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Anotace: 
V p edložené práci jsou popsány lokality s výskytem kamenných koulí, 

p edevším na území Moravy. První ástí práce je úvod a cíl práce. Následuje kapitola 

obsahující charakteristiku území, jeho geologickou a geomorfologickou stavbu. 

Následuje kapitola popisující lokality s výskytem kamenných koulí, postup, 

zpracování a vyhodnocení výbrus . Další je kapitola v novaná významu kamenných 

koulí pro turizmus, jejíž sou ástí je SWOT analýza, marketingový výzkum a n které 

vybrané turistické cíle v okolí lokalit s výskytem kamenných koulí. Sou ástí práce je 

také záv r, ve kterém je vše shrnuto. 

Summary: 

In the project there are described locations with occurrence of stone spheres, 

especially in Moravia. First part of the project contains introduction and purpose of 

work. The following chapter consists of geological and geomorphological 

characteristic of locations. Next chapter describes sites containing the stone spheres, 

procedure, processing and evaluation cuts. Next chapter explores the importance of 

the stone balls for tourism, which consists of SWOT analysis, marketing research and 

selected tourist destinations around the sites with the appearance of stone spheres. 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 
Tvar koule není v p írod  tvarem ojedin lým a vzácným, nýbrž tvarem 

obvyklým a b žným. Každý z nás si te  jist  vybaví tvary ovoce, i zeleniny. 

N komu se m že vybavit tvar kamene. A práv  o kameni jako takovém, jeho 

kulatém tvaru a jeho výskytu jsem se ve své bakalá ské práci zabývala. Konkrétn  

jsem se zam ila na kamenné koule a jejich výskyt na území Moravy.  

K tomuto tématu jsem se dostala náhodou, a to v dob  letních prázdnin roku 

2010, které jsem trávila v Rožnov  pod Radhošt m. Hledala jsem další možnosti 

využití volného asu (v m st ) a nabídla se mi možnost navštívit kamenolom 

v obci Vid e nedaleko Rožnova pod Radhošt m. Na myšlenku návšt vy lomu m  

p ivedli místní obyvatelé. Toto místo m  natolik zaujalo, že jsem posléze navštívila 

dalšími lokality s výskytem kamenných koulí. Byly to konkrétn  lokality Mego ky u 

esko-Slovenských hranic a oblast Olšany u Brna, která skýtala nejednu oblast 

výskytu kamenných koulí.  

Cílem práce bylo zdokumentovat o výskyt kamenných koulí na území Moravy. 

Dle mého úsudku by bylo dobré zp ístupnit na území Moravy nové turistické cíle. 

T mito turistickými cíli by se mohly stát práv  lokality s výskytem kamenných 

koulí. Cílem práce také bylo zjistit, jak moc jsou lidem lokality s kamennými 

koulemi na Morav  známy a zda by m li zájem o jejich zp ístupn ní. Ú elem 

práce bylo také zjistit, jakého složení jsou kamenné koule na jednotlivých 

lokalitách na Morav . Z tohoto d vodu jsem ud lala výbrusy, které byly 

mikroskopicky vyhodnoceny. 
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2 GEOLOGICKÁ STAVBA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1 Charakteristika Moravy 
Do území Moravy náleží Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký a 

Zlínský kraj a ást kraje Jiho eského, Pardubického a kraje Vyso ina (obr. 1). 

Tato oblast se nachází ve východní ásti eské republiky. Tvo í jej kraje, jejichž 

vzájemné propojení vytvá í velmi atraktivní turistickou destinaci, nejen díky svému 

kulturnímu, p írodnímu a architektonickému bohatství, ale i díky široké nabídce 

r zných forem zábavy a odpo inku (Podhorský, 2010). 

 

Obr. 1: Mapa eské republiky s vymezením Moravy 

(Internet 1: http://www.zemepis.com/krajecr.php) 

2.2 Západní Karpaty 
Na naše území zasahuje jen malý úsek vn jších Západních Karpat (obr. 2), 

který je tvo en p íkrovy mezozoických a terciérních hornin, tzv. flyšové Karpaty 

(Chlupá , 2002). 
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Ke karpatské oblasti pat í i mo ské a sladkovodní uloženiny, které se 

zachovaly v tzv. karpatské p edhlubni, nebo ve víde ské pánvi (Chlupá , 2002). 

 

Obr. 2: Regionální geologické d lení Západních Karpat na našem území (Chlupá , 2002) 

2.3 Flyšové pásmo  
Je tvo eno tektonicky definovatelnými jednotkami s charakteristickou 

p íkrovovou stavbou, vyzna ené p evahou flyšové sedimentace (tj. rytmické 

st ídání pís itých a jílovitých sediment ). Mezozoického a terciérního stá í 

(Chlupá , 2002). 

2.4 Kulm 
Petrograficky je kulm tvo en komplexem klastických sedimentárních hornin 

jako jsou slepence, b idlice a droby. V oblasti Drahanské vrchoviny jsou 

zastoupeny p edevším droby a slepence. V oblasti Nízkého Jeseníku p evažují 
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erné jílové b idlice (obr. 3). Komplex spodnokarbonských sediment  je rovn ž 

variskou orogenezí provrásn n a porušen zlomy (Müller, Novák 2000). 

