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Anotace 

 Cílem bakalářské práce bylo navrhnout naučnou stezku a seznámit širší okolí 

s přírodními, kulturními a technickými zajímavostmi v oblasti Potštátska. Jedná se o velmi 

zajímavou a rozmanitou oblast v okrese Přerov. Hlavními lákadly zmiňovaného území jsou 

Zámek v Potštátě, Větrný mlýn v Partutovicích nebo vytěžený lom v Olšovci. 

Klíčová slova: Naučná stezka, Potštát, příroda, památky 

Summary 

 In this bachelor thesis I focused on designing the nature trail. Purpose of this trail is 

to introduce local nature, culture and technical interesting things such as Palace in Potštát, 

windmill in Partutovice or old closed stone quarry. Whole area is situated in the district of 

Přerov nearby city of Hranice na Moravě.  
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Seznam použitých zkratek 

aj. – a jiné 

C12/15 – označení pevnosti betonu 

ČR – Česká republika 

dr. - doktor 

ha – hektar 

JJZ - jihojihozápad 

km – kilometr 

km
2
 – kilometr čtvereční 

m – metr 

m
2
- metr čtvereční 

mm – milimetr 

m n. m. – metr nad mořem 

m/s – metr za sekundu 

MT – mírně teplý 

NOx – oxidy dusíku 

NPR – národní přírodní rezervace 

OSB – oriented strand board 

r. - rok 

PR – přírodní rezervace 

SSV – severoseverovýchod 

str. – strana 

T – teplé 

tzv. – tak zvané 

t/rok – tun za rok 
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1 Úvod, cíl práce 

 Bakalářská práce je zaměřena na krásnou a malebnou část naší republiky, na 

Potštátsko. Jedná o zajímavý kus naší krajiny, který je ale bohužel většině lidí neznámý. 

Jedná se o přírodu v okolí menšího městečka Potštát, které se nachází asi 20 km od Hranic 

na Moravě.  

Tuto oblast jsem si pro svou bakalářskou práci vybral ze dvou důvodů, které spolu 

souvisí. Prvním z nich je fakt, že jsem s místní přírodou a krajinnou spojen takřka od svého 

narození, protože v jedné z přilehlých obcí Potštátska má naše rodina chalupu. Jako dítě 

jsem tedy prozkoumal místní lesy, pole a louky křížem krážem. Druhý důvod, proč jsem si 

vybral zrovna tuto oblast, je jednoduše odvozen od toho prvního. Jak už jsem se zmínil, dle 

mého názoru je Potštátsko tak trochu opomíjeno a málokdo zná jeho krásy. Proto Vám chci 

touto bakalářskou prací přiblížit a seznámit Vás s tím, jak to u nás, na Potštátsku, vypadá.
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2 Geologické a přírodní poměry zájmového území 

Popisované území se nachází nedaleko města Hranice, někdy také označovaného 

jako Hranice na Moravě. Konkrétně se oblast nachází severozápadním směrem od Hranic, 

mezi obcí Olšovec a městem Potštát. Celé území tak spadá do okresu Přerov a 

Olomouckého kraje (obr. 1). Z geografického hlediska se jedná o oblast na rozhraní 

Oderských vrchů a Moravské brány.  

2.1 Okres Přerov 

 Přerovský okres je nejjižněji položený okres v Olomouckém kraji. Sousedí 

s okresem Prostějov, Olomouc, Nový Jičín, Vsetín a Kroměříž. Přerovský okres je 

převážně rovinný, jen ze severní a jihovýchodní strany přechází v pahorkatinu až 

vrchovinu.  

 Hlavními říčními toky jsou řeky Bečva a Morava, které odvádějí většinu vody 

v okrese a jen malá část vodních toků patří do povodí Odry.  

Obr. 1 Mapa krajů ČR (Internet 13) 
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 Vrch Humenec (628,8 m n. m.) v Oderských vrších je nejvýše položeným místem 

v Přerovském okrese. Jeho protějškem a nejnižším místem okresu je bod ležící na řece 

Moravě (192 m n. m.) na hranici s okresem Kroměříž.  

 Se svou rozlohou 88 390 ha je okres Přerov 53. největší okres v České republice a 

3. největší okres v Olomouckém kraji. Se zalesněností okolo 14% se jedná o jeden 

z nejméně zalesněných okresů v zemi. Hustota obyvatel je 155/km
2
. V okrese se nenachází 

žádné velkoplošně chráněné území. 

 Dnešní povrch okresu Přerov je výsledkem pohybu ker, který byl vyvolán 

alpinským vrásněním. Nejvýraznější geomorfologickou strukturou je příkopová propadlina 

Moravské brány, vytvořená kerným poklesem na východním okraji Českého masivu. Její 

mírně zvlněný georeliéf s měkkými tvary ostře kontrastuje s příkrými zlomovými svahy 

okolních kerných struktur Nízkého Jeseníku a Maleníku.  

 Vrchovina Nízký Jeseník ohraničuje Moravskou bránu ze severní strany a na území 

Přerovského okresu zasahuje dvěma geomorfologickými podcelky, dvě kry zarovnané 

v různých výškách. Jedním stupněm je nižší bezlesá a zemědělsky využívaná kra Tršické 

pahorkatiny. Druhý stupeň tvoří vyšší Oderské vrchy.  

 Na jižním okraji Oderských vrchů lze pozorovat nejvýrazněji členitost Nízkého 

Jeseníku. Nacházejí se zde hluboká údolí, která prořezávají zlomový svah Oderských 

vrchů vůči Moravské bráně. Nejhlubším z nich je údolí Jezernického potoka, lidově 

označované jako Peklo. Ve svazích tzv. Pekla jsou krásně viditelné mrazové sruby 

s názornou ukázkou vrásových struktur. Další mrazové sruby jsou k vidění například 

v Potštátském skalním městečku, o kterém více pojednává kapitola 4.4.7 Potštátské skalní 

město na str. 38. Zbytky štol, jam a odvalů v Oderských vrších reprezentují antropogenní 

reliéf, který je zde jako pozůstatek těžby pokrývačských břidlic (Šafář, 2003). 

 Na jihovýchodě je Moravská brána obklopena kernou strukturou Maleníku, která je 

podcelkem Podbeskydské pahorkatiny a náleží geograficky k Vnějším Západním 

Karpatům, geologicky je však součástí Českého masivu (obr. 2). 
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Obr. 2 Zjednodušená geologická mapa ČR (Internet 11) 

2.1.1 Typy půd  

 Převážnou část středomoravské nivy zaujímají nivní půdy jako jsou fluvizem 

glejová, méně fluvizem typická na středně těžkých nevápnitých nivních sedimentech. 

Lemují toky řek Moravy a Bečvy. 

 Černozemní půdy, černozemě typické a hnědozemní na sprašových překryvech 

slínů jsou mezi hranicí Přerovského okresu a nivou řeky Moravy. Tyto typy půd se dále 

nacházejí na východě a jihu od Přerova.  

 Na obou březích řeky Bečvy, směrem k východní hranici okresu (oblast Moravské 

brány, Podbeskydské a Tršické pahorkatiny), jsou velké celky ilimerických půd 

(„ilimerizace je mechanický přesun mikroskopických, zejména jílových částic, prosakující 

vodou z horní části půdy do spodních ve slabě kyselém prostředí. Je to proces 

charakteristický pro půdy listnatých lesů mírného pásu na sypkých až středně těžkých 

sedimentech nížin“, (Internet 10)). V oblasti mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se 

v téže nivě na jejím pravém břehu nachází šedozem typická na spraši. 
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 Ilimerizované půdy se v těchto oblastech posupně prolínají s rozsáhlými pásy 

hnědých půd: kambizemě typické (nasycené) na svahovinách drob a břidlic v asociacích 

s pseudoglejem typickým v okolí Jindřichova, Maleníku. V severovýchodním výběžku 

okresu, ve Vítkovské vrchovině, nasycené kambizemě přecházejí do kambizemí kyselých a 

do kabmizemě kyselé pseudoglejové na uvedených svahovinách drob a břidlic.  

Potoky v okolí Potštátu a Bělotína lemuje glej typický (pseudoglejový) na 

bezkarbonátových deluviofluviálních sedimentech (Šafář, 2003). 

2.1.2 Klimatické podmínky 

 Na území okresu Přerov zasahují podle regionalizace Quitta (1970) dvě klimatické 

oblasti, teplá (T) a mírně teplá (MT), podoblasti teplá T2 a mírně teplá MT11, MT10, 

MT9, MT7 a MT3. Tyto oblasti na sebe navazují od jihozápadu na severozápad 

s postupným nárůstem nadmořské výšky od 200 do 600 m, což nám dokládají průměrné 

hodnoty a režim hlavních klimatických charakteristik teploty vzduchu a atmosférických 

srážek. Nejteplejší a také nejsušší místo v okrese se nachází v jihozápadní oblasti okresu, 

které náleží sníženině Hornomoravského úvalu. Na toto místo dále navazují poměrně 

odlišné podoblasti MT11 a MT10, která je největší, až MT3. Ve vrcholové části Oderských 

vrchů, tedy v nejvyšších místech okresu se nachází úzký pruh podoblasti MT3, která je 

nejchladnějším a také nejvlhčím místem v okresu Přerov.  

 Šafář (2010) dále zmiňuje: „Proměnlivost klimatu okresu lze z toho pohledu 

charakterizovat od dlouhého, teplého a suchého léta s velmi krátkým přechodným obdobím 

s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou mírně teplou, suchou až velmi suchou 

zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky v případě podoblasti T2 až po klima, 

které se vyznačuje krátkým létem, mírně až mírně chladným, suchým až mírně suchým, 

normálním přechodovým obdobím až dlouhým a mírným jarem a mírným podzimem, 

normálně dlouhou, mírnou až mírně chladnou zimou, suchou až mírně suchou s normálním 

až krátkým trváním sněhové pokrývky v oblasti MT3“.  

