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    Tabule 1- 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 2- Hrad Frýdberk- 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 3- fauna a flora 

 
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 4- 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 - 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- 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 7- 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: grosulár-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.  

 