 

Obr. 3: Geologická mapa eské republiky 
(Internet 2: http://www.herber.kvalitne.cz/FG_CR/geologie.html) 

2.5 Geomorfologie 
Povrch území tvo í z v tší ásti pahorkatiny, vrchoviny a ne p íliš vysoká 

poho í (obr. 3). Na hranici s echami se rozkládá eskomoravská vrchovina. 

Pramení zde nap íklad eky Jihlava nebo Oslava. Sou ástí eskomoravské 

vrchoviny je i masiv Ž árských vrch , ve kterých pramení eka Svratka. Východn  

od eskomoravské vrchoviny se pak nachází Drahanská vrchovina s Moravským 

krasem. Na severu Moravy a na jihu Slezska se pak rozkládá poho í Jeseníky s 

nejvyšší moravskou horou Prad dem (1 492 m n. m.), len né na Hrubý Jeseník a 

Nízký Jeseník. Jihozápadn  od Jeseník  se, na hranici s echami a Kladskem, 

rozkládá Králický Sn žník. Jihovýchodn  od Jeseník  se zvedají Oderské vrchy. 

Na jižní a st ední Morav  se pak podél ek rozkládá n kolik nížinatých úval  a 

„bran“, které odd lují výše uvedená poho í od poho í na východ  Moravy, jimiž 

jsou Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy a 
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západn ji položené Ch iby a pahorkatina Ždánický les. Podél toku nejv tší 

moravské eky Moravy, která celou zemí protéká od severu k jihu, leží 

Hornomoravský úval a Dolnomoravský úval. Na ece Morav  se nachází i nejnižší 

bod celého území Moravy (148 m n. m) na soutoku s ekou Dyje v nejjižn jším 

výb žku Moravy na trojmezí se Slovenskem a Rakouskem. Na Hornomoravský 

úval navazuje na severu Moravská brána, na jihu pak Vyškovská brána, s níž na 

jihu sousedí Dyjskosvratecký úval. U Mikulova se zvedají Pavlovské vrchy 

(Balatka, 1968). 

3 FENOMÉN KAMENNÝCH KOULÍ 

3.1 Obec Vid e u Rožnova pod Radhošt m 
Vid e náleží do Zlínského kraje, okres Vsetín. Konkrétn  leží jihozápadn  

od Rožnova pod Radhošt m mezi Moravskoslezskými Beskydy a Vsetínskými 

vrchy. Rozkládá se na ploše 1179 ha. Krajinu obce tvo í p evážn  pastviny, v 

menší mí e pak pole. První zmínka o obci pochází z roku 1310. V 18. století se 

zde t žil vápenec a železná ruda. V obci se nacházejí dv  kulturní památky. První 

z nich je d ev ná zvoni ka, pocházející z 18. století, ve které je umíst n zvon 

z roku 1775. Byla n kolikrát renovována, naposledy v roce 2002. Druhou 

památkou je farní kostel Cyrila a Metod je, který byl vystav n v letech 1908 - 1914 

a vysv cen roku 1920 (Miška íková, Suchá, Vašk , 2000).  

Obcí protéká potok zvaný Maktikový, jediný významn jší vodní tok, který se 

vlévá do eky Be vy. Údolím obce vede silnice spojující m sta Rožnov pod 

Radhošt m a Valašské Mezi í í p es sousední obec St ítež nad Be vou. 

Obec Vid e je dnes moderní valašská obec se základní školou, mate skou 

školou a sportovním areálem. V obci jsou dv  fotbalová h išt , nová moderní 

t locvi na a kvalitn  vybavená knihovna. Kulturní vyžití zajiš uje kulturní d m, 

v n mž je umíst n i obecní ú ad. 

Na území obce se nacházejí vzácné druhy rostlin. K obci náleží paseká ské 

osady, na nichž leží také Vid e ské paseky, nejvyšší bod obce s nadmo skou 

výškou 597 m. Z okolí je krásný výhled na Ve ovické, Vsacké a Hostýnské vrchy a 
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p edevším na Radhoš . Tento pohled si mohou vychutnat nejen p ší turisté, ale 

také cyklisté - obcí vede cykloturistická stezka. V zim  pak lze využít etné 

nenáro né, ale dob e udržované b žecké lyža ské trasy. Nad obcí se nachází 

cvi ná mez, hojn  využívaná p íznivci paraglidingu a rogalistiky. Obcí prochází i 

trasa nau né stezky Hradisko, která mapuje historicky a p írodn  významné 

územní chrán né krajinné oblasti Beskydy. Vzhledem k p írodním krásám okolí je 

Vid e rovn ž chatovou oblastí, kam za odpo inkem jezdí lidé z širokého okolí 

(Miška íková, 2000). 