 V úvalové oblasti Přerova se nachází místo s průměrnou nejvyšší teplotou celého 

okresu, která dlouhodobě činí 8,6 °C. V zóně Moravské brány a okolí Hranic je tento 

průměr 8,0 °C. Celá severozápadní oblast a oblast Oderských vrchů má průměrnou 

hodnotu teploty vzduchu o celé dva stupně nižší tedy 6,0 °C. Nejchladnějším měsícem je 
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v oblasti Přerova a Hranic leden, kdy se průměrné teploty pohybují okolo -2,4 až -2,5 °C, a 

ve vyšších oblastech klesá průměrná teplota až na -4,0 °C. Naproti tomu nejteplejším 

měsíce v této oblasti je červenec, kde se průměrné hodnoty teplot pohybují v rozmezí od 

17,8 do 18,0 °C, a ve vyšších oblastech jen 16,0 až 17,0 °C.  

 Rekordní maximální denní teplota byla naměřena v červenci r. 1957 v Přerově. 

Tato teplota činila 37,0 °C a v Hranicích 37,3 °C. Naproti tomu nejnižší historicky 

naměřené hodnoty jsou pro obě města z února r. 1942, kdy teplota na teploměrech v obou 

měřících  stanicích klesla na hodnotu -27,0 °C. Tyto údaje nasvědčují, že i přes poměrnou 

vzdálenost obou měst a jejich odlišnou geografickou polohu jsou teplotní výkyvy 

minimální a naopak jsou si velmi podobné.  

 Pro město Přerov a přilehlé oblasti je roční průměrný počet ledových dnů 33, 

mrazových 104, letních 47 a tropických 8. 

 Záznamy časoprostorového rozložení atmosférických srážek jsou v okrese Přerov 

velmi detailní a dávají dokonalý přehled o jejich průběhu. 

 Místem s nejnižšími ročními srážkovými úhrny je nejníže položená jihozápadní část 

okresu. Stoletý průměr vykazuje v jednotlivých oblastech tyto hodnoty: Tovačov 574 mm, 

Přerov 643 mm, Pavlovice 656 mm, Lipník nad Bečvou 642 mm, Hranice 671 mm a 

Bělotín 642 mm. Tyto oblasti spadají do Hornomoravského úvalu nebo Moravské brány. 

Ve vyšších oblastech jako je podhůří Oderských vrchů jsou tyto hodnoty vyšší, na příklad 

Střítež nad Ludinou 703 mm. V samotných Oderských vrších se přepokládá roční srážkový 

úhrn ještě větší (Šafář, 2003). 

 Nejsušším měsícem se v okrese Přerov považuje únor, ve kterém se průměrné 

srážkové úhrny pohybují okolo 20 až 30 mm. Od března srážkové úhrny narůstají a do 

maximálních hodnot se dostávají v červenci, ve kterém se hodnoty srážek pohybují okolo 

80 mm. Opět zde platí, že a ve vyšších oblastech jsou srážky intenzivnější.  

 První sněhové vločky a obecně první sněžení připadá průměrně na 11. listopadu a 

poslední na 9. dubna. Sněhová pokrývka se v Přerově drží cca 46 dní, ve vyšších polohách 

pak doba narůstá na 60 až 100 dní v roce.  

 Co se týče jasnosti oblohy, tak obloha je na Přerovsku zatažená průměrně 120 dní 

v roce a jasná je průměrně 55 dní v roce. 
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 Hodnoty relativní vlhkosti se v celé oblasti okresu Přerov příliš neliší a v průměru 

se pohybují okolo 81 %. V závislosti na teplotách vzduchu, se vlhkost v jednotlivých 

měsících pohybuje v rozmezí od 79 po 89 %.  

 Nejvyšší rychlosti větru bývají naměřeny většinou v měsících únor, březen a duben, 

ve kterých se rychlost pohybuje průměrně okolo 3,3 m/s. Nejnižší rychlosti větru se vážou 

k měsíci lednu a jeho hodnoty jsou okolo 2,7 až 2,8 m/s. Z údajů z větrné růžice v Přerově 

je patrné, že převládajícím směrem proudění vzduchu je jižní 13,36 % a východní 7,5 % 

směr.  

 Oblast Oderských vrchů a Maleníku patří mezi oblasti celého okresu, které mají 

nejčistší ovzduší. Naopak je tomu v oblasti města Přerova a jeho blízkého okolí, které jsou 

průmyslově znečištěné. V okrese se nachází několik větších znečišťovatelů, Teplárna 

Přerov, cukrovar v Kojetíně, Cementárna a vápenka v Hranicích, Přerovské chemické 

závody a další. Dohromady jsou tyto podniky schopny ročně vyprodukovat okolo 12 700 

t/rok celkových emisí SO2 , zhruba 3 400 t/rok emisí NOx a prašného aerosolu 13 100 t/rok. 

Mezi další znečišťovatele Přerovského ovzduší, ale ležící mimo okres Přerov, patří 

například i teplárna v Olomouci (Šafář, 2003). 

2.1.3 Fauna a flóra 

Pomyslnou osu okresu Přerov tvoří protékající řeka Bečva, která teče z Karpat a 

významně tak ovlivňuje charakter flóry v oblasti. Na jih okresu zasahuje termofytikum 

fytogeografického okresu Haná, plošně rozsáhlejší podokres Hornomoravský úval.  

Území je poměrně lesnaté a významnou oblastí je Národní přírodní rezervace 

(NPR) Zástudánčí tvořená nejzachovalejším lužním lesem z jilmových doubrav. Vzácně se 

zde vyskytuje straček poříční (Senecio fluviatilis). V oblasti Včelínských luk, nedaleko 

Kojetína, roste v zachovalých pcháčových loukách hrachor bahenní (Lathyrus palustris).  

V oblasti Moravské brány se vyskytuje různorodá přirozená vegetace od 

střemchových jasenin a jilmových doubrav, přes ostřicové a lipové habřiny až po 

rozmanité bučiny. NPR Žebračka a oblast Choryňských mokřadů jsou místa 

s nejzachovalejšími lužními prostory nacházející se na severovýchodní straně okresu. 

Dobře se zde daří např. žebratce bahenní (Hottonia palustris).  
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Z hlediska floristické zajímavosti je oblast Hranického krasu tou nejzajímavější, 

především NPR Hůrka u Hranic a Přírodní rezervace (PR) Velká Kobylanka. K vidění je 

zde například jazyk jelení (Phylittis scolopendrium), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata) 

nebo hladýš širolistý (Laserpytium latifolium). Původní skladbu lesních porostů, hlavně 

bučinu lze nalézt v oblasti Maleníku v PR Bukoveček nebo PR Dvorčák. 

Bohatství, jež skýtají řeky Bečva a Morava nám dokládají vzácné druhy ryb, které 

se sem dostaly až ze samotného veletoku Dunaje. Jsou to například plotice lesk (Rutilus 

Pigus), cejn perleťový (Abramis sapa) nebo ježdík žlutý (Gymnocephalus schraetser). 

Všechny zmíněné druhy z řek Moravy a Bečvy, kvůli nadměrnému znečištění jejích vod, 

téměř vymizely. Díky zlepšující se kvalitě vody se opět tyto vzácné dunajské druhy ryb 

vracejí. V současné době je v řece Bečvě potvrzených 23 druhů ryb. V úseku mezi 

Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou se jedná např. o hrouzka Kesslerova (Gobio kessleri) 

(obr. 3) nebo ouklejky pruhované (Alburnoides bipunoratus), (Šafář, 2003) 

 

Obr. 3 Hrouzek Kesslerův (Internet 14) 

Z třídy hmyzu se zde například vyskytují mj. vážka rudá (Sympetrum sanguineum) 

nebo šídlatka velká (Lestes Viridis). V NPR Zástudánčí byla objevena srpice komárovec 

(Bittacus hageni). Z třídy obojživelníků se v mělkých vodách, kromě hojně se 

vyskytujících běžných druhů, vyskytuje také skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo skokan 

štíhlý (Rana dalmatina). Také byl potvrzen výskyt blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a 

místy i zelených skokanů (Rana esculenta). Rybníky u Tovačova jsou důležitou tahovou 

zastávkou vodních ptáků. V posledním desetiletí ze zde ve zvýšených počtech vyskytuje 

kormorán velký (Phalacrocorax carbo). Zdejší lokalita je jedním z prvních hnízdišť racka 

černohlavého (Larus melanocephalus) na Moravě. Známá je také zde trvale hnízdící 



Jan Vavrušák: Turistické zajímavosti Potštátska 

 

2012  9 

 

volavka popelavá (Ardea cinerea) nebo v přírodních březích budující své nory ledňáček 

říční (Alcedo atthis).  

 

Obr. 4 Volavka popelavá (Internet 12) 

Dalším významným zástupcem z třídy obojživelníků, kteří se v okrese nacházejí je 

například mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) nebo čolek horský (Triturus alpestris), 

které můžeme spatřit ve vlhčích prostředích s vyšší nadmořskou výškou. Na území 

Nízkého Jeseníku je zaznamenán výskyt tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a na loukách 

hnízdí chřástal polní (Crex crex). Typickými obyvateli tohoto prostředí jsou také 

bramboříček hnědý (Saxicola rubetra) a křepelka polní (Coturnix coturnix), (Šafář, 2003). 

