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ANOTACE: 

V první části mé bakalářské práce se zabývám geologií, geomorfologií a těţbou 

nerostných surovin v oblasti, ve které je trasa navrhována. V další kapitole popisuji 

přírodní a technické památky, které se v této lokalitě nachází a jejich návštěva je součástí 

navrhované naučné trasy. V další kapitole se zabývám  samotným  navrţením naučné 

trasy, vytvořením  itineráře a popisu trasy. 
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SUMMARY: 

The first part of the Bachelor thesis I deal with characteristic of geology, 

geomorphology and mining in the area in which is route proposed. In the next part I 

describe natural and technical sights which are located in this area and their visit is part of 

the educational trace. In the next part I deal with proposal educational trace, creating 

itinerary and description trace.  
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č. – číslo  

JJV – jihojihovýchod 

JJZ – jihojihozápad 

JV – jihovýchod 

JZ – jihozápad 

kom. - komunikace 
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1 ÚVOD 

Téma mé bakalářské práce „Návrh naučné trasy Jakartovice – Slezská Harta a 

okolí“ jsem si vybrala, neboť Jakartovice a okolí jsem několikrát navštívila a tato lokalita 

mi připadá velmi atraktivní. 

Cílem mé bakalářské práce je vyzdvihnout tuto oblast, která je velmi zajímavá, 

můţeme zde vidět jedinečné geologické a geomorfologické objekty, které nikde jinde 

nenajdeme. Jedná se především o pozůstatky sopečné činnosti, zatopené lomy, které jsou 

důkazem těţby břidlice a technické památky, které jsou dokladem technického vývoje na 

Moravě a ve Slezsku.  

Celá bakalářská práce je obohacena o fotografie navštěvovaných památek ve 

čtyřech ročních obdobích, můţeme tedy vidět rozdíl měnící se přírody na jaře, v létě, na 

podzim a v zimě.  
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2 POPIS OBLASTI Z HLEDISKA GEOLOGICKÉHO A 

GEOMORFOLOGICKÉHO 

Název Jeseníky dobře vystihuje horopisné a přírodní poměry, jeho jádro tvoří 

nejvyšší moravské pohoří Hrubý Jeseník, který spolu se svým předhůřím, Rychlebskými 

horami, Králickým Sněţníkem a Nízkým Jeseníkem tvoří tzv. Jesenickou oblast. Celé toto 

území je turisticky velmi atraktivní (Janoška 2001). 

Naše trasa se nachází na území Nízkého Jeseníku, kterému se tedy budu podrobněji 

věnovat. 

 

Obrázek č. 1: Mapa Nízkého Jeseníku (www.tourism.cz) 

2.1 Geologická stavba 

Převáţná část podloţí Nízkého Jeseníku je tvořena neustále se opakujícími vrstvami 

černošedých mořských usazenin, tzv. kulmem. Jedná se o rozsáhlá souvrství 

hlubokomořských úlomkovitých usazenin, v nichţ se rytmicky střídají písčité a jílovité 

vrstvy. Typickými kulmskými horninami jsou jílové břidlice, prachovec, droba a v menší 

míře také slepenec (Janoška 2001).     
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Tento termín můţeme ztotoţnit s pojmem variský flyš, coţ znamená, ţe kulmské 

sedimenty vznikaly v závěrečných fázích variského (nebo také hercynského) vrásnění 

v hlubokomořských pánvích poblíţ kontinentu, jehoţ okraj tvořilo mladé, právě 

vyvrásněné horstvo, které bylo ihned rozrušované díky přírodním vlivům. Řeky pak ze 

svahů tohoto pohoří splachovaly do moře velké mnoţství zvětralin, které se pak v podobě 

štěrků, bahna a písku usazovaly na dně hlubokomořské pánve, a tím se vytvořila mohutná 

souvrství šedočerných kulmských hornin (Janoška 2001).   

 

 

Obrázek č. 2:Geologický profil Nízkého Jeseníku (Janoška 2001) 

Variské vrásnění, které trvalo mnoho milionů let, probíhalo v různých 

geografických oblastech s velkým časovým posunem a bylo tvořeno několika dílčími 

fázemi. Při jedné z posledních fází, která probíhala na rozhraní spodního a svrchního 

karbonu (asi před 330 miliony let) byly vyvrásněny kulmské horniny. Souvrství kulmských 

břidlic, drob a slepenců byla vyzdviţena nad mořskou hladinu a horotvorným tlakem 

zvrásněna do sloţitého systému vrás a příkrovů. Těmito vrásy a příkrovy bylo vytvořeno 

nové, mladší horstvo, které lemovalo vznikající Český masiv z východní strany. O původní 

podobě tohoto masivu jsou jen spekulace, jisté ale je, ţe se jednalo o pohoří flyšové a 

pásemné. Přestoţe byl Nízký Jeseník více neţ 300 milionů let zarovnáván zvětrávajícími 
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procesy a tomuto horstvu se jiţ nepodobá, stále je patrná někdejší pásmovitá stavba. 

Důkazem jsou uloţené horninové pruhy, které se táhnou v jednotném směru SSV – JJZ a 

to nejen v oblasti Nízkého Jeseníku, ale také v protější Drahanské vrchovině, jeţ tvoří 

s Nízkým Jeseníkem zbytek někdejšího souvislého lemu kulmského flyšového pohoří na 

východním okraji Českého masívu (Janoška 2001).    

Dále je pro tuto oblast typické vrásnění a s ním spjaté obrovské tlakové namáhání 

kulmských hornin, které je doprovázené tvorbou velkých puklinových systémů.  

V jemnozrnnějších, plastičtějších vrstvách prachových a jílových břidlic se propojením 

malých puklin vytvořila druhotná břidličnatost, zvaná kliváţ. Při sloţitých procesech 

vrásnění flyšových hlubokomořských usazenin došlo k tomu, ţe z podloţí kulmských 

vrstev byly vyvlečeny šupiny starších hornin a zamíchány do vrásnících se souvrství. Tyto 

neflyšové horniny dnešní době vytvářejí tělesa, která se od okolního kulmu liší 

paleontologickým obsahem a také způsobem vzniku. Jedná se o horniny pocházející 

z období devonu, které vznikaly na jiném místě a za jiných geologických podmínek, neţ 

kulmské flyšové vrstvy. Jejich největší výskyt je v pásu mezi Štenberkem a Horním 

Benešovem, kde devonské horniny vystupují ve formě izolovaných ostrůvků. Tato zóna je 

nazývána štenbersko-hornobenešovským pruhem a je povaţována za velmi důleţitou 

strukturu v geologické stavbě Nízkého Jeseníku (Janoška 2001).   

V devonu vznikají především podmořské vulkanické horniny, které tvoří 

v geologické stavbě štenbersko-hornobenešovského pruhu protaţené čočky a to ve směru 

SSV – JJZ. Mezi nejrozšířenější devonské sedimenty patří ţlutohnědé jílovité břidlice, 

které se od kulmských černých břidlic liší barvou a především obsahem odlišných fosílií. 

K devonským jílovitým břidlicím se velmi často přidává přívlastek „tentakulovité“ a to 

podle hojných drobných, jehličkovitých schránek vyhynulých mořských ţivočichů – 

tentakulitů, kterými jsou posety břidličné plochy. Tyto tentakulitové břidlice můţeme najít 

v okolí Chabičova, kde se kromě tentakulitů nalezlo velké mnoţství trilobitů. Fosilní otisky 

však nejsou tak výrazné jako např. nálezy z českého Barrandienu, a to zejména díky tomu, 

ţe těla trilobitů jsou vlivem silného zvrásnění břidlic výrazně deformována a poškozena. 

Méně časté fosílie tentakulitových břidlic jsou úlomky lilijíc a zbytky goniatitů (Janoška 

2001).   
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Méně hojné jsou také břidlice s tmavými křemitými vloţkami, tzv. radiolarity. 

Tmavé křemité vloţky představují rekrystalované křemité schránky mořských prvoků – 

radiolírií. Tyto břidlice jsou obvykle doprovázeny menšími čočkami vápenců. Jejich 

největší těleso vystupuje z kulmského souvrství poblíţ Sovince, kde můţeme vidět na 

vápencovém podkladu vyvinuté krasové jevy (Janoška 2001).   

S devonskými horninami Nízkého Jeseníku jsou geneticky shodné tzv. moravsko-

berounské slepence, i přestoţe, mají odlišné stáří, neboť ty náleţí do spodního karbonu. 

Jedná se o světlé, velmi zvětralé a rozpadavé horniny, které obsahují hojnou příměs 

kaolínu a jílu. Byly těţeny jako stavební materiál v okolí Moravského Berouna a byly 

z nich vyráběny mlýnské kameny. Vrstvy kulmských hornin se v Nízkém Jeseníku 

zvrásnily do jednotného SSV-JJZ směru, od kterého se odchylují jen v malé míře. Ve 

stejném směru se nachází také hranice mezi pěti kulmskými souvrstvími, jeţ se velmi 

významným způsobem podílejí na stavbě Nízkého Jeseníku a je zajímavé, ţe stáří těchto 

souvrství postupně klesá od západního směru k východnímu (Janoška 2001).  