3.1.1 Kamenné koule Vid e (Rožnov pod Radhošt m) 

Obr. 4: Lokace lokality Vid e na map  (Internet 3: www.mapy.cz) 

Kamenolom (obr. 4) leží asi kilometr nad obcí Vid e. Od kostela sv. Cyrila a 

–Metod je vede kamenná cesta p ímo k lomu. V lomu se nachází n kolik 

exemplá  kamenných koulí. Ovšem jedna kamenná koule byla na p ání místního, 

již zesnulého obyvatele Vid e p emíst na ke zdejšímu farnímu kostelu sv. Cyrila a 

Metod je. Tato koule má vejcovitý tvar a je tvo ena st edné zrnitým pískovcem 

(Janoška, 2003). Povrch koule je hladký a jemnozrnný. Na povrchu koule m žeme 

vid t odlupující se vrstvy s hn do-rezavým zbarvením, což zna í p ím s železa. 

Povrch koule je porostlý lišejníky (obr. 5, 6). Dnes koule slouží jako dekorace 

místního kostela. 
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Obr. 5: Kamenná koule u kostela (Originál, 2010) 

 

Obr. 6: Odlupující se vrstvy s hn do-rezavým zbarvením (Originál, 2010) 

V sou asné dob  je lom v majetku Mysliveckého sdružení Vid e, které jsem 

kontaktovala a snažila se zjistit informace o p evozu koule ke kostelu a také o 

lomu samotném. Sdružení myslivc , ani obecní ú ad Vid e nemá k dispozici 

žádné informace, ani fotodokumentaci. 

V kamenolomu se nachází kolem patnácti exemplá . Dominují zde 

hrubozrnné, až st edn  zrnité hn došedé pískovce (Janoška, 2003). N které jsou 
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vid t ve skalní st n  a n které ze st ny spadly na zem. Nejzajímav jší je 

kamenná koule umíst ná ve skalní st n  a rozd lená na t i ásti (obr. 7). Tato 

koule má pr m r 160 cm, na ezech je velmi dob e vid t její složení. Celá koule je 

tvo ena pískovcem, op t na ní m žeme pozorovat p ím s železa. Povrch koule je 

hladký a jemnozrnný. Nejspíše klimatickými vlivy se koule postupn  po vrstvách 

odlupuje. 

 

Obr. 7: Koule roz len ná na t i ásti (Originál, 2010) 

Další velmi zajímavá koule se nachází rovn ž ve skalní st n . Má 

obvodový pláš  ze slepencového pískovce silný asi 5 centimetr  a vnit ek koule je 

vypln n organogenním jílovitým slínovcem (obr. 8). Zevnit  této koule byl odebrán 

vzorek a na základ  provedení výbrusu byl zjišt n výskyt dírkovc . Na n kterých 

koulích lze pozorovat malé otvory kruhového pr ezu, zp sobené odebíráním 

vzork  geology z GÚ v Brn  (obr. 9). Geology jsem kontaktovala a snažila jsem 

se získat informace o provád ném výzkumu. Bohužel jsme dostali negativní 

odpov . V sou asné dob  je lom zna n  zarostlý a neudržovaný. 

2011 15



Petra Krupa ová: Geov dní zajímavosti Moravy kamenné koule

 

Obr. 8: Kamenná koule s vápencovou výplní (Originál, 2010) 

 

Obr. 9: Místa odb ru vzork  GÚ v Brn  (Originál, 2010) 

3.2 Žilinský kraj, okres adca 
Okresní m sto adca vzniklo v 16. století. První písemné zmínky o tomto 

m st  pocházejí z roku 1565. V adce se nacházejí mnohé významné kulturní 

památky. Ve m st  sídlí Kysucké muzeum, knihovna a jiné kulturní instituce. 
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Další m sta okresu jsou Turzovka a Krásno nad Kysucou. Turzovka byla 

založena v roce 1598. Do roku 1954 byla obec nejv tší d dinou na Slovensku, 

m la 12 tisíc obyvatel. V roce 1968 dostala statut m sta. 

Krásno nad Kysucou je nejmladším z pomezí m st okresu. Statut m sta 

získalo až v roce 2001. Jako obec však pat í k nejznám jším v okrese a první 

písemná zmínka o n m pochází z roku 1325 (Adamová, S le, 2005). 

3.2.1 Kamenné koule Mego ky (Milošová) 

 
Obr. 10: Lokace lokality Mego ky na map  (Internet 4: www.mapy.cz) 

Další lokalitou s výskytem kamenných koulí je bývalý kamenolom nacházející 

se pár set metr  za slovenskou vesnicí Milošová. Nad lomem vede státní hranice 

mezi eskou a Slovenskou republikou. 

V kamenolomu lze vid t kolem t iceti koulí o pr m ru od 25 centimetr  do 

3 metr . Nejv tší dominantu lomu m žeme pozorovat již p i vstupu do lomu. Je to 

koule zapušt ná ve st n  o pr m ru 3 metry (obr. 11). Tato koule je z pískovce, 

její povrch je pom rn  jemný. M žeme na n m pozorovat op t p ím s železa, 

která se projevuje hn do-rezavým zabarvením. Další z koulí také vy nívá ze st ny 

lomu. Je rovn ž tvo ena pískovcem a je jemnozrnná (obr. 12).  
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Obr. 11: Kamenná koule dominující lomu (Originál, 2010) 

 

Obr. 12: Kamenná koule oblepená slepencem (Originál, 2010) 

V lomu se dále nacházejí koule, které již vypadly ze skalního masivu. 