2.2 Přesné geomorfologické členění 

Provincie: Česká vysočina 

Soustava: Krkonošsko-jesenická soustava 

Podsoustava: Jesenická podsoustava 

Celek: Nízký Jeseník 

Podcelek: Vítkovská vrchovina 
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Okrsek: Potštátská vrchovina 

2.3 Geologie Nízkého Jeseníku 

 Zájmové území se z geologického hlediska vyskytuje na rozhraní dvou menších 

celků Oderských vrchů a Moravské brány. Oderské vrchy spadají geomorfologicky pod 

celek Nízkého Jeseníku, jehož podloží je převážně tvořeno neustále se opakujícími 

vrstvami černošedých usazenin, které nazýváme kulm.  

 Označení kulm se v geologické literatuře poprvé objevilo v r. 1837 v Anglii, kde 

sloužilo k popisu tmavých pískovců a jílových břidlic, které obsahovaly zkameněliny mlžů 

a hlavonožců. Toto označení se brzy dostalo i k nám. Dnes se u nás tohoto označení užívá 

pro rozsáhlá souvrství hlubokomořských úlomkovitých usazenin, v nichž se rytmicky 

střídají písčité a jílovité vrstvy. Typickými kulmskými horninami jsou například jílovitá 

břidlice, slepence, prachovce, tmavá odrůda pískovce zvaná droba. 

 Často je kulm spojován s časovým obdobím spodního karbonu, pro který je typická 

absence uhelných slojí, které se objevují až ve svrchním karbonu. V minulosti provedená 

měření prokázala, že stáří kulmských hornin odpovídá spíše období předcházející 

spodnímu karbonu, tedy devonu (Janoška, 2001). 

 Naopak označení kulm lze ztotožnit s pojmem variský flyš, který napovídá, že se 

jedná o kulmské sedimenty vzniklé v závěrečných fázích variského (nebo taky 

hercynského) vrásnění v hlubokomořských pánvích poblíž kontinentu, který byl tvořen 

mladým, právě vyvrásněným horstvem. Toto horstvo bylo okamžitě rozrušováno 

přírodními vlivy. Zvětraliny byly splachovány do řek a následně transportovány do moří, 

kde se usazovaly v podobě štěrku, písku a bahna. Tímto procesem se vytvořila mocná 

souvrství šedočerných kulmských hornin. 

 Variské (hercynské) vrásnění, které trvalo mnoho miliónů let, probíhalo s velkými 

časovými posuny v různých geografických oblastech a mělo několik dílčích fází. V jedné 

ze závěrečných fází na rozhraní spodního a svrchního karbonu, zhruba před 330 milióny 

let, došlo k vyvrásnění kulmských hornin. Do složitého systému vrás a příkrovů, 

vytvořených horotvorným tlakem, byla nad mořskou hladinu vyzdvižena souvrství 

kulmských drob, břidlic a slepenců. Tyto vyzdvižené vrásy a příkrovy tvořily nové, mladší 

horstvo obklopující nově se rodící Český masiv z jeho východní strany. Jednalo se o 
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pohoří flyšové a pásemné, nicméně o tom jak vypadalo, můžeme dnes již jen spekulovat. 

Navzdory 300 miliónům let trvající procesy zvětrávání a eroze, které působí na Nízký 

Jeseník, je někdejší pásmovitá stavba stále patrná. O tom svědčí uložení horninových 

pásem táhnoucích se v jednotném směru SSV-JJZ. Podobně je tomu i v protilehlé 

Drahanské vrchovině, která spolu s Nízkým Jeseníkem tvoří zbytek někdejšího lemu 

kulmského flyšového pohoří na východním okraji Českého masivu. 

 Zajímavým, nikoliv však k neobvyklým jevům, docházelo při složitých procesech 

vrásnění flyšových, hlubokomořských usazenin. Jednalo se o zamíchání šupin starších 

hornin,které byly vyvlečeny z podloží kulmských souvrství. Tyto vznikem i 

paleontologicky se lišící tělesa, neflyšové horniny pocházejí z období devonu a vznikaly 

jindy a za naprosto jiných geologických podmínek, než kulmské flyšové vrstvy. Současný 

výskyt těchto neflyšových hornin je soustředěn nejvíce do pásu mezi Šternberkem a 

Horním Benešovem, kde tyto devonské horniny vystupují ve formě izolovaných ostrůvků. 

Tato zóna se nazývá šternbersko-hornobenešovský pruh a je považována za důležitou 

strukturu v geologické stavbě Nízkého Jeseníku (Janoška, 2001) 

 V Nízkém Jeseníku, ale i v protilehlé Drahanské vrchovině (obr. 5), jsou vrstvy 

kulmských hornin zvrásněny do jednotného směru, od kterého se většinou neodchylují. 

Lze hovořit o směru SSV – JJZ, který je dobře patrný z podrobnějších geologických map. 

Nízký Jeseník je tvořen pěti hlavními kulmskými souvrstvími, jež jsou vzájemně 

oddělovány hranicemi, které běží ve stejném směru jako zmiňované zvrásnění vrstev 

v nich. Zajímavostí je, že stáří těchto souvrství klesá směrem od západu na východ. 



Jan Vavrušák: Turistické zajímavosti Potštátska 

 

2012  12 

 

 

Obr. 5 Geologické členění moravskoslezské oblasti (Chlupáč, et. all, 2011) 

V nejzápadnější oblasti, v místech, kde Nízký Jeseník přechází v Hrubý Jeseník, se 

vyskytuje povětšinou břidličnaté andělskohorské souvrství, které je ze všech vrstev 

nejstarší a stáří hornin pravděpodobně odpovídá období devonu. V linii Bruntál – Huzová, 

východně od andělskorského souvrství se nachází hornobenešovské souvrství. 

Petrograficky se mírně odlišuje, protože se v něm vyskytují převážně droby, které jsou 

těženy v několika místních lomech (Valšov, Bělkovické údolí). Na hornobenešovské 

souvrství navazuje mladší moravické souvrství, v němž dominují tmavé jílovité břidlice, 

které byly těženy v několika lomech (Svobodné Heřmanice, okolí Budišova nad 

Budišovkou, Velká Střelná). V tomto souvrství se také vyskytují pásy hrubozrnných drob. 

Nejmladším souvrstvím v soustavě Nízkého Jeseníku je hradecko-kyjovické souvrství, 
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vystupující východně od linie Dolní Životice – Potštát. Na západě souvrství dominují 

hrubozrnné droby a na východě pak jemnozrnné horniny, především břidlice. Hradecko-

kyjovické souvrství volně přechází do nezvrásněných uhlonosných vrstev svrchního 

karbonu, tvořící podloží ostravské pánve (Janoška, 2001). 

2.4 Geologický vývoj Moravské brány 

 Geologický vývoj trvající více než 350 miliónů let stojí za krásnou a obdivuhodnou 

krajinou Moravské brány. Zajímavost oblasti je dána hlavně svým postavením mezi dvěma 

evropsky nejdůležitějšími geograficko-geologickými celky: Českého masivu a Karpatské 

soustavy.  

 Horniny paleozoického stáří, které se nacházejí v okolí Moravské brány jsou 

svědky variského (hercynského) vrásnění, které stojí za vznikem Českého masivu. Tyto 

horniny vystupují na povrch v podobě zarovnaných, navzájem izolovaných a více či méně 

morfologicky výrazných ker. Druhé geologicky významné je vrásnění alpinské, které stojí 

za vznikem karpatského horského oblouku, je zde zastoupeno v podobě terciérních hornin, 

které vyplňují sníženinu Moravské brány. 

 Výše uvedené prvohorní i třetihorní horniny jsou pokryty různými typy hlín a půd, 

štěrkopísčitými náplavy řek a místy i sprašovými návějemi. Vnik těchto náplavů a 

hlínových půd spadá do nejmladšího geologického období čtvrtohor tzv. kvartéru (Janoška, 

1998). 

2.4.1 Paleozoikum a Moravská brána 

 Podoba oblasti v období paleozoika není známá a lze o ní jen spekulovat na základě 

informací získaných z výzkumu hornin pocházejících z dané lokality a období. Nejstaršími 

zástupci hornin paleozoika jsou u Hranic a Přerova vápence, které svým stářím odpovídají 

období devonu. Vyskytují se zde v podobě izolovaných ostrůvků. Vápence vznikaly, podle 

nejnovějších výzkumů, v mořské pánvi, která se nacházela v subtropickém až tropickém 

klimatu. Vápence byly tvořeny převážně schránkami živočichů, kteří tehdejší moře 

obývali. Po devonském období nastupuje období karbonu a mění se zásadním způsobem 

geologické podmínky v oblasti. Probíhající variské vrásnění, které mělo za následek vznik 

pásemného horstva táhnoucího se z Anglie až do střední Evropy nepřímo ovlivnilo okolí 

dnešní Moravské brány. Probíhající sedimentace a vznik vápenců v mořské pánvi bylo 
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narušeno poklesem celé pánve. Tento pokles naopak vytvořil vhodné podmínky pro vznik 

odlišných horninových typů. Konkrétně se jednalo o vznik flyšových souvrství, tvořené 

slepenci, drobami a břidlicemi vzniklé říčním transportem erozního materiálu z nově 

vzniklého variského horstva. Dále byly unášeny podmořskými lavinami tzv. turbiditními 

proudy na dno klesající mořské pánve. Toto flyšové souvrství, též nazývané jako kulm, 

tvoří velkou část podloží Moravské brány (obr. 6), (Janoška, 1998). 