 

 

Obrázek č. 3: Stratigrafické schéma (Janoška 2001) 

Na západní straně, v místě, kde přechází Nízký Jeseník v Hrubý Jeseník, se 

vyskytuje převáţně břidličnaté andělskohorské souvrství, které je ze všech kulmských 

souvrství nejstarší a početná část jeho vrstev pochází z devonu. Směrem na východ od 
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andělskohorského souvrství se nachází hornobenešovské souvrství, které má odlišné 

petrografické sloţení. Nachází se zde převáţně droby, které jsou těţeny v několika 

velkolomech. Na hornobenešovské souvrství navazuje další mladší moravické souvrství, 

ve kterém převaţují tmavé jílové břidlice, jeţ byly také v mnoha místech těţeny. Dále se 

zde nachází pásy hrubozrnných drob. Nejmladším souvrstvím je hradecko-kyjovické 

souvrství. I zde převaţují především hrubozrnné droby, směrem na východ dominují 

jemnozrnné horniny, především břidlice. Toto souvrství přechází postupně směrem na 

východ do nezvrásněných uhlonosných vrstev svrchního karbonu, které tvoří podloţí 

Ostravské pánvi (Janoška 2001). 

2.2 Vývoj reliéfu 

Nízký Jeseník tak jak jej známe dnes, jiţ nemá nic společného s variským flyšovým 

pohořím, které lemovalo východní okraj Českého masívu koncem prvohor. Je to dáno tím, 

ţe od posledních dozvuků variského vrásnění nás dnes dělí zhruba 330 milionů let. Za tuto 

dlouhou dobu byl Nízký Jeseník ovlivňován a přetvářen díky intenzivnímu zvětrávání a 

zarovnávání zemského povrchu během druhohor a starších třetihor, vertikálními pohyby 

zemských ker podél hlubokých zlomů v mladších třetihorách, dále vulkanickou činností na 

rozhraní třetihor a čtvrtohor, silnou říční erozí v mladších třetihorách a čtvrtohorách a také 

mrazovým zvětráváním v ledových dobách starších čtvrtohor (Janoška 2001). 

2.3 Klima a hydrologie 

Celá tato oblast patří do mírně teplého, mírně vlhkého a rovinatého okrsku. Podnebí 

je zde místy teplé, průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 6° – 8°C. Průměrné roční 

sráţky činí 690 – 843 mm, coţ není mnoho, celá oblast často trpí suchem. Sráţky se zde 

díky příliš jílových a jílovohlinitých zvětralin špatně zasakují. Celá tato oblast leţí na 

hranici dvou úmoří. Severní a východní část je odvodňována řekou Odrou a náleţí tedy do 

úmoří Baltického moře a západní část je odvodňována řekami Bečvou a Moravou a patří 

tedy do úmoří Černého moře. Na Moravici, přítoku Odry jsou vybudovány dvě vodní 

nádrţe – Kruţberk a Slezská Harta (Uzel  1991). 
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2.4 Geomorfologické členění 

Nízký Jeseník se podle geomorfologického členění rozkládá na ploše 2 894 km
2.
 A 

jeho střední nadmořská výška dosahuje 482, 5 m a střední sklon činí 5°
 
14

‘. 
Je tvořen 

těmito podcelky: Slunečná vrchovina, Bruntálská vrchovina, Domašovská vrchovina, 

Vítkovská vrchovina, Oderské vrchy, Brantická vrchovina, Tršická pahorkatina a 

Štěbořická pahorkatina. Většina území Nízkého Jeseníku je tvořena plochými 

vrchovinami, které jsou na jihozápadní a jihovýchodní straně rozřezány hlubokými údolími 

a omezeny příkrými svahy. Na severozápadní aţ severovýchodní straně plochá vrchovina 

pozvolna přechází do hornatiny Hrubého Jeseníku a také do pahorkatinného reliéfu Slezské 

níţiny. Také Tršická pahorkatina, která je od hmoty přilehajících Oderských vrchů ostře 

oddělena příkrým svahem se řadí k Nízkému Jeseníku (Janoška 2001).   

Během druhohor a starších třetihor byl povrch Nízkého Jeseníku zarovnáván a 

sniţován působícími zvětrávacími a erozivními procesy. Vznikl tak plochý a méně členitý 

reliéf, který se na počátku třetihor nacházel zhruba 400 m nad tehdejší nadmořskou 

výškou. Reliéf byl po té ještě díky přírodním procesům pozměněn, avšak dodnes určuje 

charakteristické rysy zemského povrchu v centrální části. Jedná se především o rozsáhlé 

zarovnané plošiny, které jsou střídány s nevýraznými zaoblenými hřbety a mělkými, široce 

rozevřenými údolími. Nad tímto plochým a méně členitým reliéfem pak klenbovitě 

vystupují protáhlé, zalesněné vyvýšeniny, které jsou budovány odolnějšími pásy 

kulmských hornin. Tyto klenbovité vyvýšeniny dnes tvoří nejvyšší krajinné partie a patří 

zde např. Pomezí, masiv Červené hory, Velké Roudné a protáhlý hřeben nízkojesenické 

hory Slunečné (Janoška 2001).  

Zajímavým reliéfním tvarem Nízkého Jeseníku jsou kupovité vyvýšeniny 

kruhového aţ oválného půdorysu, které vystupují 5 aţ 25 m (vzácně aţ 50 m) nad okolní 

terén. Jejich strmé svahy dosahují 5
0 

–20
0
, vrchol mají mírně klenutý a většinou protáhlý. 

Jádro pahorku je většinou tvořeno drobou, na úpatí najdeme stejnou horninu, avšak tam je 

většinou narušena puklinami. Tyto kupovité vyvýšeniny byly v mladších třetihorách a 

čtvrtohorách narušeny geomorfologickým vývojem, přesto je lze povaţovat za torza tvarů 

zemského povrchu, které se vytvářely na nestejnoměrně odolném horninovém podloţí při 

zvětrávacích procesech v druhohorách a starších třetihorách. Tyto reliéfní tvary můţeme 

v hojné míře vidět v severozápadní části Nízkého Jeseníku v Brantické vrchovině. Pokud 
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se vyskytují v otevřeném terénu, tak významným způsobem zkrášlují okolní krajinu 

izolovaným ostrůvkem stromové nebo křovinaté vegetace. Významným příkladem je hora 

Jedová nad obcí Pomořany u Olomouce (Janoška 2001).  

 Nízký Jeseník je kernou vrchovinou, na jeho stavbě se podílí několik ker 

rozlámané zemské kůry, které byly výrazně vyzdviţeny nad své okolí. Tato významná 

geologická událost proběhla zhruba před 20 miliony let v mladších třetihorách. Příčinou 

bylo alpínské vrásnění, které je spojeno se vznikem Alp a Západních Karpat. Český masiv 

vytvářel ohraničení alpínské horotvorné zóny a byl podroben velkému napětí tlaku. Došlo 

k popraskání jeho pevného avšak nepruţného bloku. Tím se oţivily staré a vznikly nové 

zlomy, které rozčlenily zarovnaný východní okraj Českého masivu na dílčí kry a daly se do 

pohybu. Tento pohyb trval řadu let. Nejprve došlo k poklesu kry Nízkého Jeseníku aţ pod 

tehdejší hladinu světového oceánu. Důkazem jsou mořské nánosy z období mladších 

třetihor, které se v podobě menších ostrůvků vyskytují po celém Nízkém Jeseníku  

(Janoška 2001).  

V závěrečných fázích kerných pohybů došlo opět k vyzdviţení jiţ zarovnaného 

Nízkého Jeseníku. Ke zdvihu došlo podél hlubokých zlomů v zemské kůře, coţ způsobilo 

vznik vysokých, příkrých, poměrně rovných zlomových svahů po obvodu Nízkého 

Jeseníku. Ty dnes nejlépe můţeme najít na jihovýchodním a jihozápadním okraji, kde tvoří 

ostré a výrazné omezení Nízkého Jeseníku vůči Hornomoravskému úvalu a Moravské 

bráně. Dále jsou pro Nízký Jeseník typická hluboká, úzká a zalesněná říční údolí, která 

ostře kontrastují s mírně zvlněnou a častěji bezlesou krajinou náhorních plošin. Jejich 

hloubka dosahuje aţ 200 m, sklon svahů činí 20
0
 – 40

0
 a dno dosahuje šířky 15 m. 

V příčném řezu vytváří neckovitý tvar nebo také tvar rozevřeného písmene V. Tento tvar je 

dán tím, ţe jej vytvořila erozní síla vodních toků s velkým spádem. Pro mnoho údolí je 

typická asymetrie protilehlých svahů, která se projevuje rozdílnou výškou nebo sklonem. 

Výrazná je také horní, popřípadě dolní hrana. Nejvíce se tyto údolí nachází na okrajích 

Nízkého Jeseníku, kde prořezávají vysoké zlomové svahy (Janoška 2001).  

Tato údolí vznikla v mladších třetihorách, kdy došlo k výzdvihu Nízkého Jeseníku 

a tím došlo ke zvýšení spádu vodních toků. Vliv měly také zlomy v zemské kůře, o čemţ 

svědčí četné pravoúhlé ohyby vodních toků, a také převládající směry údolí, které jsou 

shodné s dvěma hlavními směry (SZ-JV aţ SSZ-JJV a SV-JZ aţ SSV-JJZ) zlomového 
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systému Nízkého Jeseníku. Krásným příkladem je údolí Odry včetně jejich přítoků  

(Janoška 2001).  

