května 1893 vysvěcena. Na vrcholu hory byla postavena turistická chata, kde člověk nalezne úkryt 

proti nepřízní počasí. Budova byla vystavěna obcí v roce 1905 a na počest kardinála nazvána "Jiřího 

dům".  



 
                                                                                                                             Tabule 6                 Tabule 6                 Tabule 6                 Tabule 6---- Národní přírodní památka Borový Národní přírodní památka Borový Národní přírodní památka Borový Národní přírodní památka Borový    
   
NPP Borový je zalesněný jižní a jihozápadní svah Borového vrchu s výměrou 
chráněného území 36,84 hektarů.  Je významnou geomorfologickou lokalitou. 
Jedná se o takzvanou Ostrovní horu, která vznikla v teplém tropickém období 
třetihor. V kvartéru, během pevninského zalednění Žulovské pahorkatiny, čněl 
vrchol Borového nad ledovcem jako tzv. nunatak, což znamená osamělý 

vrchol. Jedná se o jednu 
z nejpozoruhodnějších 

lokalit dokumentujících 
mezo i mikrotvary 
zvětrávání žuly v Českém 
masivu. Borový vrch je 
tvořen biotickým granodioritem a světlou slezskou žulou. Jde o soustavu nízkých skal a 
skalek. Na vrcholu a svazích se nachází množství vyvinutých drobných tvarů typických 
pro zvětrávání žuly, jako skalní výklenky, sedadla a skalní mísy, odtokové žlábky, skalní 
dutiny. Největší ze skalních mís je široká přes 1 metr a její hloubka je téměř 80 cm, další 
větší mísa má rozměry 112,5 x 78,5 x 93,5 cm. Památka je ohrožena rabováním minerálů, 
které se nachází na samém vrcholu ostrovní hory.  
 



 
Tabule 7Tabule 7Tabule 7Tabule 7---- mineralogická lokalita NPP Borový mineralogická lokalita NPP Borový mineralogická lokalita NPP Borový mineralogická lokalita NPP Borový    

 
Borový vrch je jednou z ostrovních hor, která ční na povrchu Žulovské pahorkatiny. Tvoří jej biotická žula 

žulovského plutonu, která se odlučuje v prohnutých slupkách o mocnosti až 1 m. Slupky jsou téměř holé, prorostlé 

jen místy lišejníky. Vyskytují se zde pravé kontaktní skarny, vyvinuté na styku granitů, pegmatitů s mramory. 

Skarn je tvořen převážně grossularem- červenohnědým hesonitem, křemenem, vesuvianem a velmi hojným 

epidotem. Toto místo s minerály bylo odkryto asi 20 m dlouhou rýhou, která dosahovala hloubky až 3 m.  

 

Grossular-hesonit- tvoří průsvitné, hladké červenohnědé krystaly, plochy skelně lesklé 
 
Epidot- tvoří velké zrna a nebo sloupcovité krystaly zelené barvy 

 
                                                                              Vesuvian- tvoří štíhlé hnědozelené sloupce až jehlice 

 
 
 
 
                                                                                                                                     Obr.č.3: grossular-hesonit 
 
 
 
               
                Obr.č. 1: epidot v žule                                        Obr.č. 2: vesuvian v křemeni 
 
 

Vysvětlivky: Skarn: je kontaktní metamorfovaná hornina vyznačující se různou hrubostí zrna. Jde o 

křemičitanovou horninu, vzniklá přeměnou uhličitanových hornin. Vzniká reakcí mezi uhličitany a roztoky 

minerálů, které byly uvolněny z tuhnoucího magmatu.  



 