 

Obr.  6 Geologická mapa Moravské brány (Janoška, 1998) 

2.4.2 Mezozoikum a Moravská brána 

Pro období mezozoika je charakteristické období geologického klidu, které 

panovalo v oblasti celého Českého masivu. Moravská brána, protože se nacházela na souši, 

byla vystavena silným vlivům eroze a zvětrávání. Pohoří vyvrásněné na konci karbonu 

bylo postupně zarovnáváno a ztrácelo svou členitost a celkovou podobu. Zbyla z něj jen 

zarovnaná plošina, která se původnímu horstvu vůbec nepodobala. Stále se měnící klima 

v oblasti, mělo za následek různou intenzitu erozních a zvětrávacích procesů. Jednou ze  
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zásadních klimatických podmínek bylo tropické klima v období křídy, které mělo za 

následek vznik a vývoj pozoruhodného krasového reliéfu na dnešním Hranicku. 

2.4.3 Terciér a Moravská brána 

  Období druhohor bylo z geologického hlediska ve vývoji Moravské brány jedno 

z nejklidnějších, naproti tomu období třetihor je po geologické stránce velice zajímavé a 

nejživější. Události, které proběhly v tomto období daly okolní krajině charakteristické 

rysy, které zůstaly zachovány až do současnosti. 

 Pověstný druhohorní klid panoval ještě v období paleogénu, dále pokračovaly 

procesy zvětrávání a zarovnávání reliéfu včetně tvorby členitého krasového prostředí. Celý 

Český masiv má charakter starého zarovnaného pohoří v podobě pevného, jednolitého 

bloku zemské kůry. 

 Zatímco v Českém masivu panoval klid, na straně dnešního Slovenska již probíhalo 

alpinské vrásnění, které formovalo karpatský horský oblouk. Rozsáhlý systém horských 

pásem a příkrovů, který vystoupil ze zanikajícího oceánu Tethys, se nasouval směrem 

k severozápadu na prakontinent Laurasii, na jehož jihovýchodním okraji leží Český masiv. 

 Nasouvání karpatských příkrovů na Český masiv, vyvolal obrovské tlakové napětí, 

kterému jednotný Český masiv neodolal příliš dlouho. Jako následek těchto tlaků se 

v období neogénu v Českém masivu objevily trhliny a pukliny v podobě obrovských zlomů 

v zemské kůře. Původně konsolidovaný Český masiv byl rozčleněn na několik dílčích ker. 

Vzniklé propadliny a zlomy se staly místy častých propadů či výzdvihů jednotlivých ker a 

také přívodním kanálem žhavého magmatu na povrch.  

 Zaplavení oblasti mořskou vodou, které následovalo po poklesu území při vzniku 

Moravské brány, vedlo k opětovnému vytvoření moře v této oblasti. Dřívější souše byly 

zatopeny a jen některé útvary zůstaly v podobě ostrůvků nad mořskou hladinou. Začal 

nový proces sedimentace mořských nánosů, štěrků, vápnitých písků a jílů. Pod mořskou 

hladinou se ocitl i dnešní Hranický kras, který byl také zanášen a pohřbíván mořskými 

sedimenty. 

Z hlediska geologického času se moře na území Moravy vyskytovalo pouhý jeden 

milion let, což lze nazvat epizodickou záležitostí. Přesto se jednalo o geologické období, 

které bylo pro toto území zásadní a ovlivnilo charakter krajiny dodnes. Až několik set 
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metrů mocné vrstvy sedimentů po sobě zanechalo moře nazývané Karpatská předhlubeň. 

Tyto komplexy spočívají vodorovně na prvohorním podkladu a vyplňují sníženiny 

zemského povrchu. Horniny typické pro karpatskou předhlubeň jsou vápnité usazeniny, 

šedozelené vápnité jíly, slíny a písky.  

Nasunutí nejmladších karpatských příkrovů je časově spojeno s ústupem 

neogenního moře a tím i s koncem alpinského vrásnění. Ústup moře završil významnou 

etapu geologických pochodů spojených s alpinským vrásněním, které vtisklo krajině 

Moravské brány její dnešní ráz. Od té doby převládá eroze a zvětrávání povrchu a dochází 

k narušování hlavně měkkých hornin vytvořených, v neogenním moři, tak i v paleogenních 

karpatských příkrovech (Janoška, 1998). 

2.4.4 Kvartér a Moravská brána 

 V období čtvrtohor je podoba krajiny Moravské brány ve stavu, v jakém ji známe 

dnes. Morfologie krajiny i říční systém odpovídá po celé období současnosti. 

Nejvýznamnějším geologickým jevem tohoto období jsou časté záplavy řeky Bečvy a 

vznik štěrkopískových usazenin označovaných jako říční niva. Záplavy jsou vysvětlovány 

častými a rychlými změnami klimatu. 

 Nejvýraznější klimatické změny v pleistocénu jsou označovány jako doby ledové. I 

když území okolo Hranic a Přerova zaledněno nebylo, tak doba ledová se zde projevovala 

nepřímo, záplavami řeky Bečvy a tvorbou nivních usazenin, tak i formou mrazového 

zvětrávání. Vlivem arktického klimatu docházelo k usazování sprašových návějí.  

 Dalším významným geologickým jevem kvartéru v Moravské bráně jsou výskyty 

výronu plynů a minerálních pramenů. Jedná se například o vývěry teplické kyselky, která 

významným způsobem ovlivnila vznik a vývoj Hranické propasti a Zbrašovských 

aragonitových jeskyní. Většina těchto vývěrů brzy zanikla. Skromný zůstatek představuje 

například oblíbená hanácká kyselka u Horních Moštěnic. 

 Nejmladší období kvartéru je holocén. Je to období, ve kterém se jako významný 

geologický činitel objevil člověk. Změny krajiny ať již přímo nebo nepřímo člověkem 

vyvolané jsou například těžba nerostných surovin, stavební činnost, znečišťování ovzduší, 

které má za následek postupnou změnu klimatu od něhož se dále ovlivňuje chování větru a 

vody (Janoška, 1998). 
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3 Demografický a historický vývoj oblasti 

3.1 Historie a vývoj Potštátu 

Potštát byl kolonizován z větší části Němci, ale také Čechy (což dokládá nesporná 

českost Spálova). Kolonizace zde probíhala poměrně pozdě, na přelomu 13. a 14. století. 

Oblast měla dobré předpoklady pro své osídlení, neboť zde vedla cesta na Opavu a dále do 

Polska. První doložená zmínka o Potštátu, jako městu, se datuje do období 1318 – 1322, 

kdy Záviš z Potštátu prodal své statky olomouckému biskupovi Konrádovi. Záviš 

z Potštátu patřil k rodu Půtovců, kteří dali jméno i samotnému Potštátu (Potštát – Potenstat 

= Půtovo město). Roku 1388 bylo pro Potštát vydáno nejstarší privilegium vaření piva. 

Toto privilegium vydal Boček (děd českého krále Jiřího z Poděbrad) poté, co město přešlo 

do držení pánů z Kunštátu a Poděbrad. Privilegium je nejstarší listinou státního okresního 

archivu. Další privilegium udělil městu markrabě Prokop r. 1394. Jednalo se o tzv. městské 

právo olomoucké a nařízení pro obyvatele okolních vesnic tj. Rudoltovic, Boškova, 

Milován, Liptáně, Spálová, Luboměře, Barnova, Lindavy, Kyžlířova a Heřmánek, aby své 

obilí a dobytek nejdříve prodali v Potštátě. Stejné privilegium jim také nařizovalo odebírat 

pivo z Potštátského pivovaru. Roku 1408 přešlo panství do rukou nového majitele, jímž 

byl Tas z Prusinovic, později se jeho rod označoval jako Podstaský z Prusínovic. Husitská 

doba se na oblasti nijak zvlášť neprojevila vzhledem k převážně německému obyvatelstvu. 

Stoupenci husitství se našli ve Spálové a Luboměři, kde žilo více lidí české národnosti. 

Zato luteránství bylo přijato německým i českým obyvatelstvem, včetně vrchnosti a místní 

fara se brzy stala baštou luteránství.   

Rod Podstatským z Prusínovic trend rozvoje panství a řemesel podporoval. Jako 

důkaz významného postavení češtiny jako úředního jazyka slouží další vydávaná privilegia 

psaná v českém jazyce. Rozvoj řemesel a řemeslné výroby dokládají dobová jména jako – 

Bednář, Kovář, Pekař, Švec, Stolař, Krejčí aj. Díky tomuto rozvoji lidé na panství žili 

v poměrně velkém blahobytu, který si užívali i měšťané a poddaní, jimž byly zrušeny 

povinnosti vozit dříví a chodit na hony. Počátkem 17. století byl posledním českým 

majitelem vystavěn renesanční zámek.  

První velká pohroma čekala na majitele panství i celý region r. 1621, ve kterém byl 

majetek rodu Podstatských zkonfiskován a darován nemanželské dceři Rudolfa II., 

Karolíně Austria-Contecroy, za účast na protihabsburském povstání.  
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Období po r. 1621 je v Potštátské historii označováno za období protireformace a 

živelných katastrof. Nová majitelka celého panství na Potštátě nesídlila a byla zastupována 

hejtmany a regenty. Oproti nedalekým Hranicím proběhla protireformace na Potštátsku 

poměrně klidně a bez většího odporu. Na faru byl dosazen katolický kněz, privilegia dříve 

městu udělena nebyla zrušena, ale ani potvrzena. Po protireformačním období přišla na 

město mnohem větší krize způsobená třicetiletou válkou. Švédská vojska město 

vydrancovala v období 1642 – 1645 pětkrát. Z historických pramenů lze zjistit, že škoda po 

řádění vojsk byla 53 297 zlatých. Při této válce byly zcela zničeny přilehlé vesnice Boškov 

a Boňkov, za jejichž obnovu se zasloužil jeden z hlavních hejtmanů Martin Desmarez.  