Velmi významným způsobem k tvorbě reliéfu Nízkého Jeseníku přispěla 

vulkanická činnost.  Vděčíme za ní jednak sopkám, které se zde nachází a z nichţ byly 

některé činné před 1,5 miliony let, tedy ve starších čtvrtohorách, ale také podmořskému 

vulkanismu, který probíhal v období devonu zhruba před 360 aţ 390 miliony let. Vznik 

sopek souvisel s alpínským vrásněním, kdy starý Český masiv popraskal a hluboké zlomy 

jej rozčlenily na řadu ker. Na některých místech se ve zlomech otevřely i výstupní cesty 

ţhavému magmatu. K nejzachovalejším vulkánům Nízkého Jeseníku patří Velký Roudný, 

Malý Roudný, Uhlířský vrch a Venušina sopka, stopy po vulkanismu v podobě nevelkých 

těles magmatických hornin můţeme najít také na Červené hoře, u Břidličné, Křišťanovic a 

Budišovic a Staré Libavé. Je předpokládáno, ţe vulkány Nízkého Jeseníku vznikaly 

v krátkém časovém rozpětí, které nepřesáhlo 4 000 let. Nejzachovalejším stratovulkánem 

Nízkého Jeseníku je Velký Roudný, ale o něm bude podrobněji zmíněno později.               

Ačkoliv jsou sopky nízkého Jeseníku jiţ dávno vyhaslé a sopečné kuţely jsou rozrušeny 

erozí, ještě dnes můţeme zaznamenat nepatrné stopy po vulkanické aktivitě (Janoška 

2001).           

 K posledním dozvukům sopečné činnosti patří výrony hlubinného oxidu uhličitého. 

Tyto výrony, které jsou obvykle rozpuštěny ve vodě, se nazývají lidově kyselky. Vznik 

kyselek je vázán na výstupy CO2  k nimţ dochází hlavně v místech, kde se kříţí hlubinné 

zlomy a puklinové zóny. CO2 se rozpustí v podzemní vodě a vzniká tak kyselina uhličitá, 

která následně rozpouští minerály v okolních horninách. Kyselka vzniká v různých 

hloubkových úrovních a různém horninovém prostředí, coţ se můţe projevovat v lokální 

odlišnosti jednotlivých vývěrů uhličitanových vod. Kyselky v oblasti Nízkého Jeseníku 

mají nízkou mineralizaci, coţ je dáno převahou kulmských hornin, které obsahují většinou 

málo rozpustné minerály. Nejznámější kyselkou této oblasti je bezpochybně známá 

Ondrášovka, která se jímá vrty v okolí Ondrášova u Moravského Berouna (Janoška 2001). 

2.5 Nerostné suroviny 

Loţiska nerostných surovin Nízkého Jeseníku vznikla před mnoha miliony lety a 

souvisí s geologickým vývojem na tomto území, avšak jejich těţba probíhala teprve 
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nedávno. V současné době je většina loţisek vytěţena a opuštěna, ale v minulosti těţba 

nerostných surovin velmi významným způsobem ovlivňovala hospodářský a společenský 

ţivot na Moravě a ve Slezsku (Janoška 2001).  

Nejtypičtější nerostnou surovinou, která charakterizuje Nízký Jeseník je břidlice. I 

dnes najdeme stopy po její těţbě, jedná se především o rozsáhlé haldy, zatopené lomy a 

labyrinty podzemních štol. O významných místech, kde se břidlice těţila, a jeţ budou 

součástí navrhované trasy, bude zmíněno později (Janoška 2001).   

Další významnou nerostnou surovinou, která je charakteristická pro Nízký Jeseník, 

je droba. Droba se těţí na rozdíl od břidlice dodnes a pouţívá se jako drcený stavební 

kámen, ve městech se pouţívá ve formě opracovaných dlaţebních kostek nebo obrub u 

chodníků (Janoška 2001).  

Dále se v této oblasti těţily olověno-stříbrné, měďnaté a zinečnaté rudy, loţiska 

však nebyla příliš bohatá. Dále se zde těţily ţelezné rudy, které sice nebyly tak kvalitní 

jako v ţelezné rudy v hrubém Jeseníku, ale přispěly k rozvoji průmyslu na severní Moravě 

a ve Slezsku v 19. století. Loţiska jsou dnes jiţ vytěţena (Janoška 2001). 
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3 POPIS PAMÁTEK A ZAJÍMAVOSTÍ V LOKALITĚ 

3.1 Břidlicové zatopené lomy v Jakartovících a Svobodných Heřmanicích 

V Obci Jakartovice a obci Svobodné Heřmanice, které spadají pod okres Opava, se 

nachází krásné stopy po těţbě břidlice, zatopené lomy. V Jakartovicích můţeme vidět 

rozsáhlý komplex opuštěných těţebních jam, odvalů a lomových jezírek. Celý tento 

komplex se nachází v lesích a tím vytváří velice romantické prostředí, jeţ je velmi 

oblíbeným místem pro letní rekreace. Ve Svobodných Heřmanicích se nachází nejhlubší 

zatopený důl. Jezero hluboké 36 m, dlouhé 450 m a široké 100 m slouţí pro výcvik 

potápěčů. Teplota vody se pohybuje kolem 4
o
 C (Martinek 2000). 

    

Obrázek č. 4, 5, 6, 7: Zatopené břidlicové lomy v Jakartovicích ve čtyřech ročních obdobích (foto autor)  

3.1.1 Břidlice 

Břidlice je usazenou horninou, která je tvořena drobnými krystalky křemene, 

jemnozrnnými slídnatými minerály (chlorit, sericin), jílovými minerály, pyritem a tmavým 

pigmentem. Její tvrdost je v rozmezí 2 – 3 Mohsovy stupnice tvrdosti. Z technologického 

hlediska je nejvíce ţádána břidlice tmavá, tence štípatelná s nízkým obsahem křemene a 

pyritu. Pokud břidlice obsahuje více křemene, pak je světlejší, má vyšší tvrdost ale 

obtíţnější štípatelnost. Pyrit pro změnu na ovzduší rychle zvětrává a uvolňuje kyselinu 

sírovou, která agresivně působí na břidličné destičky a sniţuje jejich ţivotnost. Břidličné 

vrstvy, které jsou v Nízkém Jeseníku vhodné k těţbě, tvoří úzké pruhy protaţené ve směru 

SSV – JJZ a jsou seřazeny do tří hlavních loţiskových pásů. Tyto pásy jsou shodné 
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s břidličnatým moravickým, andělsko-horským  a kyjovickým souvrstvím 

moravskoslezského kulmu (Janoška 2001). 

3.1.2 Historie těţby 

 O těţbě břidlice, vzniku a provozu četných důlních zařízení v Nízkém Jeseníku 

nejsou dochovány téměř ţádné písemné zprávy. Těţba břidlice totiţ dosahovala vrcholu na 

přelomu 19. a 20. století kdy břidlice byla tehdy podle platného rakouského zákona 

nevyhrazenou nerostnou surovinou její průzkum a těţba záleţela jen na vlastníkovi 

pozemku. Jelikoţ se o břidlici úřady příliš nezajímaly, nevedla se o těţbě ţádná 

dokumentace. Dalším faktem je, ţe břidlice byla těţena především podnikateli německé 

národnosti, s nimiţ po odchodu v letech 1946 zmizely archivní zprávy z tohoto průmyslu.         

V 19. století pracovalo v oblasti na 1000 důlních zaměstnanců, břidlice byla těţena zhruba 

ve stovce lomů. V roce 1864 bylo v této oblasti vytěţeno přes 56 tun břidlice. Prvně 

dominovala těţba povrchová, ta ale byla komplikována řadou nepříznivých okolností, jako 

je zima, nízká kvalita suroviny při povrchu a problémy s velmi objemným odpadem. 

Mnohem ekonomičtější byla těţba hlubinná pomocí vodorovných štol. Podmínkou ale této 

těţby bylo svislé uloţení břidlicových vrstev. Štoly se rubáním suroviny rozšiřovaly aţ na 

15 m široké komory, ve kterých se mohlo pracovat i v zimě a mohl se zde po vytěţení 

ukládat odpad (Janoška 2001). 

    

Obrázek č. 8, 9, 10, 11: Zatopený břidlicový lom ve Svobodných Heřmanicích ve čtyřech ročních obdobích 

(foto autor) 

Dokonce riziko ohroţení závalem zde bylo menší neţ na povrchu. Nevýhodou však 

byla podzemní voda. První útlum těţby přichází na konci století, kdy na naše obchodní 

trhy přichází konkurenční břidlice z Francie a Anglie, největší ztrátu odbytu pak způsobuje 
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lehčí eternit, který se objevil na počátku 20. Století. Za další úpadek těţby břidlice můţe 

první světová válka, na jejímţ konci zůstala většina lomů v troskách opuštěna. 

Konjunktura 20. let 20. století zapříčinila opravu starých a otevření nových dolů. Těţba ale 

díky druhé světové válce a následnému odsunu sudetských Němců, kteří tvořili většinu 

kvalifikované pracovní síly, netrvala dlouho. V době socialismu o břidlici nebyl příliš 

vysoký zájem, pro stát, který rozhodoval o těţbě surovin, byla strategičtější těţba uhlí a 

uranu. Další snaha o těţbu břidlice přišla po roce 1989, ale většina podniků skončila svou 

činnost dříve, neţ doly naplno rozjeli svou těţbu. V současné době je břidlice těţena uţ jen 

v dole u Budišova nad Budišovkou. Avšak zásoby břidlice jsou v oblasti Nízkého Jeseníku 

i dnes obrovské (Janoška 2001).  