Z stalo po nich viditelné l žko se znatelným projevem obsahu železa. Je zde 

n kolik neúplných koulí a koule rozpadlé na kusy. Koule jsou nepravideln  

rozmíst ny nejen na úrovni terénu, ale také metr až dva pod ním. 
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V lesíku nad lomem lze vid t dalších p t kamenných koulí. Jedna koule je 

zapušt ná p ímo v hornin . Dv  koule jsou z ásti viditelné p ímo v zemi a n které 

koule jsou rozpadlé na kusy. Koule jsou porostlé mechy a lišejníky (obr.13, 14). Dá 

se p edpokládat, že v oblasti lesa kolem lomu se m že vyskytovat daleko víc 

dosud neobjevených kamenných koulí. Koule mohou být úpln  zasypány zeminou. 

Lesík nad lomem a okolo n j jsem d kladn  prošla a žádné další koule jsem 

nenašla.  

Zpáte ní cestou k lomu jsem našla ješt  jednu kouli, která p i pohledu zdola 

nebyla vid t. Koule je z v tší poloviny zapušt ná v terénu (obr. 15). 

 

Obr. 13: Kamenná koule v lesíku nad lomem (Originál, 2010) 
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Obr. 14: Kamenná koule porostlá lišejníky a mechy (Originál, 2010) 

 

Obr. 15: Kamenná koule zapušt ná v terénu (Originál, 2010) 
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3.3 Obec Olšany u Brna 
Obec pat í pod Jihomoravský kraj, okres Vyškov. Je posazena v 

kopcovitém terénu na okraji Drahanské vrchoviny ve výšce 420 m n. m. Tato 

p íznivá poloha obce poskytuje nespo et p íležitostí ke klidným vycházkám a k 

poznávání okolní krajiny. O oblib  Olšan, jakožto místa pro relaxaci a únik p ed 

každodenním shonem a starostmi sv d í zna ný po et rekrea ních chat a chalup.

Na obecní pe eti je uveden jako rok vzniku obce letopo et 1713. Existuje 

však písemný doklad potvrzující osídlení Olšan v 17. století. Obec byla vystav na 

v lesnatém údolí a kopcovité krajin . Její název je odvozen od velkých, urostlých 

olší, které se nacházely podél Olšanského potoka protékajícího  

Katastr Olšan sahá od zastav ných ástí obce Habrovany až po rozsáhlé 

oblasti les  a luk v oblasti tok  í ky a Malé í ky. Celková rozloha je 1 870 ha. 

Lesy pokrývají cca 85 % celkového území. V sou asnosti má obec 440 obyvatel a 

212 dom . Asi t etina stavení není trvale obydlena a je využívána k rekrea ním 

ú el m. S okolním sv tem jsou Olšany propojeny autobusovou dopravou. Obcí 

prochází jedna trasa z místního systému cyklistických stezek (David, Soukup, 

2004). 

3.3.1 Kamenolom Olšany

 
 

Obr. 16: Lokace lokality Olšany na map  (Internet 5: www.mapy.cz) 
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Kamenolom se nachází po pravé stran  silnice vedoucí do Olšan. 

V kamenolomu se v minulosti t žil tvrdý kámen používaný pod železni ní pražce. 

V sou asné dob  se zde ,,propírá‘‘ písek. Lom jsem rovn ž navštívila, odebrala 

vzorky a vytvo ila fotodokumentaci.  

V lomu se nachází n kolik desítek koulí z velmi pevného materiálu, 

p evážn  droby, o pr m ru do 80 centimetr . Tém  všechny koule jsou uloženy 

ve st n  (obr. 17). Jejich velikost se ve srovnání s jinými lokalitami výskytu liší.  

N které koule si bohužel odvezli místní obyvatelé na své zahrádky, aby jim 

sloužily pro dekora ní ú ely.  

 

Obr. 17: Kamenné koule ve st n  (Originál, 2010) 

 3.4 Obec Habrovany 
Obec Habrovany leží na jihovýchodním úpatí Drahanské vrchoviny, v 

nadmo ské výšce 290 m n. m. Nejbližším m stem je Rousínov ve vzdálenosti 

3 km. Okresním m stem je Vyškov - Habrovany leží na západním okraji hranic 

okresu.  
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První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy Mikuláš z Habrovan 

nechal dne 7. srpna vložit do zemských desek zápis, že prodává Lickovi z Lul e 

úrok za zboží v Nemojanech. Od té doby m ly Habrovany n kolik r zných majitel  

- pat ili mezi n  rytí i, drobní vladykové, eholníci aj. Jako své sídlo zmi ovali 

habrovanskou tvrz. Ta se nedochovala, neznáme ani její p esné umíst ní. 

V roce 2000 si v Habrovanech p ipomn li výro í 650 let od první písemné 

zmínky o obci. K tomuto výro í bylo uskute n no n kolik dlouhodob jších zám r . 

Byly vydány první pohlednice obce (David, Soukup, 2004). 