Začátek 18. století je považován pro panství, které už nějakou dobu patřilo rodu z 

Walderode, za šťastnější období. Vypálený Boňkov a zničené Heřmánky byly znovu 

osídlovány, došlo k obnově a dalšímu rozvoji řemesel především soukenictví, tkalcovství a 

ševcovství.  

Od poloviny 18. století se dalších sto let považuje za pomyslnou horskou dráhu 

úspěchů a neúspěchů města a regionu. Vrcholily spory obyvatelstva s vrchností, 

měšťanstvo vyhrálo spor o šenkování piva. Velkou ránou pro město bylo období tzv. 

Sedmileté války, Aby bylo město ušetřeno, muselo pruskému vojsku zaplatit vysoké 

výpalné. Další velkou ranou pro město byly Napoleonské války. Ty znamenaly velké 

odvody mladých lidí z města, a také povinnost ošetřovat raněné. Po těchto válkách přišly 

mohutné požáry, které zdevastovaly bezmála celé město, včetně zámku, který byl posléze 

přestavěn do empírového stylu (Internet 1). 

Konec napoleonských válek znamenal konec období bídy, došlo k obnově panství a 

novému rozkvětu. Od roku 1814 byla panství pod novým majitelem, jímž byl rod 

Desfours-Walderode. Následovalo období zrušení poddanství, vrchnostenská správa byla 

nahrazena správou státní, což mělo za následek rozvoj řemesla a také počátek 

industrializace. Panství se postupně měnilo v kapitalistický velkostatek. V rámci nového 

členění se v r. 1850 Potštát dostal do obvodu okresního soudu v Hranicích.  

Dle záznamů kroniky z r. 1834 zde působilo na 80 tkalců, 47 ševců a 29 krejčích. 

Ve městě žilo 1305 obyvatel a stálo zde 188 domů. Celé Potštátské panství pak čítalo 5478 

obyvatel, 4675 měřic polí, luk a pastvin, 3345 měřic lesů.   
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Obr. 7 Mapa Potštátu z r. 1830 (Kuča, 2002) 

Rozvíjející se průmysl v 19. století pokračoval ve svém rozkvětu, což dokládá i 

založení hedvábnické továrny vídeňskou firmou Flemmich. Byl založen poštovní úřad a 

postavena městská škola s výukou nepovinné češtiny. Roku 1880 vznikl dobrovolný 

hasičský sbor, jako reakce na časté požáry v oblasti. S postupem doby se ukazoval problém 

s dopravou. Zamýšlená železnice s přípojkou na Ferdinandovu dráhu nebyla nikdy 

zbudována, a tak Potštát zůstal odříznut od případných odběratelů svých textilních a 

sklářských produktů. To se brzy projevilo, snižováním výroby, propouštění zaměstnanců a 

odchodem těchto lidí z oblasti. Pomyslný hřebík do rakve rozvoje oblasti zasadila i 

I.světová válka, za které padlo 100 Potštátských obyvatel.  

Velmi důležitým mezníkem v historii Potštátu se stal vnik Československé 

republiky. Německá většina v oblasti se pokusila vypracovat plán k připojení se 

k republice Deutschösterreich a její provincii Sudeteland s cílem zřídit krajské hejtmanství. 

Jejich snaha byla přerušena československými jednotkami, které obsadily Suchdol, Odry, 

Nový Jičín a Opavu. Český duch se začal velmi rychle v oblasti projevovat. Došlo 

k počeštění názvu města z původního Podstat na Potštát, zřídily se české obecné i mateřské 

školy, později byla zřízena i měšťanka.  V r. 1932 úspěch české menšiny vrcholil při 
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volbách, po kterých měli své zastoupení i na radnici. Hospodářská krize ve 30. letech vedla 

k zastavení výroby v místní textilce. Začaly se realizovat tzv. nouzové práce, při kterých 

bylo postaveno například koupaliště. Situaci s vysokou nezaměstnaností částečně zmírnil 

nově vzniklý podnik tírny lnu v Kovářově. Nezaměstnanost bohužel stále převládala a 

sloužila jako účinný prostředek ke vzniku henleinovského hnutí a šíření nacistické 

ideologie. 

Ve dnech 10. a 11. října 1938, došlo k obsazení oblasti Wehrmachtem, jako 

důsledek mnichovského diktátu. Místní textilku převzal dr. Cajewitz a byl pověřen 

výrobou vojenských potřeb. Česká menšina byla přinucena odejít. České školství bylo 

zrušeno a zbylí Češi byli vystavování nacistickému teroru. Osvobozenecké tažení 

sovětských vojsk mělo za následek konec německého panství. Potštát byl osvobozen 8. 5. 

1945. Definitivní odsun německého obyvatelstva proběhl v r. 1946. Poválečná obnova 

místního průmyslu byla obtížná, protože budovy byly ve špatném stavu a mnohdy chyběly 

původní stroje. Na Potštátsko přišla nová vlna obyvatel z různých okolních krajů. Jednalo 

se o takové množství lidí, že si většina obcí mohla založit vlastní místní úřad.  

Trend vzrůstající průmyslové a ekonomické činnosti byl narušen komunistickým 

převratem a nastolením vlády jedné strany. Veškerý podnikatelský duch místních obyvatel 

byl zmařen hospodářským plánem předneseným tehdejším prezidentem Gottwaldem. 

Bohužel dvouletý plán pro zprůmyslnění zaostalých oblastí na Potštátsku nebyl nikdy 

splněn. Nové továrny nevznikly, a ty stávající přešly pod jiné majitele s velkými změnami 

ve výrobě. Tyto změny vedly k úbytku pracovních příležitostí a odlivu obyvatel z města 

(Hosák, 2004; Internet 1). 

3.2 Historie Olšovce 

 Vznik obce Olšovec je spojen se starým vyprávěním pojednávajícím o osadě 

Šovejda, která dnešnímu Olšovci předcházela. Šovejda se nenacházala přímo na území 

dnešní obce. Za vpádu nepřátelských vojsk na Moravu, utekli obyvatelé Šovejdy do 

nedalekých olšových lesů, aby se zde před nájezdníky ukryli. Ti opuštěnou osadu vypálili a 

vydrancovali do poslední chýše. Obyvatelé se tam už nemohli vrátit a zůstali v olšových 

lesích, kde postupně lesy káceli a ze získaného dřeva si budovali nové obydlí. Lokalita jim 

vyhovovala, protože zde měli více vody, díky protékajícímu potoku a také velké pastviny, 

které využívali pro svůj dobytek. Nově zbudované osadě říkali V olší nebo Olšová vesnica.  
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 Středověká historie je podobná jako historie Potštátu a Partutovic, protože Olšovec 

také patřil do hranického panství, které získal po česko-uherských válkách Vilém 

z Pernštejna. V té době v Olšovci žilo okolo 27 lidí (Internet 4). 

3.3 Historie Partutovic 

 Podle starých pověstí vyprávějících o založení obce, byla obec vystavěna mezi 12. 

a 13. stoletím, kdy je připomínána ještě jako osada Bartolovice, kterou založil jeden ze tří 

bratrů, který se jmenoval Bartoloměj Bartolovice. Jeho další dva bratři se jmenovali 

Jindřich a Dobeš, kteří také založili okolní osady Jindřichovice a Dobešovice.  

 Název obce se často měnil jako například Partultovice nebo Bartotowitcz. Až v r. 

1905 byl název definitvně ustálen na Bartelsdorf, Partutovice. 

 První oficiální zmínky o Partutovicích pocházejí z r. 1412. Obec v období 

středověku spadala do správy hranického panství, které bylo majetkem permontstrátského 

kláštera Hradisko u Olomouce. R. 1475 se majitelem hranického panství stal Vilém 

z Pernštejna, protože klášter dával hranické panství často do zástavy a za dob česko-

uherských válek jej nebyl schopen vyplatit zpět. Vilém už v té době vlastnil helfštýnské 

panství, které se nachází kousek od hranického. Podle historických záznamů žilo v osadě 

v r. 1516 okolo 28 usedlíků. 

 Rod Pernštejnů panství prodal Zdeňku Žampachovi z Potštejna. Ten ale u moci 

dlouho nevydržel, protože své poddané utlačoval tak moc, že se proti jeho tyranii vzbouřili 

r. 1605. Žampach se rozhodl panství opustit a přenechal jej r. 1609 Karlu Pergerovi 

z Pergu, který vzápětí panství předal do majetku Václava Mola z Modřelic. Ten opět 

nasadil vládu tvrdé ruky. Za účast na stavovském povstání mu bylo panství císařem 

Ferdinandem zkonfiskováno a daroval jej olomouckému biskupovi Františku 

Dittrichštejnovi. Rod Dittrichštejnů měl panství ve vlastnictví do r. 1858.  

 Ve třicátých letech 20. století v Partutovicích žilo okolo 471 občanů české 

národnosti a pouhých 13 lidí národnosti německé. Proto se v obci začal používat výhradně 

její český název. V r. 1930 byla postavena silnice propojující Olšovec s Luboměří, která 

vedla také přes Partutovice. Nicméně v obci stále chyběl vodovod, elektřina a kanalizace. 

 Za okupace v r. 1938 se Partutovice, včetně dalších obcí jako Střítež nad Ludinou, 

Jindřichov, Luboměř nebo Spálov, ocitly za demarkační čárou. Po složitých a zdlouhavých 
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vyjednáváních byly Partutovice spolu s Jindřichovem a Stříteží nad Lundinou v témže roce 

navráceny republice (Internet 3). 

4 Návrh naučné stezky  

4.1 Popis stezky 

 Navrhovaná naučná stezka má návštěvníky seznámit se životem v regionu. Má jim 

přiblížit přírodu a informovat o zajímavých místech, která se zde vyskytují.  