  

Obrázek č. 12, 13: Haldy břidlice v Jakartovicích (foto autor) 

3.1.3 Zpracování a pouţití břidlice 

Pro vyuţití břidlice je důleţitá její kvalita, která je dána schopností štípat se na 

tenké, pevné destičky. Štípatelnost břidlice není na všech místech stejná, se vzrůstající 

metamorfózou se sniţuje štípatelnost horniny. Na lokalitách andělsko-horského souvrství, 

které je silně metamorfováno, je štípatelnost břidlice niţší a těţba tedy zanikla mnohem 

dříve, neţ na kyjovickém  nebo moravickém souvrství, kde je štípatelnost výrazně vyšší a 

těţba zde probíhala mnohem déle. Štípáním se z vytěţených bloků břidlice vyrábí tenké 

destičky a také se odstraňují neţádoucí partie horniny. Dochází k odstranění světlých částí 

s vyšším obsahem křemene, dále části s obsahem pyritu nebo kalcitu. Po štípání se břidlice 

osekává nebo řeţe do patřičného geometrického tvaru a dochází k proráţení otvorů. 

Odpad, který těmito procesy vzniká, dosahuje aţ 90 %. Méně kvalitní břidlice se pouţívají 
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k výrobě obkladaček, elektricky nevodivých stolních desek, pamětních tabulí, pomníků, 

brousek a také umělých předmětů. Břidlice zpracována mletím, tzv. břidličná moučka, se 

v minulosti pouţívala jako plnidlo umělých hmot, např. gramofonových desek, gum a 

expanditů (Janoška 2001). 

3.2 Větrný mlýn v Cholticích 

Tento dřevěný mlýn německého nebo-li beranního typu je vysoký 12,3 m a to 

včetně sedlové střechy (5 m činí výška střechy). Rozměry půdorysu dosahují délky 5,9 x 

6,5 m. Velmi pozoruhodné je větrné kolo, jehoţ průměr je 17,3 m a svou velikostí se řadí 

na první místo v České republice. Další zvláštností, kterou nelze přehlednout jsou lopatky 

zabírající plochu 12,3 m
2
, podélně zalomené do úhlu 25

0
 a to zejména kvůli lepšímu 

vyuţití proudění větru. Jako jeden z mála mlýnů u nás má tento mlýn částečně zapéřené 

lopatky (výplně na křídlech) (Hoňková 2010).    

    

Obrázek č. 14, 15, 16, 17: Větrný mlýn v Cholticích ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 

Tento mlýn je moţné vidět i ze vnitř, v interiéru můţeme vidět mlecí zařízení o 

jednom sloţení, mlecí kameny o průměru 1,42 m, které jsou umístěny v horním patře pod 

palečním kolem. Paleční kolo má 96 palců (zubů) a na jednu sezonu bylo třeba, aby měl 

mlynář dvakrát více zubů neţ paleční kolo obsahuje. K výrobě zubů sekerníci pouţívali 

modřínové dřevo, které snese vetší nápor a je pruţnější. Mlýn byl schopen provozu aţ 250 

dní v roce. Nemlel pouze v případě silné vichřice nebo velké bouřky (Hoňková 2010). 
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3.2.1 Historie mlýnu 

Tento větrný mlýn nestál původně v Cholticích, ale v nedaleké obci Sádek, 

vzdálené jen několik málo km, kde byl roku 1833 postaven Augustinem Foltýnem, který 

jej ale po nějaké době rozebral a poté prodal Františku Romfeldovi z Choltic. Od této doby 

se v něm mlelo a šrotovalo aţ do 2. světové války. Po konci války se uţ pouze šrotovalo a 

to do roku 1953. Po zaloţení jednotného zemědělského druţstva, začal mlýn chátrat, neboť 

nebyl potřebný a mlynář Konrád Romfeld o mlýn přišel. O polorozpadlý a chátrající mlýn 

se začaly zajímat úřady státní památkové péče, s jejichţ pomocí byly na budově provedeny 

nejnutnější opravy. Interiér mlýnu ale zůstával i nadále přístupný, coţ se stalo lákadlem 

pro výtrţníky a vandaly, kteří nerespektovali skutečnost, ţe se jedná o technickou 

památku. Po jisté době mlýn vypadal stejně jako před rekonstrukcí (Hoňková 2010).  

V 70. letech se opět začalo s generální úpravou.  Objekt byl oplocen a uzamčen. 

V roce 1989 Konrád Romfeld zaţádal o navrácení mlýnu a ještě v tomto roce byl mlýn 

opět ve vlastnictví Romfeldů. Postupně byl vybaven interiér, v němţ vznikla expozice 

dobových nástrojů, běţně pouţívané v domácnosti, cepy, ošatky, máselnice apod. Tento 

mlýn byl v 70. letech 20. století jediný, oficiálně přístupný veřejnosti, slouţil jako 

muzeum. Po smrti Konráda Romfelda se mlýn stal majetkem jeho syna, který nebydlí 

v České republice, ale v Německu, avšak pravidelně jezdí mlýn kontrolovat a stavbu 

obnovovat. Od roku 2006 se na této technické památce opravilo nebo úplně vyměnilo 

mnoho částí, ale i přes veškerou snahu se lopatky mlýnu bohuţel uţ nějakou dobu netočí 

(Hoňková 2010). 

3.3 Větrný mlýn v Hlavnici 

I tento větrný mlýn je německého typu, v minulosti byl nazýván Raabův mlýn a to 

podle posledního mlynáře, který mlýn vlastnil Janu Raabovi. Celková výška mlýnu činí 

11,4 km, z toho výška kryté střechy je 3,7 m. Rozměry půdorysu dosahují 5,7 x 6, 2 m. 

Průměr větrného kola je 15 m, lopatky zabírají plochu 14,5 m
2
 a perutě jsou stejně jako u 

mlýnu v Cholticích zalomeny do úhlu 25°. Mlýnská čelní stěna je celá pobitá šindlelem, 

střecha je zkosená polovalbou. V zadní části se nachází vstupní zastřešená pávlačka. Mlýn 

ze vnitř přístupný, na rozdíl od Choltického mlýnu, není, vnitřní mlecí zařízení je ve velmi 

špatném stavu (www.obce.cz). 
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3.3.1 Historie mlýnu 

Tento mlýn byl postaven v roce 1810 a je tedy starší, neţ Choltický mlýn. V roce 

1929 mlýn získal jiţ zmiňovaný mlynář Jan Raab. V roce 1953 se majiteli mlýnu stala 

podle Benešova dekretu rodina Vincence Jaroně. V této době byl mlýn ještě plně funkční. 

Po té se o mlýn staralo Vlastivědné zařízení okresu Opava se sídlem v Hradci nad 

Moravicí. Následně mlýn přešel v roce 1974 do vlastnictví Správy zámku v Hradci nad 

Moravicí. Mlýn celou dobu chátral a byl ve velmi špatném stavu (www.obce.cz). 

    

Obrázek č. 18, 19, 20, 21 : Větrný mlýn v Hlavnici ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 

Kravařské Jednotné zemědělské druţstvo se postaralo o záchranu mlýna, nechalo 

udělat novou střechu, vyrobit nová křídla avšak vnitřní zařízení uţ upraveno nebylo. 

V roce 1985 byl Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě 

mlýn převeden do vlastnictví Jednotného zemědělského druţstva v Hlavnicích. O rok 

později se o mlýn začal zajímat MUDr. Milan Hrabánek spolu s dalšími mladými lidmi a 

vytvořili základní organizaci Českého svazu ochrany přírody, jejíchţ cílem bylo zachránit 

hlavnický mlýn. Organizace získala od státu i zemědělských druţstev dotace na opravu 

mlýnu. Chtěli tento areál vyuţít pro muzejní účely. Mlynářskou chalupu chtěli vyuţít pro 

turistické účely. Součástí areálu se v roce 1992 staly špýchary z 19. století, které slouţily 

k uskladnění obilí. Šprýchary byly rozebrány, staré nefunkční díly byly nahrazeny díly 

novými. Oprava mlýnu i celého areálu byla zastavena restitucí.  Na pozemek, na němţ se 

mlýn nachází, si dělali nárok hned dva restituenti. Prvními zájemci byli potomci Jana 

Raaba, rodina Košárkových z Mladecka a druhými zájemci byli potomci rodiny 

Jaroňových. Jaroňovi mlýn vlastnili hned po válce, ale odevzdali jej státu v roce 1968. 
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Mlýn však zůstal ve vlastnictví Českého svazu ochrany přírody. Dnes je moţnost usedlost 

pronajmout k ubytování (www.obce.cz). 

   

Obrázek č. 22, 23, 24: Šprýchary větrného mlýnu (foto autor) 

3.4 Razovské tufity 

Asi 500 m západně od jiţního konce obce Razová, kousek nad hladinou přehrady 

Slezská Harta se nachází přírodní památka Razovské Tufity. V moravskoslezské oblasti se 

jedná o zcela ojedinělý zbytek nejmladších vulkanosedimentárních hornin. Těţba zde 

probíhala jiţ od středověku, v lomech se těţil poměrně lehký zrnitý a snadno 

opracovatelný kámen, důkazem je pouţití tufových stavebních prvků na historických 

budovách v okolí, dále se z něj vyráběly ţlaby pro dobytek, římsy, mlýnské kameny a 

silniční patníky. Zvláštním pozůstatkem po mechanizované těţbě jsou seřezané rovné 

skalní stěny (Weissmanová et al. 2004). 