3.4.1 Pánské skály (Habrovany) 

 

Obr. 18: Lokace lokality Habrovany na map  (Internet 6: www.mapy.cz) 

P írodní památka o vým e 2,34 ha se nachází asi 1,5 km západn  od 

Habrovan. Jedná se o opušt ný lesní lom s jezírkem, ve kterém se kdysi t žila 

droba. Motivem pro ochranu bylo zjišt ní, že lokalita je místem rozmnožování 

n kolika druh  obojživelník . V této lokalit  žije užovka obojková, rosni ka zelená, 

olek horský, ropucha obecná i skokan hn dý. 

I v tomto kamenolomu se vyskytují kamenné koule. Je jich zde nes etné 

množství. N které jsou uloženy ve st n  (obr. 19), ostatní koule ze st ny. Nejv tší 

koule má pr m r 50 cm (obr. 20). V tšina koulí je opravdu malého pr m ru. Podle 

odebraných a vyhodnocených vzork  z této lokality, je z ejmé, že materiál, 
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z n hož koule jsou, je kvarcitická rula. P i mikroskopickém vyhodnocování vzorku 

byla objevena p ím s almandinu. 

 

Obr. 19: Kamenné koule uložené ve st n  (Originál, 2010) 

 

Obr. 20: Kamenná koule (Originál, 2010) 
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3.5 P íprava výbrusu 
Pro petrografický rozbor horniny v procházejícím sv tle polariza ního 

mikroskopu se ze vzorku horniny p ipraví mikroskopický preparát tzv. výbrus. 

Výbrus je preparát cca 0,03 mm silný, který se studuje v procházejícím sv tle. 

Jeho p íprava se dá rozd lit do následujících fází. 

3.5.1 ezání 

 Stejná pozornost musí být v nována vý ezu reprezentativní ásti vzorku 

tak, jako u p ípravy výbrusu. Jestliže nestanoví petrolog jinak, provád jí se ezy 

v tšinou kolmo na odlu nost nebo sm r diskontinuitních ploch. K tomuto ú elu se 

používají r zné druhy diamantových pil. P íprava vzorku v této fázi vyžaduje rovný 

a plynulý ez tak, aby odpadlo další zbyte né zbrušování. Podle povahy 

zpracovaných vzork  je t eba p izp sobit i zp sob ezání a n kdy (u rozpadavých 

b idli ných nebo porézních vzork ) je t eba vzorek p edem impregnovat vhodnou 

prysky icí a pak teprve od íznout formát pro další pracovní operace. 

3.5.2 Hrubé zbroušení a lapování 

V této pracovní fázi mají být zbroušeny všechny povrchové nerovnosti 

vzniklé p i ezání, aby vznikla rovná plocha matného lesku, p ipravená pro tmelení 

na podložní sklo. B žn  se v této fázi používají prášková brusiva SIC o r zné 

zrnitosti, která se smá ená vodou nanášejí na kovové kotou e, nejlépe o pr m ru 

30 cm. Rychlost otá ení kotou e je doporu ena asi 150 ot/s pro st edn  tvrdé a 

tvrdé materiály. Pomalejší otá ky se používají p i zpracování m k ích vzork . 

Výb r smá edel závisí na složení vzorku. V p ípadech, kdy sou ástky jsou i 

minimáln  rozpustné ve vod  nebo obsahují sou ástky, které vodu p ijímají do své 

struktury, musí být jako smá edlo použit alkohol, glykol nebo petrolej. istota je i 

zde d ležitým faktorem všech pracovních operací. 
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Obr. 21: Kovové kotou e (Originál, 2010) 

3.5.3 Tmelení

Podle ú elu použití preparátu laborato  používá kanadský balzám 

(n = 1,538) nebo polyesterovou prysky ici (n = 1,567). P i jejím používání se 

postupuje následujícím zp sobem: 

P ipraví se dávka promícháním 100 díl  Polyuretanu a 2 díly iniciátoru a 

nat e se lapovaná strana vzorku, mírným tlakem s pohybem dop edu a dozadu se 

vytla í p ebyte ný tmel, nechá se zaschnout 24 hodin. Matování sklí ek zajistí 

p itmelení a zárove  umožní popis preparátu p ímo. 

3.5.4 Broušení 

V sou asné dob  se tato pracovní operace provádí na stroji DISCOPLAN 

TS (Struers A/K Dánsko) (obr 18). Na levé stran  tohoto stroje je umíst na 

diamantová pila, kterou se od ízne p ebyte ný materiál ze vzorku až na sílu 0,5-

1,0 mm. Na pravé stran  stroje je umíst na diamantová fréza, na které se vzorek 
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p es mikroskopický posun zbrousí až na sílu 0,60-0,80 mm. Následuje pouze ru ní 

dobroušení na skle, až do finální tlouš ky 0,02-0,03 mm. 