 Stezka má dva okruhy, které se liší turistickou náročností. První tzv. Velký okruh a 

druhý tzv. Malý okruh. Liší se od sebe především délkou a také začlenění do terénu. Zatím 

co Velký okruh vede z velké části lesy a loukami a je cca 24 km dlouhý, Malý okruh je 

veden většinou ulicemi Potštátu a jen občas návštěvníky vyvede do okolní přírody. Lze 

tedy Malý okruh považovat za městský a Velký okruh za přírodní. Zvolení dvou okruhů 

stezce přináší větší atraktivitu a také širší spektrum návštěvníků, kteří se po ní mohou 

projít a vybrat si tak tu variantu, na kterou se cítí být dostatečně fyzicky vybaveni.   

Velký okruh zahrnuje tyto hlavní a vedlejší zastávky: 

Hlavní zastávky: 

 Potštátský zámek 

 Skalní město 

 Zřícenina hradu Puchart 

 Větrný mlýn v Partutovicích 

 Dřevěný kostel v Lipné 

 Zatopený lom v Olšovci 

 Saudkova štola v Boňkově 

 

Vedlejší zastávky: 

 Mlok skvrnitý 

 Borovice lesní 

 Pstruh potoční 

 Habr obecný 
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4.2 Technické vybavení stezky 

 Velký okruh předpokládá vybudování zvláštních cestiček a chodníků mimo místní 

komunikace pro zajištění bezpečnosti návštěvníků. Výjimkou jsou polní cesty a lesní 

pěšiny, které nejsou zatěžovány běžnou dopravou a nehrozí zde žádné nebezpečí. Nově 

vytvořené cestičky a pěšiny budou, tam kde je to potřeba, zpevněny štěrkovými násypy 

frakce 16/32 mm. Jedná se hlavně o rozmočená a bahnitá místa. Velké rýhy a strouhy, 

které nejde překonat žádnou možnou obchůzkou, budou překlenuty dřevěnými mostky 

vybavenými zábradlím a protiskluzovými prvky.  

 Výše popsané hlavní a vedlejší zastávky naučné stezky budou osazeny tzv. 

Informačními tabulemi – Kiosky (dále jen Kiosky), na nichž bude připevněna, do ochranné 

fólie zatavená, tiskovina většího formátu se všemi informacemi a fotografiemi týkající se 

daného místa, památek nebo fauny a flóry. Kiosky budou dřevěné konstrukce, do země 

ukotvené přes betonové základy. Detail konstrukce viz. příloha č. 1.1 Informační tabule 

1400×1200 mm a kapitola 4.2.1 Informační kiosek na str. 23. Protože stezka měří cca 24 

km a jedná se tak o poměrně dlouhou turistickou cestu, proto jsou na místech každé hlavní 

zastávky instalovány lavičky se stolem určené k odpočinku a relaxaci návštěvníků stezky 

viz kapitola 4.2.2 Lavičky a stoly na str. 24. Pro zajištění čistoty okolí stezky budou podél 

celé trasy rozmístěny odpadkové koše viz kapitola 4.2.3 Odpadkový koš na str. 24. 

Orientace a značení stezky bude označeno podobným značením jaké používá i KČT (Klub 

českých turistů). Jedná se o cedulky se šipkami a značkami kreslenými barvou na stromy, 

sloupy případně rohy stavení. 

 Vzhledem k městskému terénu není třeba pro Malý okruh nijak upravovat jeho 

trasu. Ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků, jež se budou pohybovat po místních 

komunikacích a chodnících, při přesunech mezi jednotlivými zastávkami, bude na každém 

z kiosků přidána výzva ke zvýšené opatrnosti a dodržování základních pravidel chování se 

na pozemních komunikacích. 

4.2.1 Informační kiosek 

 Nosná konstrukce informačních tabulí bude zhotovena z akátového dřeva. Jedná se 

především o sloupy. Na které je připevněna tzv. OSB deska, která je pevná a tuhá a nehrozí 

tedy její snadné poškození. OSB deska je lemována lištami z borového dřeva. Informační 
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tiskovina, která je zatavená do fólie je k OSB desce přilepena polyuretanovým lepidlem, 

které nepodléhá povětrnostním vlivům. 

 Veškeré spoje na konstrukci jsou prováděny s pomocí tzv. vratových zinkovaných 

šroubů. Konstrukce je ukotvena v betonových patkách přes ocelový pozinkovaný svařenec 

vyrobený z ocelové trubky a roxoru.  

4.2.2 Lavičky a stoly 

 Pro svou turistickou náročnost budou na stezce umístěny také lavičky se stoly 

určené k odpočinku a relaxaci návštěvníků. 

 Lavičky a stoly budou rovněž vyrobeny z desek a sloupků z akátového dřeva. 

Každé odpočívací místo bude vybaveno jedním stolem, dvěma lavičkami a dvěma menšími 

sedátky. Tyto budou ukotveny stejným způsobem jako informační tabule. Detail 

konstrukce laviček a stolu viz příloha č. 2.1, 2.2 a 2.3. 

4.2.3 Odpadkový koš 

 Pro udržení čistoty na odpočívacích místech, ale i na celé stezce budou vyrobeny 

dřevěné odpadkové koše. Na každém odpočívacím místě bude instalován jeden odpadkový 

koš. Ostatní pak na vhodných místech podél celé trasy.  

 Odpadkový koš bude vybaven vyměnitelným plastovým pytlem, který se bude 

v pravidelných intervalech měnit za prázdný. Detail konstrukce koše viz příloha č. 3.1. 

4.2.4 Použitý materiál 

Kromě OSB desky u informační tabule budou všechny dřevěné konstrukce 

vyrobeny z akátového dřeva. Akátové dřevo bylo zvoleno pro své jedinečné vlastnosti, 

kterými jsou například tvrdost, objemová stálost, pružnost, odolnost vůči mechanickému 

opotřebení a v neposlední řadě pro své vzhledové vlastnosti, kdy se vyskytuje v krásných 

odstínech s vysokým leskem. Nechráněné a neimpregnované je schopno vydržet až 40 let. 

V našem případě pro zvýšení životnosti a odolnosti dřevěných konstrukcí bude použita 

impregnační tenkovrstvá lazura na vodní bázi. 

Betonové patky jsou vyrobeny z běžného betonu C12/15. 
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Kotvení dřevěné konstrukce do betonového základu je provedeno přes ocelový 

svařenec. Jedná se o ocelovou trubku, na kterou je navařená ocelová tyč tzv. roxor. 

Veškeré spoje jsou provedeny pomocí vratových pozinkovaných šroubů, které mají 

zakulacenou hlavičku bez plochých a křížových zářezů, takže je není snadné vyšroubovat. 

Materiály a samotná konstrukce byly projektovány tak, aby se daly co nejméně 

poškodit případným útokem vandalů. 

Všechny výkresy byly projektovány v programu AutoCAD. 

4.3 Malý okruh 

Objekty Malého okruhu se nacházejí na Bočkově náměstí v Postštátě nebo v jeho blízkém 

okolí.  Malý okruh zahrnuje následující zastávky: 

 Kostel sv. Bartoloměje 

 Hřbitovní kostel Nanebevzetí P. Marie 

 Hodinová věž 

 Barokní morový sloup 

 Kašna 

 Sousoší Ukřižování  

 Socha sv. Floriána 
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Obr. 8 Kostel sv. Bartoloměje (Autor, 2012) 

Památky Malého okruhu mají jeden společný kiosek, na kterém jsou vypsány 

všechny údaje o památkách dohromady, protože se jedná o objekty situované na jednom, 

Bočkově, náměstí vyjma obou kostelů 

.  

Obr. 9 Kašna (Autor, 2012) 
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Obr. 10 Barokní morový sloup (Autor, 2012) 

 

Obr. 11 Hodinová věž (Autor, 2012) 
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4.4 Velký okruh – hlavní zastávky 

4.4.1 Zámek v Potštátě 

 Zámek v Potštátě (obr. 12 a 13) byl postaven roku 1600 rodem Podstatských z 

Prusínovic. Byl vystavěn na základech starého hradu, který je připomínán již r. 1377 

v moravských zemských deskách.  

 

Obr. 12 Potštátský zámek (Autor, 2012) 

Za účast na stavovském povstání proti císaři bylo panství Podstatských 

zkonfiskováno a věnován nemanželské dceři Rudolfa II. – Karolíně. Po její smrti v 60. 

letech 17. století zámek získal rod Walderode, který jej koupil za 50 000 zlatých a měl ho 

v držení spolu s rodem Desfours. Desfoursové zámek drželi až do roku 1963, kdy vymřeli 

po přeslici. Původně renesanční stavba byla po požáru v r. 1813 přestavěna v empírovém 

slohu (David, Soukup, 2010). 
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Obr. 13 Průčelí Potštátského zámku (Autor, 2012) 

V současné době na zámku sídlí obecní úřad, mateřská škola, knihovna a místní 

kulturní středisko, včetně společenského sálu a obřadní síně. V zámeckých místnostech lze 

pak spatřit reprodukce tehdejších mistrů. V kulturním středisku pak můžeme obdivovat 

dochovaný dřevěný strop z období druhého rokoka, empírová kamna a zrcadlo 

z někdejších sbírek. V obřadní síni se dochovaly na stěnách původní znaky rodu Desfours. 

V prostorách knihovny pak původní štukové stropy. V knihovně lze také nalézt zbytku 

původního zámeckého mobiliáře, jehož zbytek je umístěn v přízemí budovy spolu 

s expozicí k dějinám města (Propagační materiál 1). 