 

Obrázek č. 25: Razovské tufity (foto autor) 
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3.4.1 Geologie 

Vznik razovského vulkanosedimentárního tělesa souvisí se sopečnou aktivitou 

Velkého Roudného. Akumulace se skládá ze sopečných vyvrţenin, napadaných přímo do 

vodního prostředí, dále z materiálu zpláchnutého spolu s eluviálním pokryvem kulmických 

hornin.  Důleţitou roli také hrály místní sesuvy sypkých materiálů, které byly vyvolány 

otřesy vznikajícími při erupcích. Z litologického hlediska je moţno usoudit, ţe k ukládání 

sedimentů docházelo v dynamicky stabilnějším vodném prostředí. Erupcí stratovulkánu 

Velký Roudný došlo k vyplnění staropleistocenního koryta řeky Moravice v délce aţ 

několika km (Weissmanová et al. 2004). 

    

Obrázek č. 26, 27, 28, 29: Razovské tufity ve čtyřech ročních obdobích (foto autor)  

To způsobilo vzdutí hladiny řeky a následné vytvoření jezera. Vznik razovského 

vulkanosedimentárního tělesa je datován do období spodního pleistocénu, stáří zhruba 1,4 

milionu let. Razovské tufity jsou tvořeny šedohnědými, rezavohnědými, místy aţ černými 

tufity. Vloţkové polohy jsou tvořeny tufitickými slepenci, nebo slepenci sedimentárního 

původu. Jednotlivé vrstvy od sebe rozeznáme díky různé velikosti částic. Vulkanickou 

sloţku tvoří především sopečný písek a lapili. Charakteristickými znaky vulkanoklastik je 

jemně vezikulární textura, velké mnoţství čedičového skla a uzavřeniny kulmských hornin. 

Sedimentární podíl je tvořen úlomky kulmských hornin (Weissmanová et al. 2004). 

3.4.2 Flóra 

V lomu a jeho těsném okolí se uchytil především  modřín opadavý (Larix decidua). 

Většina plochy lomu je dnes zarostlá travinami. Díky těţbě a obnaţením pyroklastik zde 

vznikly výhřevné bazické biotopy, na kterých lze najít teplomilné druhy rostlin, které se 
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nikde jinde v okolí nevyskytují. Většina teplomilnějších druhů roste na vystupujících 

lavicích tufitů a na obnaţených místech. Velmi početně se zde vyskytuje rmen barvířský 

(Conta tinctoria), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum). Dále zde můţeme najít 

kostřavu ţlabkatou (Festuca rapicola) a strdivku sedmihradskou (Melica transsilvanica) 

(Weissmanová et al. 2004). 

3.5 Velký Roudný 

Jedná se o geomorfologicky nejvýznamnější a také nejzachovalejší stratovulkán 

Českého masivu leţící jihovýchodně od obce Roudno a asi 12 km jihovýchodně od 

Bruntálu. Tento stratovulkán s nadmořskou výškou 780 m n. m. byl roku 1966 vyhlášen 

národní přírodní památkou. Na vrcholu Velkého Roudného je postavena kaplička 

(Weissmanová et al. 2004).  

    

Obrázek č. 30, 31, 32, 33: Pohled na Velký Roudný ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 

3.5.1 Geologie 

Velký Roudný je typickým stratovulkánem, který však nevlastní kráter.  Příčinou 

je, ţe stratovulkány tvořené z větší části sypkým, málo zpevněným materiálem, podléhají 

snadno erozi a jejich původní tvar působením větru, vody a dalších přírodních faktorů 

rychle mizí ze zemského povrchu. Je však zřejmé, ţe se centrum vulkanické aktivity 

shodovalo s polohou dnešní vyvýšeniny (Weissmanová  et al. 2004).  

Na vrcholu stratovulkánu vystupují skalky, které jsou tvořené fialově šedou, velmi 

pórovitou lávou, která svou petrografickou povahou signalizuje, ţe v minulosti vyplňovala 

kráter nebo alespoň přívodní dráhu do něj, tzv. sopouch. Příčinou zachovalého tvaru 
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stratovulkánu na rozdíl od jiných sopek je právě existence bohaté lávové výplně sopouchu.. 

Lávová výplň právě zpevnila sopečný kuţel a přispěla ke zpomalení destrukce. Je 

pravděpodobné, ţe stratovulkán měl ještě jeden parazitický kuţel, jeho zbytek by mohl být 

nevýrazný výběţek masivu kopce severozápadním směrem. V jeho stavbě se střídají 

produkty efuzivní (výlevné) a explozivní vulkanické činnosti, tj. lávy a vulkanoklastika 

(Weissmanová et al. 2004). 

    

Obrázek č. 34, 35, 36, 37: Výhled z Velkého Roudného na krajinu ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 

Ve vrcholové části kuţelu jsou ve výchozech odkryty čedičové horniny sopouchu, 

zejména s fialově šedou, silně pórovitou lávou, vzácněji se sopouchovou brekcií. Jsou téţ 

zachovány k západu a k severu směřující počáteční úseky terminálních lávových proudů, 

tvořené kompaktním čedičem přecházejícím do porézních láv s balvanitým rozpadem. 

Úbočí stratovulkánu jsou pokryta vulkanoklastickými vyvrţeninami – tufy, které jsou 

odkryty v několika malých lomech. Hřbet, směřující od vrcholu severozápadním směrem, 

je patrně pozůstatek parazitického kuţelu (Weissmanová et al. 2004).  

K vulkánu náleţejí čtyři lávové proudy, které přesahují hranice chráněného území. 

Výlevné čedičové horniny jednotlivých proudů mají poněkud odlišné petrografické 

sloţení. Náleţejí do asociace alkalický olivinický čedič – nefelinický bazanit – olivinický 

nefelinit – limburgit. Magma ke svému výstupu vyuţilo oslabené zóny na kříţení zlomů 

severozápadního – jihovýchodního směru a šternbersko – hornobenešovské zóny, která je 

úzkým tektonicky stlačeným pásmem devonských sedimentů a vulkanitů v kulmské 

formaci hornobenešovského souvrství (Weissmanová et al. 2004).   
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Radiometricky zjištěné stáří čedičů prokázalo několik fází aktivity vulkánu 

v období spodního pleistocénu. Stáří vzorků z jednoho proudu činí cca 2,5 miliónů let a 

z druhého proudu činí 1,4 miliónů let (Weissmanová et al. 2004).  

    

Obrázek č. 38, 39, 40, 41: Výhled z Velkého Roudného na Slezskou Hartu ve čtyřech ročních obdobích (foto 

autor) 

Magma ke svému výstupu vyuţilo oslabené zóny na kříţení zlomů severozápadního 

– jihovýchodního směru a šternbersko – hornobenešovské zóny, která je úzkým tektonicky 

stlačeným pásmem devonských sedimentů a vulkanitů v kulmské formaci 

hornobenešovského souvrství. Radiometricky zjištěné stáří čedičů prokázalo několik fází 

aktivity vulkánu v období spodního pleistocénu. Stáří vzorků z jednoho proudu činí cca 2,5 

miliónů let a z druhého proudu činí 1,4 miliónů let (Weissmanová et al. 2004). 

3.5.2 Flóra 

I přes několikaleté obhospodařování pozemků na svazích Velkého Roudného, kdy 

některé části byly postupně opuštěny a zarůstaly náletovými dřevinami, se zachoval 

komplex druhově pestrých luk, které nikde jinde nenajdeme. Ze zástupců vysokých travin 

zde můţeme najít ovsík vyvýšený (Arhenatherum elatius), srha laločnatá (Dactylis 

glomerata), dále lipnice luční (Poa pratensis) a kostřava červená (Festuca rubra).  Na 

obnaţených čedičových tufech malého opuštěného lomu na jiţním svahu a na čedičových 

výchozech nad tímto lomem se vyskytují i teplomilnější druhy, např. chrpa čekánek 

(Colymbada scabiosa), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), válečka prapořitá 

(Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus) a další. Systém 

souběţných, dřevinami velmi hustě zarostlých mezí tvoří na Velkém Roudném především 

na jeho jiţních, jihozápadních a jihovýchodních svazích výrazný krajinný ráz. Dominuje 
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zde líska obecná (Corylus avellana) a také řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica). Na 

severních svazích můţeme najít česnek medvědí (Allium ursinum), samorostlík klasnatý 

(Actea spicata), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), 

kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) a další. Na skalních výchozech 

čedičových tufů pod vrcholem v suťových lesích se vyskytuje výrazná populace rybízu 

alpínského (Ribes alpinum). Severní a severovýchodní svahy jsou pokryty smrkovými 

monokulturami s příměsí borovice, klenu, buku a modřínu (Weissmanová et al.2004). 

  

Obrázek č. 42, 43: Rozhledna  a kaplička na Velkém Roudném  (foto autor) 

3.5.3 Fauna 

Na velkém Roudném se vyskytuje řada biotopů. Na loukách se vyskytují početné 

populace 14 druhů čmeláků a pačmeláků. Někteří z nich patří mezi vzácné druhy, např. 

(Bombus humilis, Bombus soroensis soroensis, Bombus ruderarius), dále z teplomilných 

druhů. (Psithyrus rupestris, Psythirus vestalis a Psithyrus barbutellus). Na svazích 

můţeme vidět ještěrku ţivorodou (Lacerta anolis) nebo také zmiji obecnou (Vipera berus). 

Dále zde můţeme spatřit čápa černého (Ciconia nigra), jestřába lesního (Accipiter 

gentilis), krahujce obecného (Accipiter nisus), včelojeda lesního (Pernis apivorus), holuba 

doupňáka (Columba oenas), sýčka obecného (Athene noctua) (Weissmanová et al. 2004). 