 

Obr. 22: Stroj DISCOPLAN TS (Struers A/K Dánsko) (Originál, 2010) 

3.5.5 Ukon ovací práce 

Ukon ovací prací je o išt ní, kontrola a následné p ikrytí výbrusu krycím 

sklem a jeho p itmelení kanadským balzámem. Tlouš ka výbrusu se ur uje podle 

interferen ních barev minerálu se známou hodnotou dvojlomu. Pro tuto innost se 

nejvíce hodí k emen, protože má konstantní maximální dvojlom (D = 0,009). Ve 

výbrusu najdeme ez k emene s nejvyšší interferen ní barvou a jí pod odpovídající 

tlouš ku odvádíme v Newtonov  škále. 

3.6 Makroskopické a mikroskopické vyhodnocení vzork  

3.6.1 Vzorek z lokality Vid e 
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Obr. 23: organogenní jílovitý slínovec (Originál, 2010) 

- velikost vzorku 4x1,5 cm (obr. 23) 

- barva béžová až bílá 

- tvar nepravidelný 

- reaguje s HCl 

 

 

Obr. 24: Mikroskopický snímek (Matýsek, 2011) 
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Obr. 25: Mikroskopický snímek (Matýsek, 2011) 

 

Obr. 26: Mikroskopický snímek (Matýsek, 2011) 
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3.6.2 Vzorek z lokality Pánské skály 

 

Obr. 27: Kvarcitická rula s almandinem (Originál, 2010) 

- velikost vzorku 9x7 cm 

- tvar oválný, elipsovitý  

- textura jemnozrnná 

- na povrchu jsou vid t povlaky rezavé barvy s obsahem železa 

- barva šedivá, místa s obsahy plošek bílé barvy a nereaguje s HCl 

 
Obr. 28: erné shluky-almandin (Matýsek, 2011) 
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Obr. 29: Žluté a šedé shluky-k emen, šedá- strukturovaný plagioklas (Matýsek, 2011) 

3.6.3 Vzorek z lokality Habrovany 

 

Obr. 30: Pískovcová droba (Originál, 2010) 
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Obr. 31: erná zrna-pyrit (Matýsek, 2011) 

 

Obr. 32: Slída, biotit- hn dé skvrny, ostrohranná zrna- k emen (Matýsek, 2011) 

4 P ÍNOS KAMENNÝCH KOULÍ PRO TURIZMUS 

4.1 MARKETINGOVÝ PR ZKUM 

4.1.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, zda respondenti v dí, co jsou to kamenné koule 

a zda by m li zájem navštívit lokality s výskytem kamenných koulí na Morav . 

4.1.2 Metodika 

Výzkum byl proveden metodou dotazování pomocí dotazníku ve dnech 15.-

19. 3 2011 v Ostrav . 
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4.1.3 Dotazování 

Dotazování se podrobila skupina 100 respondent .  

4.1.4 Výsledky výzkumu v grafech 

1 V k respondent  (obr. 33) 

 

Obr. 33: Graf znázor ující v k respondent  (Originál, 2011) 
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2 Uvítal/a byste zp ístupn ní nových turistických cíl  na Morav ? (obr. 34) 

 

Obr. 34: Graf znázor ující uvítání nových turistických cíl  na území Moravy (Originál, 2011) 

3 Je pro Vás dosavadní nabídka turistických cíl  na Morav  dosta ující? 

(obr. 35) 

 

Obr. 35: Graf znázor ující spokojenost respondent  s dosavadními turistickými cíli na Morav  

(Originál, 2011) 
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4 Cht l/a byste navštívit lokalitu s výskytem kamenných koulí? (obr. 36) 

 

Obr. 36: Graf znázor ující, zda by respondenti cht li navštívit lokality s výskytem kamenných koulí 

(Originál, 2011) 

4.1.5 Zhodnocení a SWOT analýza 

Dotazování se podrobilo 30% respondent  ve v ku 18-28 let, dalších 30% 

bylo ve v ku 29-40 let. Ve v ku 41-50 let bylo 25% respondent . A pouhých 15% 

bylo starších 51 let. Dále bylo zjišt no, že 90% respondent  v bec neví, co to jsou 

kamenné koule. Celých 65% z oslovených by uvítalo zp ístupn ní nových 

turistických cíl  na území Moravy a 51% ze všech oslovených tvrdí, že pro n  

dosavadní nabídka turistických cíl  na Morav  není dosta ující. Na otázku, zda by 

respondenti m li v budoucnu zájem navštívit lokalitu s výskytem kamenných koulí, 

odpov d lo 65% respondent , že by ur it  m li zájem. 

Na základ  výsledk  vyplývajících z marketingového pr zkumu byla 

vytvo ena SWOT analýza. Ta byla dopln na o poznatky, které jsou odvoditelné na 

základ  absolvování exkurzí do jednotlivých lokalit. V analýze byly vyhodnoceny 

silné, slabé stránky, p íležitosti a hrozby lokalit. Mezi silné stránky lokalit pat í 

nap . dobrá dostupnost a výskyt mnoha turistických cíl  v okolí aj. Mezi slabé 

stránky pat í nedostate ná informovanost turist  a žádné informa ní tabule. Jako 

p íležitosti je zmín n návrh turistických ukazatel  a letá k  k daným lokalitám. 