4.4.2 Kostelík v Lipné 

 Lipná je místní část Potštátu, asi  4 km severovýchodně od Potštátu. Původní název 

vesnice byl Lindava, německy Lindau. První zmínky pocházejí ze 14. stol. Byla založena 

při německé kolonizaci.  
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Obr. 14 Kostel sv. Jana Křtitele (Autor) 

 Kostelík (obr. 14) se nachází při jižním okraji vsi. Je zasvěcen sv. Janu Křtiteli, 

před ním zde stála dřevěná kaplička. Dnešní podobu získal v r.1746 přestavbou a dalšími, 

ale již jen menšími úpravami v letech 1772 a 1953. Je obestavěn kamennou zídkou a 

obklopen hřbitovem (obr. 15). Jedná se o dřevěný, roubený kostel o velikosti 17×9 metrů, 

s obdélníkovým půdorysem a s pravoúhle odsazeným zakončeným presbytářem s boční 

sakristií. Zastřešen je valbovou střechou, která je pokryta štípaným šindelem. Kostelík má 

také malou zvonici, se dvěma menšími zvony. Přístup denního světla do objektu je zajištěn 

dvěma páry půlkruhových oken. Z vybavení kostela stojí za zmínku barokní oltář 

s obrazem sv. Jana Křtitele (David, Soukup, 2010). 
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Obr. 15 Hřbitov okolo kostela v Lipné (Autor, 2012) 

4.4.3 Větrný mlýn v Partutovicích 

 První zmínky o Partutovicích pocházejí z roku 1412. Partutovice, kdysi také 

nazývané Bartolovice podle pověsti o třech bratrech, z nichž jeden se jmenoval Bartoloměj 

Bartolovice, proto Bartolovice. Nachází se cca 5 km východně od Potštátu, mezi kopci 

Oderských vrchů. Do r. 1848 byla ves součástí Hranického panství (David, Soukup, 2010). 
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Obr. 16 Maršálkův větrný mlýn (Autor, 2012) 

 Z historických pramenů lze vyčíst, že celá oblast kolem Hranic se přezdívala jako 

Moravské Holandsko, díky velkému počtu větrných mlýnů. I zde v Partutovicích stály 

dříve tři větrné mlýny německého typu, avšak dochoval se pouze jediný, Maršálkův 

(obr. 16), který je Národní kulturní památkou. Mlýn je plně funkční a hrdě se tyčí na 

vrcholku zvaném Grunderb, kde vystavuje své perutě. Mlýn se pyšní velmi zajímavou 

historií, která popisuje jeho světlé chvíle, kdy místním dokonale sloužil, ale i chmurné 

válečné období, jež mělo vliv i na mlýn a jeho výrobu.  

 Se stavbou mlýna započal roku 1837 Antonín Mocek, který při stavbě využil i části 

starých mlýnů, což dokládá letopočet 1783 vyražený na jednom z trámů. Mlýn má půdorys 

tvaru čtyřbokého hranolu o rozměrech 5,75×5,75 m, a je 11 m vysoký (obr. 17). Je pokryt 

sedlovou střechou a 7 m dlouhými křídly se celý otáčí proti větru. V roce 1894 koupil 

mlýn Benedikt Maršálek. Mlýn zůstal v majetku jeho rodu dodnes, kdy je v majetku Marie 

Kandlerové rozené Maršálkové. Paradoxně mlýn nebyl za války zničen, ani jinak 
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poškozen, ale přesto nemlel ani nešrotoval. To bylo dáno celorepublikovým zákazem mletí 

a šrotování. Mlýn byl zaplombován a odsouzen k postupnému chátrání. Maršálkův větrák, 

jak je ve zdejším okolí mlýn přezdíván, se dočkal znovu uvedení do provozu po rozsáhlé a 

náročné rekonstrukci v letech 1953-1955. Od té doby mlýn sloužil ke šrotování, a tím bylo 

zabráněno jeho chátrání. Při kontrolách v roce 1974 byly zjištěny velké závady na 

některých částech mlýna. Z toho důvodu proběhla další, už ne tak rozsáhlá, rekonstrukce. 

 

Obr. 17 Zadní pohled na mlýn (Autor, 2012) 

 V současné době je mlýn veřejnosti přístupný po domluvě s majiteli, kteří velmi 

rádi a ochotně provedou každého, kdo projeví zájem, a to vše za symbolické vstupné 10,-

Kč (Hoňková, 2010; David, Soukup 2010). 

4.4.4 Zatopený lom v Olšovci 

 Necelých 5 km od Hranic se na úpatí Oderských vrchů v Moravské bráně nachází 

malebná obec Olšovec, která je prvně zmiňována r. 1516 v berňových registrech. Olšovec 

býval součástí Hranického panství a byl vystavěn jako náhrada za zničenou osadu Šovejda 

(David, Soukup, 2010). 
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 Zatopený lom (obr. 18), se nachází na severním konci obce. Lom zahájil svou 

činnost již koncem 19. století těžbou břidlice. Pracovalo zde více než 100 lidí. Lom byl 

vždy majetkem obce, která jej dále pronajímala. Nejdéle byl lom pronajat Augustu 

Janečkovi v letech 1902 – 1942. Za války byl provoz zastaven, obnoven byl po jejím 

skončení v r. 1945 Barovými závody. Po znárodnění nesl kamenolom název Svit. Pro 

nekvalitní kámen byl r. 1964 provoz kamenolomu ukončen a byla zde zřízena obalovna 

štěrku. Následkem vypouštění horkého vzduchu z obalovny shořela dřevěná budova drtiče, 

dlouholetá dominanta lomu, postavena r. 1912 A. Janečkou.  

 

Obr. 18 Zatopený lom v Olšovci (Autor, 2012) 

 Po ukončení provozu obalovny byl lom převeden do majetku Lesů ČR, a byl 

zatopen a zarybněn. Mezi roky 1983 a 1984 byl lom kompletně vypuštěn a všechny ryby 

byly vyloveny, za účelem zkoušky vydatnosti přítoku vody do lomu. Pokud by byl přítok 

vody dostačující, měl sloužit jako zásobárna pitné vody pro nově stavěnou čtvrť 

v Hranicích. Vydatnost přítoku však byla velmi malá, proto bylo od tohoto záměru 

upuštěno. Opětovné zatopení lomu do původního stavu trvalo skoro dva roky. Po roce 

1990 obec lom zpřístupnila veřejnosti a povolila v něm koupání. Vodní plocha má rozlohu 

12 675 m
2
 a nejhlubší místo nacházející se při levém okraji lomu je cca 15 m (Internet 5). 
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Obr. 19 Díry v kameni pro uložení trhaviny k odstřelu (Autor, 2012) 

Jednou z dalších zajímavostí, o které laická veřejnost moc neví je přítomnost 

ichnofosilii v olšovecké břidlici. Jedná se o stopy činnosti, které po sobě zanechali tehdejší 

živočichové. Konkrétně v Olšovci se jedná o stopy po vrtavé činnosti, které lze pozorovat 

jak na vrstevních plochách, tak v řezu kolmém na ně (Janoška, 1998). 

 

Obr. 20 Sekundárně vykrystalizovaný křemenec v rozpukané hornině (Autor, 2012) 
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Obr. 21 Vrstevnatost kulmských hornin (Autor, 2012) 

4.4.5 Soudkova štola v Boňkově 

 Přibližně 0,5 km obce Boňkov se nachází přírodní památka a významné zimoviště 

vrápenců, Soudkova štola (obr. 22). Nazývána také jako Dvě štoly u Olšovce nebo 

Boňkovská štola. Štola vznikla podpovrchovou těžbou břidlice. Hlavní štola za vstupem 

přechází ve větší komoru místy až 10 metrů vysokou a je částečně vyplněna základkami 

(obr. 23). Z hlavní štoly se dá sestoupit do spodního patra, ale tento sestup je poměrně 

obtížný.  
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Obr. 22 Vstup do Saudkovy štoly (Autor, 2012) 

 Jedním z největších znaků a pozůstatků po těžbě pokrývačské břidlice v této oblasti 

jsou velké a rozsáhlé haldy břidlice. Kvalitní krytinový materiál se zde získával díky 

snadné a dokonalé štípatelnosti horniny.  

 Břidlice v Boňkově jsou paleontologicky významné, protože v nich lze spatřit 

fosílie živočichů jako například, pro danou dobu karbonu typický, mlž Posidonia becheri, 

nebo články lilijic či nepříliš zřetelně zachovaní goniatiti (Janoška, 1998). 

 V současné době je ve štole chráněná ptačí oblast Natura 2000, protože se zde 

nachází významné zimoviště vrápenců. Na zimovišti bylo zatím zjištěno 10 různých druhů 

letounů. Mezi ně patří například vrápenec malý, netopýr velký, netopýr černý nebo netopýr 

brvitý. 
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Obr. 23 Základky uvnitř štoly (Autor, 2012) 

4.4.6 Zřícenina hradu Puchart 

Zřícenina hradu Puchart, který je také označován jako hrad Pustý nebo Sudetský 

zámek, se tyčí na skalním výběžku nad levým břehem potoka Veličky, nedaleko Potštátu. 

Z hradu zůstalo zachováno, kromě pár terénních nerovností, také zbytek hradní věže, část 

hradby, příkop a val. Veškeré objekty jsou volně přístupné. 

Hrad založili ve 14. století páni z Kunštátu. Hrad zanikl v 90. letech 14. století za 

bojů mezi markrabaty Prokopem a Joštem. V roce 1408 byl hrad připomínán již jako pustý. 