3.5.4 Boţí nebo čertův kámen 

Stolový kámen je z pyroklastické horniny, který vznikl zpevněním částic 

vyvrţených sopkou. K rozlomení bloku došlo zřejmě úderem sopečné pumy při následné 

explozi vulkánu, po které zůstala nepravidelná prohlubenina, připomínající lidskou šlépěj. 

V prohlubni se i v suchém počasí udrţuje voda, která vzniká buď kondenzací vodních par 
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následkem rozdílů teplot uvnitř a vně nebo sem vzlíná porézní horninou. Je to pozoruhodná 

místní přírodní rarita. Podle lidové pověsti z Roudenska se za dávných časů, kdy ještě Pán 

Bůh chodil po zemi, usadili se na Velkém Roudném čerti. Rozhazovali, kolem ţhavé 

balvany a dštili síru a mezi lidem šířili bezboţnost a prostopášnost. Zboţní lidé si 

vymodlili příchod Pána Boha, který se rozhodl bojovat se samotným pánem pekel 

Luciferem. Přetahovali se na kamení a šlépěj vpravo představuje otisk boţí nohy a údajné 

škrábance vlevo drápy ďábla. Bůh zvítězil a mrštil ďáblem do země, za nímţ naskákali 

všichni čerti. Dírou, ve které čerti zmizeli, má být původní jícen sopky na severozápadní 

straně kopce těsně pod vrcholem, která byla pro jistotu zaházena balvany, aby pekelná 

pakáţ nevylezla (Informační tabule Bruntál). 

    

Obrázek č. 44, 45, 46, 47: Boží nebo čertův kámen na Velkém Roudném ve čtyřech ročních obdobích (foto 

autor) 

3.6 Lávový proud u Meziny 

Odkrytý lávový proud Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou 

odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu, který byl roku 1997 

vyhlášen přírodní památkou je povaţován za nejhezčí ukázku kamenných varhan na 

Moravě a ve Slezsku. Jednotlivé sloupy jsou 5 -12 m vysoké a 20 – 50 cm široké (Janoška 

2001).      

3.6.1 Geologie 

Díky vrtnému průzkumu nad severovýchodním úbočím Venušiny sopky byly 

objeveny tři lávové proudy oddělované polohami vulkanoklastik. V čelních částech 

lávových proudů byly zaloţeny rozsáhlé lomy. V jiţním lomu se ještě donedávna těţila 
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hornina vyuţívána k výrobě kvalitního štěrku, severněji poloţený lom je opuštěn uţ delší 

dobu. Díky nálezu fluviálních štěrků v podloţí čediče v severním lomu je zřejmé, ţe čela 

lávových proudů byla vyplněna částí koryta někdejšího Černého potoka. Podle texturních 

znaků horniny lze v obou lomech rozlišit dva časově následné výlevy nad sebou. Při bázi 

lávového pokryvu v prostoru mezi oběma lomy byly objeveny chodbovité dutiny dlouhé aţ 

30 metrů. V minulosti byly povaţovány za lávové jeskyně, později za uměle vyraţené 

štoly. V jiţním lomu je pozoruhodná dobře vyvinutá sloupcovitá odlučnost, která je 

charakteristická pro čedičové horniny. Sloupce s průměrem několika decimetrů mají 

šestihranný nebo vzácněji pětihranný průřez (Weissmanová  et al. 2004).    

 

Obrázek č. 48: Lávový proud u Meziny (foto autor) 

Podle orientace sloupců je moţno identifikovat předefuzivní reliéf deprese, která 

byla vyplněna lávovým proudem. Ve střední části lomové stěny jsou sloupce vertikální, 

v severozápadní stěně se stáčejí mírně šikmo, avšak zachovávají kolmou orientaci k bázi 

proudu. V některých partiích můţeme vidět velmi výraznou lavicovitou odlučnost, která je 

kolmá ke sloupcovité odlučnosti (Weissmanová  et al. 2004). 

    

Obrázek č. 49, 50, 51, 52: Lávový proud u Meziny ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 
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Na povrchu ve zvětrávací zóně dochází k rozpadu horniny a vznikají kulovité 

balvany. Vzácnější formou, kterou zde můţeme vidět je tzv. bobovitý čedič, jehoţ kuličky 

dosahují jen centimetrových rozměrů. Podle petrografických klasifikací je zdejší hornina 

nefelinický bazanit s přechody k olivinickému nefelinitu popř. limburgitu. Hornina je 

černošedá, místy světle šedá, někdy v nafialovělých odstínech s pórovitou texturou a 

porfyrickou strukturou. Jasně zde můţeme rozeznat drobné vyrostlice olivínu, nebo augitu 

a magnetitu. Stáří výlevu je datováno hodnotou 1, 8 miliónu let a odpovídá spodnímu 

pleistocénu. Na tomto podloţí se vyvinuly hnědé nasycené půdy – eutrofní kambizem 

(Weissmanová et al. 2004). 

3.6.2 Flóra         

Opuštěný lom je postupně zarůstán, balvanité sutě na úpatí lomových stěn jsou 

porostlé běţnými pionýrskými dřevinami, především břízou bělokorou (Betula pendula), 

vrbou jívou (Salix caprea) a hojně se vyskytuje také modřín opadavý (Larix decidua). Na 

neobhospodařované půdě nad horní hranou lomu se vyskytuje jetel ladní (Trifolium 

campestre), mochna stříbrná (Potentilla argentea), divizna jiţní rakouská (Verbascum 

chaixii). Na dně lomu se ve štěrku vyskytuje malá populace ohroţeného bělolistu rolního 

(Logfia arvensis) (Weissmanová et al. 2004).                             

3.7 Vápenná pec v Razové 

V lese na břehu přehradní nádrţe Slezská Harta v mělkém údolí mezi Razovou a 

Leskovcem  nad  Moravicí se nachází unikátní technická památka. Jedná se o šachtovou 

pec na pálení vápna (Schindler 2001). 

    

Obrázek č. 53, 54, 55, 56: Vápenná pec v Razové ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 
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Na kruhovou stavbu, která byla zakrytá vzrostlými stromy a keři a poničena díky 

povětrnostních vlivů, upozornil dnes jiţ zesnulý člen klubu Za starý Bruntál ing. Zelínka. 

Obloţení z hrubého lomového kamene, znělce a tufitu bylo značně poškozeno a na 

některých místech vypadané dovnitř i vně pece. Také vnitřní vyloţení z vysoce vypálených 

cihel bylo poškozeno a mohutná ocelová obruč, která obepínala vrchol pece, visela 

bezmocně na kamenech (Schindler 2001).   

Pavel Rapušák, předseda klubu Za starý Bruntál, byl nadšen myšlenkou, ţe 

technická památka, která nemá v okolí obdoby, bude zachráněna. (Vápno se také totiţ 

pálilo aţ ve Vrbné pod Pradědem.) Stavba spolu s přilehajícími lomy byla zrekonstruována 

v roce 2000. Klub také spolupracoval s představiteli Lesů ČR, kteří zařídili vykácení 

stromů, vadících stavbě a nechali zhotovit orientační tabule odpovídající stanovené normě. 

Členové klubu věnovali záchraně stavby a vyčištění okolí spoustu práce a jejich úsilí bylo 

úspěšné. Technická památka byla věnována obci Razová. Při rekonstrukci vápenky bylo 

zjištěno, ţe vápenka je mezi obdobnými zařízeními raritou (Schindler 2001). Podle 

informační tabule u vápenky byl zhotoven řez vápennou pecí. 

 

Obrázek 57: Řez vápennou pecí (schéma autor) 

Pec dosahuje výšky 270 cm, šířky 212 cm, stěny včetně cihlového obloţení 

dosahují tloušťky 106 cm, vnitřní průměr pece činní kolem 200 cm a téměř čtvercová nístěj 

má rozměry 75x 75 cm. Velikostí se tato vápenka řadí mezi tzv. malé selské pece, v České 

republice se obdobná pec nezachovala. Pec je jedinečná tím, ţe vnitřek pece je vyloţen 

ostře pálenými cihlami, běţně se totiţ pouţívaly cihly šamotové (Schindler 2001).   
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3.8 Venušina sopka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Venušina sopka s nadmořskou výškou 643 m je čtvrtohorní vyhaslá Jesenická 

sopka. Nachází se na konci obce Mezina, 4 km jiţně od Bruntálu. Přes nevýrazný tvar je 

Venušina sopka zřejmě nejmladší sopkou Nízkého Jeseníku. Dokladem je nízký stupeň 

zpevnění pyroklastického materiálu (Janoška 2001). 

    

Obrázek č. 58, 59, 60, 61: Vrchol venušiny sopky ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 

3.8.1 Geologie 

Venušina sopka je pozůstatkem denudovaného stratovulkánu neboli smíšené sopky.  

Zdevastované temeno vrchu je pozůstatkem nasypaného kuţele, který je tvořen 

vulkanoklastickým materiálem, zejména tufy (Weissmanová et al. 2004). 

    

Obrázek č. 62, 63, 64, 65: Pohled na krajinu při výstupu na Venušinu sopku ve čtyřech ročních obdobích 

(foto autor) 

Těţbou kamene jsou zdejší odkryvy bohuţel zašlé a zarostlé a průřez tufovými 

vrstvami lze shlédnout uţ jen v severní části, kde byly během těţby vylámány 
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výklenkovité komory. Během aktivity sopky byla explozivní činnost několikrát vystřídána 

efuzivními fázemi. K výlevům láv docházelo ve směru svaţujícího se předvulkanického 

reliéfu, tedy k východu a severu. K Venušině sopce náleţí tři lávové proudy. 