Mezi hrozbami je uvedena nap . možnost rozkradení a poni ení koulí.  
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SWOT analýza 

Silné stránky 

 Dobrá dostupnost lokalit   

 Výskyt mnoha turistických cíl  v 

okolí 

 Možnost ubytování, stravování 

aj. 

 Lokality leží relativn  blízko sebe 

 Lokality vhodné na výlet pro 

celou rodinu 

 Výlet do p írody 

 Ze strany respondent  by o 

zp ístupn ní lokalit byl velký 

zájem 

Slabé stránky 

 P ístupné spíše v lét  

 Nedostate ná informovanost 

turist  

 Chybí bezpe nostní opat ení 

 Chybí informa ní tabule 

 Chybí ukazatele 

 Respondenti z velké v tšiny 

nev dí, co to kamenné koule 

jsou 

 Respondenti nev dí, kde na 

Morav , se kamenné koule 

vyskytují 

P íležitosti 

 Návrh turistických ukazatel  

 Návrh letá k  do informa ních 

center 

 Návrh turistických stezek 

vedoucích p ímo k míst m 

výskytu 

 Návrh cyklotras vedoucích p ímo 

k míst m výskytu koulí 

 Celkový p ínos turistice 

 65% z oslovených by uvítalo 

zp ístupn ní nových turistických 

cíl  na území Moravy 

Hrozby 

 Možnost poni ení místa turisty 

 Možnost rozkradení koulí 

 Nebezpe í úrazu 

 

Obr. 37: Silné, slabé stránky, p íležitosti a hrozby kamenných koulí (Originál, 2011) 
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4.2 Vybrané turistické cíle v okolí kamenných koulí 

4.2.1 Zlínský kraj, okres Vsetín 

K originalit  Zlínského kraje p ispívá p edevším skute nost, že se zde 

setkávají t i národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná. 

Region p edstavuje harmonický celek moderní doby, historické tradice a 

krásné p írody, který zanechá trvalou vzpomínku asi v každém návšt vníkovi. 

Mezi nejvýznamn jší historicko-kulturní památky pat í p edevším unikátní 

Valašské muzeum v p írod  a skanzen v Rožnov  pod Radhošt m. Ojedin lý je 

také areál staveb na Pustevnách, socha pohanského boha Radegasta a sousoší 

Cyrila a Metod je na Radhošti. Za návšt vu ur it  stojí i chrán ná krajinná oblast 

Beskydy, která v okrese Vsetín zaujímá rozlohu více než 555 km2, nabízí nejen 

neopakovatelné p írodní scenérie, ale také možnost aktivního sportovního vyžití. 

Celoro n  je to turistika - díky osmi st m kilometr m zna ených tras, lze v zim  

zavítat na kvalitní lyža ské dráhy. V lét  na adu p ichází cykloturistika (Mackovi , 

Demek, Balatka, 1991). 

4.2.2 Valašské muzeum v p írod  

V sou asné dob  je Rožnov proslaven p edevším Valašským muzeem 

v p írod , jehož chloubou jsou d ev né lidové stavby p enesené z valašského 

regionu do prost edí m stského parku. Muzeum je roz len no na t i ásti, 

D ev né m ste ko, Valašskou d dinu a Mlýnskou dolinu. D ev né m ste ko je 

nejstarším areálem Valašského muzea. Poprvé bylo zp ístupn no již v roce 1925. 

V sou asné dob  reprezentuje zp sob bydlení a kulturu m š an  a emeslník .  

Mlýnská dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v p írod . 

Ve ejnosti byla zp ístupn na roku 1982. Je zde k vid ní mlýn, valcha, pila ale i 

olejna a hamr. V roce 1962 se za aly na Strá  nad Rožnovem p evážet stavby 

z okolních vesnic, které byly na p vodním míst  ohroženy. V roce 1971 byl soubor 

staveb zp ístupn n ve ejnosti (Smahel, 1976). 
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Valašské muzeum v p írod  je nejstarším svého druhu ve st ední Evrop . 

Vzniklo v roce 1925 a zahrnuje na 120 památkových objekt  (Miška íková, Suchá, 

Vack , 2000). 

4.2.3 Pustevny a Radhoš  

Bájná hora Radhoš  (1 129 m n. m.) je spolu s nedalekými Pustevnami 

jedním z nej ast ji navšt vovaných míst Moravskoslezských Beskyd. Sochu boha 

Radegasta vytvo il v roce 1931 Albín Polášek, autor sousoší Cyrila a Metod je, 

které se nachází p ed kaplí zasv cené ob ma v rozv st m. Roubená poutní 

kaple byla postavena v letech 1896-1898 (Podhorský, Šmehlík, 2010). 

4.2.4 Žilinský kraj, okres adca 

V okrese se nejv tšímu turistickému zájmu t ší Velká Ra a, která poskytuje 

výborné podmínky na zimní sporty. Okres má mnoho zajímavých a jedine ných 

kulturních památek. Muzeum Kysuckých d jin v Nové Bystrici má stálou expozici 

v p írod , která je jednou z nejrozsáhlejších na Slovensku. Expozice, která 

obsahuje 34 staveb, dokumentuje a p ibližuje zp sob života a kultury kysuckého 

lidu v minulosti. V interiérech vybraných objekt  jsou instalována p vodní za ízení. 