4.4.7 Potštátské skalní město 

Podivuhodná přírodní scenérie, početné skalní útvary, vystupující ze strmých svahů 

nad oběma břehy úzkého zalesněného kaňonovitého údolí říčky Veličky mezi Potštátem a 

rozcestím pod Boňkovem cca 9 km od Hranic. Skály jsou tvořeny sedimentárními 

horninami karbonského stáří, které se střídají v několika centimetrových vrstvách. Takto 

střídající se horniny nazýváme flyš. Jednotlivé skalní útvary se nacházejí v prudkých 

stráních především nad levým břehem říčky a přístup k nim je obtížný. Některými místy 

prochází žlutá turistická značka, nicméně nejsnazší prohlídka těchto skalních uskupení je 

ze silnice procházející údolím. Skály či skupiny skal jsou pojmenovány zajímavými jmény: 
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Zakleté město, Kosí údolí, Čertovy kameny, Kámen vdavekchtivých dívek, Čertova 

kazatelna, Strmé skály, Trpasličí skály, Kamenná vrata, Jelení skok aj. Skály jsou místy až 

20 m vysoké a jsou vyhledávány horolezci (obr. 25). Horolezecké trasy (obr. 25) jsou zde 

dobře označeny a je k nim vypracován podrobný průvodce. 

 

Obr. 24 Potštátské skalní město (Autor, 2012) 

Ke skalnímu městu neodmyslitelně patří i hostinec U Tlustého Jana, stojící na 

jižním okraji celého městečka u silnice vedoucí do Hranic. Své jméno získal po jednom 

z hostinských, který byl podle pověstí tak tlustý, že musel mít svou speciálně vyrobenou 

velkou židli a zvednout se z ní mohl jen za pomoci kladkostroje.  
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Obr. 25 Horolezecká stěna (Autor, 2012) 

O řadě útvarů v Potštátském skalním městě se vyprávějí pověsti. Na vrcholu skály 

Čertovo kopyto je prohlubeň ve tvaru kopyta. O její vznik se prý postaral dopálený čert, 

který si tu ve zlosti dupl, když se mu z balvanů nepodařilo v určeném čase postavit 

přehradu. V prohlubni se i při největším suchu držela voda. Rozházené kameny 

z nedokončené hráze se pak nazývají Čertovy kameny. Jsou zde i kameny s čarovnou 

mocí, jako například Kámen vdavekchtivých dívek je opředen pověstí, že když se na 

kámen dívka postaví, do roka se vdá (David, Soukup, 2010). 

4.5 Velký okruh – vedlejší zastávky 

 Tato část bakalářské práce je věnována pouze zajímavostem fauny a flóry. O 

přírodních a kulturních památkách je pojednáno v kapitole 4.4 Velký okruh – hlavní 

zastávky. 
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 Vedlejší zastávky Velkého okruhu jsou určeny ke zpestření trasy. Budou umístěny 

v místech kde se daný živočich nebo rostlina vyskytuje. Informace o konkrétním druhu 

budou umístěny na menší informační tabuli viz příloha č. 1.2. 

 Na tomto okruhu se lze setkat například s mlokem skvrnitým, pstruhem potočním 

nebo borovicí lesní a habrem obecným. 

4.5.1 Mlok skvrnitý 

Latinský název: Salamandra salamandra 

Třída: Obojživelníci 

Řád: Ocasatí 

Čeleď: Mlokovití 

Rod: Mlok 

 Výrazně, žlutočerně (Obr. 26), zbarvený obojživelník se vyskytuje na vlhčích 

místech. Bývá schován pod kameny, kůrou stromů nebo ve skalních štěrbinách a 

podobných místech, kde se chrání před slunečním zářením. Svým zbarvením dává svému 

okolí najevo, že je jedovatý a není tak vhodným jedincem k lovení. 

 

Obr. 26 Mlok Skvrnitý (Internet 15) 

 Mlok je obecně spíše nočním živočichem, přes den jej lze spatřit po dešti, když se 

vydává lovit potravu. Aktivní je zhruba od března do října, zimu pak přežívá v jeskyních, 

štolách či dokonce i ve sklepech domů, ve větších skupinách. 

 Jeho jídelníček se skládá povětšinou z bezobratlých živočichů, žížal, stonožek, 

slimáků nebo pavouků a drobného hmyzu (Internet 6). 
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4.5.2 Borovice lesní 

Latinský název: Pinus sylvestris 

Třída: Jehličnany 

Řád: borovicotvaré 

Sekce: Pinus 

Čeleď: Borovicovité 

Rod: Borovice 

 Borovice (Obr. 27) je celoročně zelený, neopadavý jehličnatý strom. Dorůstá až do 

výšky 40 m a dožívá se mnohdy i 350 let. Vyskytuje se ve světlých lesích, písčitých nebo 

skalistých oblastech. V České republice se vyskytuje ve všech oblastech. Ve výšce nad 

1000 m n. m. je její výskyt značně omezen.  

 

Obr. 27 Borovice lesní (Internet 16) 

 Borovicové dřevo se využívá například ve stavebnictví nebo jako palivové dříví. 

Dřevo z borovice odpuzuje moly, hodí se tedy do nábytkářství jako vhodný materiál pro 

skříně a veškerý nábytek určený k uložení oblečení. Z borovicové pryskyřice se získává 

terpentýn, který se využívá k výrobě barev, laků a leštidel. 

 V lidovém léčitelství se dají využít pupeny sbírané v období dubna před jejich 

rozvinutím. Výtažek z pupenů působí protizánětlivě, usnadňuje vykašlávání a při zevním 

použití podporuje prokrvení pokožky (Internet 7). 

4.5.3 Pstruh potoční 

Latinský název: Salmo trutta 
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Třída: Paprskoploutví 

Řád: Lososotvární 

Čeleď: Lososovití 

Rod: Pstruh 

 Pstruh (Obr. 28) je sladkovodní ryba, rozšířená téměř po celém území České 

republiky. Vyskytuje se zásadně v čistých vodách, takže se dá považovat za přírodní 

indikátor kvality vody. Má rád horní úseky řek, studené horské potoky. Žije samotářským 

životem, ale dá se spatřit i v hejnu. Vyskytuje se i v nadmořských výškách nad 1000 m. 

 

Obr. 28 Pstruh potoční (Internet 17) 

 Pstruh je dravá ryba a živí se na rozdíl od kaprovitých ryb výhradně jen živočišnou 

potravou. Loví vodní hmyz, náletový hmyz, pijavice, drobné rybky a dokonce také drobné 

korýše.  

 Samec pstruha, pokud není dříve uloven rybáři, je schopen dožít se až 10 let a 

dorůst do délky okolo 60 cm. Pstruzi jsou vyhledávanou pochoutkou, protože mají velmi 

chutné maso s minimem kostí (Internet 8). 

4.5.4 Habr obecný 

Latinský název: Carpinus betulas 

Třída: vyšší dvouděložné 

Řád: Bukotvaré 

Čeleď: Břízovité 

Rod: Habr 
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 Habr obecný (Obr. 29) je známý jako keř i jako strom. Jako strom dorůstá až 20 m. 

Kůra habru je šedá a hladká, proto bývá v mladém věku často mylně označován jako buk 

lesní.  

 

Obr. 29 Habr obecný (Internet 18) 

 Dřevo habru je velmi tvrdé a houževnaté, nicméně se ho jak ve stavebnictví ani 

v nábytkářství příliš nevyužívá. Jeho nejrozšířenějším využitím je pouze jako palivové 

dřevo, které je velmi výhřevné. Aby se dalo takto využít je potřeba jej nařezat a naštípat 

ještě v syrovém stavu, protože když dokonale vyschne, je natolik tvrdé, že se dá jen 

s velkými obtížemi rozseknout.  

 Habr je v Česku původní strom, který se vyskytuje do 700 m n.m., v listnatých i 

smíšených lesích (Internet 9). 
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5 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na oblast Potštátska a přiblížit její turistické 

zajímavosti širší veřejnosti. Z uvedených informací je zřejmé, že celá oblast je z pohledu 

turistického vyžití velmi zajímavá. Hlavními znaky území jsou vysoká kvalita životního 

prostředí, vyvážený poměr lesů, luk a strání a poměrně rozmanitý reliéf, který nabízí jak 

rovinatá místa, tak i poměrně členitý horský terén s častými skalními výběžky. Turisté zde 

mohou shlédnout přírodní, kulturní i technické zajímavosti, které zde zanechaly generace 

před námi nebo je vytvořila sama příroda složitými a dlouhodobými procesy. 

 Cestovní ruch dané oblasti má veliký potenciál díky rozmanité krajině a památkám, 

které se zde nacházejí a také díky své velmi dobré dopravní dostupnosti. Nedalekými 

Hranicemi na Moravě procházejí dvě hlavní dopravní tepny a to železniční koridor, 

spojující východ České republiky se západem a také krátce otevřená dálnice D1.  

 Praktická část bakalářské práce je věnována návrhu naučné stezky v okolí Potštátu. 

Tato stezku je navržena za účelem zatraktivnění dané lokality, a vytvoření určitého vodítka 

pro nerozhodné návštěvníky a turisty a byla jim tak přiblížena zdejší krajina a památky v ní 

ukryté. Stezka se vyznačuje dvěma okruhy, které vedou městskou zástavbou Potštátu i jeho 

okolím. Stezka je koncipovaná jako aktivní turistický prvek, který je zároveň vybavený 

k relaxaci a odpočinku. Samotná stezka a její okruh je mým osobním doporučením, která 

místa stojí za shlédnutí a jak jsem již avizoval v úvodu této práce, jedná se především o 

seznámení širšího okolí s místy, ke kterým mám osobní vztah. 

 Na úplný závěr bych chtěl zdůraznit, že místní rázovitý život, pestrá krajina a 

památky stojí za navštívení. Cestovní ruch v těchto místech není na dobré úrovni, tak mi 

nezbývá než doufat, že lidé si sem i přesto cestu najdou a třeba pak budou souhlasit s mými 

slovy, že je tady, na Potštátsku, opravdu krásně. 
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