(Weissmanová et al 2004). Ten nejvýznamnější bude také součástí navrhované trasy. 

3.8.2 Flóra 

Na Venušině sopce se velmi daří chráněné rostlině rozchodníku ţlutému (Sedum 

ochroleucum) (Weissmanová et al. 2004). 

3.8.3 Památný Strom Lípa u Kohoutu 

Tato lípa velkolistá  byla vyhlášena památným stromem v roce 2004. Najdeme ji 

v obci Mezina, při výstupu na Venušinu sopku. Jedná se o mimořádně hodnotný a solitérní 

strom. Byl vysazen jako rodový, aby chránil místní obyvatele a také jejich majetek. Stáří 

lípy se odhaduje na 220 aţ 250 let.  Výška stromu činí 27 m, obvod kmene 441 cm 

(Informační tabule Bruntál). 

    

Obrázek č. 66, 67, 68, 69: Památný strom Lípa u Kohoutu ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 

3.9 Slezská Harta 

Údolní nádrţ Slezská Harta vystavěná na řece Moravice byla postavena z nutnosti 

posílení níţe leţícího vodního zdroje Kruţberk. Prvotní záměr nádrţe byl postupně 

rozšířen i o příznivé ovlivnění jakosti surové vody pro vodárenské účely, nadlepšení 

průtoků na Moravici, Odře i Opavě, umoţnění odběrů vody pro průmysl a také o vyuţití 

vodní energie. Dnes je nádrţ vyuţívána také pro rekreaci, chov ryb, sportovní rybolov. 
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Generálním dodavatelem stavby byla společnost Ingstav Brno, závod 07 Opava. Stavba 

byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. K napouštění nádrţe došlo v roce 

1996 a nádrţ byla napuštěna jiţ v roce 1997 a to díky povodním, které tohoto roku zasáhly 

Moravu. Podle rozlohy se jedná o 9. největší vodní nádrţ v České Republice. Jiţ v roce 

1984 proběhl průzkum budoucí zaplavené oblasti. S místními obyvateli se jednalo 

především o vykoupení jejich domů a následné výstavbě náhradních bytů a o dalších 

případných poţadavcích místních obyvatel. Společnost GeoTest Brno v oblasti provedla 

rozsáhlý geologický průzkum v oblasti a výsledky tohoto průzkumu nebyly nijak 

potěšující, v podloţí budoucí hráze se nacházely kulmské horniny, převáţně jílovité 

břidlice s vloţkami prachovců (www.slezska-harta.cz). 

    

Obrázek 70, 71, 72, 73: Pohled na Slezskou Hartu ve čtyřech ročních obdobích (foto autor) 

Na pravém břehu jsou kulmské horniny překryty lávovým příkrovem čedičových 

hornin, který se vylil do původního koryta řeky Moravice z Velkého Roudného. Čedičový 

příkrov je na svém okraji rozpukán v bloky s hlinitokamenitou a štěrkovou výplní puklin a 

rozsedlin. Pod lávovým příkrovem se nachází čtvrtohorní sedimenty, jako hlíny štěrky, 

sutě. Z levého svahu vystupují výchozy jílovitých břidlic. Břeh byl z tohoto důvodu tedy 

několikanásobně ukotven a opatřen zábranami proti případným sesuvům. Sypaná hráz se 

šikmým středním jílovým těsněním, dvoustupňovým pískovým filtrem, štěrkovou 

přechodovou částí a kamenitou stabilizační částí je zavázána do skalního podloţí injekční 

štolou a na pravém břehu zavazovací stěnou. Injekční štola je zároveň také revizní a slouţí 

ke kontrole namontovaných měřících přístrojů a také k odčerpávání vody. Podloţí je 

těsněno injekční clonou do hloubky 10 aţ 55 metrů. V oblouku na levém břehu jsou 

hluboko vyraţeny dvě obtokové štoly (www.slezska-harta.cz.) 
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K odběrné věţi se strojovnou vede od levého břehu nad hladinou lávka. Vodu je 

moţné odebírat ze čtyř odběrných oken v různé hloubce. Na levé straně hráze je 

zabudovaný přeliv se skluzem a vývařištěm. Vlevo pod hrází se nachází budova vodní 

elektrárny, která je vybavena dvěma Francisovými turbínami o výkonu 0,39 a 2,75 MW. 

Nad pravým břehem sídlí provozní středisko Povodí Odry, coţ je správce vodní nádrţe 

(www.slezska-harta.cz). 

  

Obrázek č. 74, 75: Přepad hráze Slezská Harta (foto autor) 

 Aby mohlo dojít ke stavbě nádrţe, muselo dojít nejprve k vyklizení celé zátopové 

oblasti a k zajištění dalších prací, jako např. pokácení všech stromů a keřů v zátopové 

oblasti, zbourání a odklizení všech budov a zařízení, výstavbou náhradních bytů pro 

vystěhované obyvatele a hotelového areálu v Razové pro stavbaře přehrady, přeloţky 

plynovodu, telefonního a elektrického vedení, vybudování nové čerpací stanice pro 

úpravnu vody v Leskovci nad Moravicí včetně přivaděče surové vody, obsluţných 

komunikací kolem nádrţe, nových úseků a silnic včetně mostů, dále zřízení 

analyzátorových a kontrolních stanic a k zajištění potřebného stavebního materiálu, 

k odkrytí a těţbě štěrkopísku podél koryta řeky Moravice v Leskovci a v Karlovci, 

obnovení harteckého kamenolomu a zřízení jíloviště u lesa nad Leskovcem a u obou lokalit 

po provedení těţby zajistit rekultivaci a úpravu terénu. Zajímavostí je, ţe se zde točil 

velkofilm Johanka z Arku. (www.slezska-harta.cz, www.dvorce.cz). 

3. 9.1 Základní technické údaje 

Povodí nádrţe činí 464,1 km
2
, délka hráze v koruně je 540 m, maximální výška je 

64,8 m, celkový objem nádrţe činí 218,7mil. m
3
, z toho zásobní letní objem je 182 mil. m

3
 

http://www.slezska-harta.cz/
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a zásobní zimní objem je 186,2 mil. m
3
, retenční letní je 29,2 mil. m

3
 a zásobní zimní je 

24,9 mil. m
3
. Délka záplavy údolí Černého potoka je 3,5 km a údolí Moravice je 13 km. 

Šířka záplavy dosahuje aţ 1,7 km, zatopená plocha 870 ha a zaručený odtok je 3,95 m
3
/s 

(www.slezska-harta.cz). 

 

Obrázek č. 76: Řez hrází Slezská Harta (www.slezska-harta.cz) 

1. Hlíněné těsnící jádro 

2. Pískový filtr 

3. Štěrková přechodová část 

4. Kamenitá stabilizační část 

5. Návodní jímka 

6. Injekční a revizní štola 

a. Podloţní štěrky údolní nivy 

b. Kulmské břidlice 

3.9.2 Fauna 

V přehradě můţeme vidět Kapra obecného (Cyprinus Carpio), Parmu obecnou 

(Barbus barbus), Cejnka malého (Abramis bjoerkna), Cejna velkého (Abramis brama), 

Ostroretku stěhovavou (Chondrostoma nasus), Mníka jednovousého (Lota lota), Plotici 

obecnou (Rutilus rutilus), Perlína ostrobřichého (Scardinius erythrophthalmus), Okouna 

říčního  (Perca fluviatilis), Úhoře říčního (Anguilla anguilla), Sumce velkého (Silurus 

glanis), Lipana podhorního (Thymallus thymallus), Pstruha duhového (Oncorhynchus 

mykiss), Sivena amerického (Salvelinus fontinalis), Hrouzka obecného (Gobio gobio), 
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Slunku obecnou (Leucaspius delineatus), Štiku obecnou (Esox lucius), Candáta obecného 

(Sander lucioperca), Jelce tloušť (Leuciscus cephalus) a Jelce jesen (Leuciscus idus) 

(www.dvorce.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dvorce.cz/
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4 NÁVRH TRASY 

4.1 Itinerář 

 

Tabulka č. 1: Itinerář 1. dne  

 

POČET 

KM 

PRŮBĚŢNÉ 

KM MĚSTO 

Č. 

KOM. PŘÍJEZD ODJEZD POZNÁMKY 

  

 

Jakartovice 442 

 

8:00 

 
       

  

Bohdanovice 503 

   

       

10 10 

Leskovec nad 

Moravicí 6162    8:30 

  

         4 14 Razová 

 

8:45 9:00 Vápenná pec 

         4 18 

  

   9:15 9:45 Razovské tufity 

         8 26 Mezina 6161    10:15 10:45 Lávový proud 

      

Venušiny sopky 

       

  

Nová Pláň 6142 

   
       

 4 30 

  

 11:00 11:30 

Venušina sopka, 

odpočinek 

       
       14 44 Roudno 

 

 12:15 13:15 Velký Roudný 

       

    

13:30 15:00 Oběd U Toma 

       10 54 

  

15:30 16:00 Slezská Harta 

       

  

Bohdanovice 503 

   
       

10 64 Jakartovice 

 

16:30 

 

Ubytování, 

večeře, 

individuální 

program 
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POČET PRŮBĚŢNÉ MĚSTO 

Č. 