Muzeum pravideln  p ipravuje i prezentace a ukázky tradi ních výrobních technik, 

tradic a vystoupení folklórních soubor .  

Národní kulturní památkou regionu je úzkokolejní lesní železnice, která 

kdysi spojovala Kysuce s Oravou. V sou asnosti je jedinou fungující historickou 

úvra ovou železnicí v Evrop  a jednou z mála na sv t . Vznikla v roce 1926. Dnes 

slouží k p evážení návšt vník  romantickou trasou dlouhou 3,6 km, vedoucí p es 

areál Muzea kysuckých d jin. 

Mezi kulturní památky okresu adca pat í barokní kostel v adci z roku 

1735, s obrazy od J. B. Klemensa, neogotický kostel v Rakovej z roku 1875 a 

barokní kostel v Turzovce z roku 1759 (Adamová, S le, 2005). 
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4.2.5 Jihomoravský kraj 

V Jihomoravském kraji se nachází n kolik lokalit, které z hlediska turistiky 

pat í mezi nejnavšt vovan jší u nás. Jedná se p edevším o oblast Moravského 

krasu, kde lze p ší turistiku i cykloturistiku spojit s návšt vou krasových jeskyní a 

propasti Macochy. Moravský kras pat í mezi nejvýznamn jší krasové oblasti ve 

st ední Evrop . Na celém území je známo více než 1 100 jeskyní, z nichž p t je 

p ístupných ve ejnosti. Punkevní jeskyn  s možností plavby na podzemní í ce 

Punkv  spojené s prohlídkou dna propasti Macocha. Dále Kate inská jeskyn , 

která je známá unikátními h lkovými stalagmity, jeskyn  Balcarka s bohatou a 

barevnou krápníkovou výzdobou a Sloupsko-šoš vské jeskyn . Mezi mén  známé 

oblasti zatím pat í náš nejmenší národní park Podyjí, který je z velké ásti 

p ístupný jen po zna ených stezkách. Podyjí je ukázkou výjime n  zachovalého 

í ního údolí v bohat  zalesn né krajin  jihozápadní Moravy. Vyzna uje se  

meandry, nivními loukami podél Dyje a proslun nými lesostepmi s pestrými 

koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimo ádná rozmanitost 

vyskytujících se živo išných a rostlinných druh  a jejich vysoká koncentrace na 

relativn  malé ploše. Skute ným turistickým lákadlem, se stala oblast Lednicko-

valtického areálu, který zahrnuje jedine né historické památky i p írodní 

zajímavosti. Celý kraj je protkán sítí zna ených stezek, které nabízejí nespo et 

možností ke kratším výlet m i náro n jším túrám. Rozmanité p írodní pom ry 

kraje poskytují skv lé podmínky pro provozování r zných forem turistiky a sport  

(Podhorský, 2005). 
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5 Záv r 
V práci byly uvedeny dv  lokality s výskytem kamenných koulí na území 

Moravy a jedna lokalita spadající do Žilinského kraje Slovenské republiky. 

Dalším cílem práce bylo zjistit, nakolik jsou kamenné koule lidem známé a 

zda by cht li lokality s jejich výskytem navštívit. Byl proveden marketingový 

výzkum formou dotazování, jehož se zú astnilo 100 respondent . Z toho 30% 

respondent  bylo ve v ku 18-28 let, dalších 30% bylo ve v ku 29-40 let. Ve v ku 

41-50 let, bylo 25% respondent . A pouhých 15% bylo starší 51 let.   

Dotazováním bylo zjišt no, že 90% respondent  v bec neví, co to jsou 

kamenné koule. 65% z oslovených by zp ístupn ní nových turistických cíl  na 

území Moravy uvítalo. 51% ze všech oslovených tvrdí, že pro n  dosavadní 

nabídka turistických cíl  na Morav  není dosta ující. Na otázku, zda by 

respondenti m li v budoucnu zájem navštívit lokalitu s výskytem kamenných koulí, 

odpov d lo 65% respondent , že by ur it  m li zájem. Na základ  výsledk  

vyplývajících z marketingového pr zkumu byla vytvo ena SWOT analýza. Ta byla 

dopln na o poznatky, které jsou odvoditelné na základ  absolvování exkurzí, do 

jednotlivých lokalit. 

V práci jsou uve ejn ny informace o složení vzork , které byly z lokalit 

odebrány. Dále je v práci uveden postup p ípravy výbrus . Bylo zjišt no, že vzorek 

z lokality Vid e je organogenní jílovitý slínovec, vzorek odebrán z Pánské skály je 

kvarcitická rula a vzorek z Habrovan je pískovcová droba. Sou ástí této kapitoly 

jsou i fotografie mikroskopického a makroskopického zobrazení vzork . 

V p edposlední kapitole práce jsou uvedeny vybrané turistické cíle 

vyskytující se v okolí lokalit s kamennými koulemi. Jsou zde zve ejn ny turistické 

cíle Zlínského,  Jihomoravského kraje a Žilinského kraje. 
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