KOM. PŘÍJEZD ODJEZD POZNÁMKY 

KM KM 

     

  

Jakartovice 

  

9:00 

Odjezd po snídani 

z penzionu 

                                                                                 

               

2,5                                                                                           2,5 

  

      9:20 12:00 

Zatopené lomy  

Jakartovice, 

4,5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Staré 

Heřmínovy 6164 12:15 

                

3,5 10,5 

Svobod. 

Heřmanice 6159 12:30 13:00 

Zatopený lom 

Svobod.Heřmanice 

    

13:05 14:30 Oběd U Boţky 

 

 

5,5 16 Hlavnice 6167 14:15 14:45 Větrný mlýn 

       6 22 Choltice 

 

15:00 15:30 Větrný mlýn 

1 23 

 

Litultovice 46 

   

7 30 Jakartovice 

 

16:00 17:00 

 

Odjezd 

z penzionu, 

návrat domů 

 

Tabulka č. 2: Itinerář 2. dne 
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4.2 Popis trasy 

4.2.1 První den 

Sraz je před Penzionem nad stájí, účastnicí si v penzionu mohou uloţit svá 

zavazadla a v 8:00 vyjíţdíme. Odbočíme vlevo a po 4 km místní komunikace odbočíme 

vlevo na silnici č. 442 a po 450 m odbočíme vpravo a vjíţdíme na cyklostezku č. 503, po 3 

km odbočíme vpravo a pokračujeme po cyklostezce. Po 1,8 km se dáme vlevo a dostáváme 

se na cyklostezku č. 6162, po které pokračujeme ještě 3,8 km aţ dorazíme k vápenné peci. 

Po výkladu průvodce v 9:00 odjíţdíme. Po 3 km odbočíme vlevo a vjíţdíme na zelenou 

stezku, po které pokračujeme asi 1 km a přijíţdíme k Razovským tufitům, kde bude 

probíhat výklad průvodce a v 9:45 odjíţdíme a  vracíme se na zelenou stezku. Po 1 km 

odbočíme vlevo. Po 2 km odbočíme vlevo na silnici č. 452 a pokračujeme dále po 

cyklostezce č. 6162. Po 4 km  se dáme doleva po 130 m doprava a pak 300 m stoupáme do 

kopce k lávovému proudu Venušiny sopky. Po výkladu průvodce se vracíme zpět na silnici 

č. 452, po které jedeme 430 m a pak odbočíme vpravo. Po 700 m odbočíme vlevo a 

vjíţdíme na cyklostezku č. 6161, po které pokračujeme 2 km a dostáváme se k památnému 

stromu Lípa u Kohoutu v obci Mezina a po 600 m se dostáváme na vrchol Venušiny 

sopky. Kde bude probíhat výklad průvodce a krátký odpočinek. V 11:30 opustíme 

Venušinu sopku a po 3 km na cyklostezce 6161 se dáme doleva na modrou stezku a po 800 

m se dostaneme na cyklostezku č. 6142, po které pokračujeme 8 km, po té pokračujeme 

500 m na cyklostezce 6149, pak se dáme doleva a po 800 m se dostaneme na vrchol sopky 

Velký Roudný. I zde bude probíhat výklad průvodce, vyjdeme na rozhlednu, odkud je 

krásný výhled Jeseníky a Beskydy. Ve 13:15 opustíme Velký Roudný, po 800 m se opět 

dostaneme na silnici a dáme se doprava, odkud se po 450 m opět dostaneme na 

cyklostezku č. 6149, dáme se vpravo a po 700 m se zastavíme v restauraci „U Toma“ na 

oběd. V 15:00 restauraci opustíme a pokračujeme po cyklostezce 6149 ještě 600 m, dáme 

se vpravo a vjíţdíme na cyklostezku č. 6142, po které pokračujeme 5 km a odbočíme 

doleva na silnici č. 452. Po necelých 4 km dojedeme ke hrázi vodní nádrţe Slezská Harta, 

kde bude krátký výklad průvodce v 16:00 opustíme hráz a pokračujeme po silnici 452 asi 2 

km a dáme se doprava na stezku č. 503. Pojedeme 3 km a odbočíme vlevo na silnici 442, 

po 400 m odbočíme vpravo a po místní komunikace jedeme 4 km a v 16:30 přijíţdíme do 

Jakartovic k Penzionu nad stájí.   
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4.2.2 Druhý den 

Sraz v 8:00 na snídani, po snídani, v 9:00 vyráţíme z penzionu a odbočíme doleva. 

Po 1,2 km odbočíme vpravo a stoupáme do kopce. Po 1 km dorazíme k zatopeným lomům, 

kde bude u jednotlivých lomů probíhat výklad průvodce a individuální program. Ve 12:00 

vyjíţdíme a jedeme po polní cestě 800 m a pak odbočíme vpravo a po 700 m odbočíme 

vpravo a vjíţdíme na silnici č. 442, po které jedeme 3 km a na křiţovatce se dáme doprava. 

Po 100 m opět odbočíme vpravo a dostaneme se na cyklostezku č. 6164 a po 3 km 

odbočíme vpravo a přijíţdíme k zatopenému lomu ve Svobodných Heřmanicích. Po 

výkladu průvodce ve 13:00 odjíţdíme, dáme se vpravo a po 1 km opět odbočíme vpravo na 

cyklostezku č. 6159, kde po 1 km zastavujeme v restauraci „U Boţky“ na oběd. Po obědě 

ve 14:15 odjíţdíme z restaurace a pokračujeme po cyklostezce 6159 4 km a přijíţdíme 

k větrnému mlýnu v obci Hlavnice. Po výkladu průvodce ve 14:45 odjíţdíme a po 1,7 km 

se dáme doleva na stezku č. 6167, po které pokračujeme 2 km a dáme se vpravo na zelenou 

stezku, po které pojedeme 2,3 km aţ dorazíme k Větrnému mlýnu v Cholticích, který 

budeme mít moţnost shlédnout i zevnitř. Po výkladu průvodce v 15:30 mlýn opustíme a 

pokračujeme 1 km po zelené stezce, pak se dáme vpravo na silnici č. 46, po které jedeme 4 

km, po 300 m odbočíme vlevo a po 2,6 km na křiţovatce odbočíme směr Jakartovice a po 

700 m přijíţdíme k Penzionu nad stájí v 17:00.  

4.3 Obtíţnost trasy 

Trasa je navrţena pro kaţdého cykloturistu. K jednotlivým památkám se budeme 

přemisťovat po asfaltových, polních i lesních cestách, které jsou sjízdné na běţných 

horských kolech.  

4.4 Pokyny pro účastníky 

Pro absolvování naučné trasy doporučuji účastníkům horské kolo, cyklistickou 

helmu, pohodlné oblečení, pevnou obuv, pití, svačinu, sluneční brýle, opalovací krém a 

dobrou náladu.  
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4.5 Ubytování 

Ubytování je zajištěno v obci Jakartovice v Penzionu nad stájí, ve dvoulůţkových 

pokojích. Hosté mohou bezplatně vyuţívat venkovní vyhřívaný bazén nebo osvětlené 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Hosté také za poplatek mohou vyuţívat kryté 

kruhové jízdárny.  

 

Obrázek č.77: Penzion nad stájí (foto autor) 

4.6 Stravování 

Večeře a snídaně je zahrnuta v ceně zájezdu a je podávána v místě ubytování, tedy 

v Penzionu nad stájí. Stravu během dne si účastník zajišťuje sám, v programu zájezdu jsou 

však vymezeny pauzy na oběd v osvědčených restauracích.  

4.7 Kalkulace ceny  

Ubytování  500 Kč 

Stravování  130 Kč 

Průvodce  400 Kč 

_______________________ 

Cena   1030 Kč 

Výsledná cena   1100 Kč 

4.8 Cena  

V ceně zájezdu je zahrnuto 1 x ubytování ve stylovém Penzionu nad stájí, 1 x 

polopenze v místě ubytování. Cena zájezdu nezahrnuje vstupné na prohlídku Choltického 

mlýnu, které je dobrovolné. 
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5 ZÁVĚR 

V první kapitole mé bakalářské práce se zabývám geologií, geomorfologií a těţbou 

nerostných surovin oblasti, ve které je trasa navrţena. Dále popisuji jednotlivé přírodní a 

technické památky, které jsou v rámci trasy navštěvovány. Další kapitolou je samotný 

návrh naučné trasy, vytvoření itineráře, popis trasy a informace pro účastníky, kteří chtějí 

naučnou trasu absolvovat.  

Naučná trasa Jakartovice – Slezská Harta a okolí je navrhovaná zejména pro 

cyklisty, nebo pro milovníky přírody, kteří mají rádi geologii, zajímají se o vývoj techniky 

na našem území, chtějí se dovědět mnoho zajímavých informací anebo pro příleţitostné 

výletníky, kteří chtějí zapomenout na starosti všedního ţivota a mají chuť si aktivně 

odpočinout. 

Oblast, v níţ je trasa navrhována, je velmi atraktivní. Lidé jezdí za památkami a 

přírodními zajímavostmi za hranice a přitom třeba ani netuší, jaké zvláštnosti se na našem 

území nachází. Proto jsem navrhla trasu, která by měla přiblíţit nejzajímavější památky 

v okolí a zaujmout snad kaţdého turistu. 

Výsledkem mé bakalářské práce je informační poutač s návrhem trasy, která je 

rozdělena do dvou dnů. 
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