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Anotace. 

Předmětem zpracování této bakalářské práce byl výzkum a charakteristika agrární 

struktury Národní přírodní památky Velký Roudný s přihlédnutím k historickým 

souvislostem, které se podílely na utváření dnešního stavu tohoto místa.  

 Stručně je v této práci popsán výskyt a charakteristiku zdejších cenných druhů 

rostlin a živočichů. K tomuto bylo vycházeno z informací uvedených v inventarizačních 

průzkumech, které zde byly prováděny Agenturou ochrany přírody a krajiny. Dále bylo 

vycházeno z osobních zjištění vyplývajících z terénního monitoringu.  

K popisu historických souvislostí bylo vycházeno z informací, které byly 

zpracovávány z obecní kroniky, archivu obecního úřadu a rozhovorů s místními obyvateli. 

Vyhodnocením skutečností zjištěných z tohoto výzkumu je ojedinělá zachovalost 

agrárního reliéfu v takovémto stavu a vázanost regionálně ojedinělých živočišných a 

rostlinných druhů na tuto lokalitu. 

 

Klíčová slova: agrární reliéf, agrární objekt, Národní přírodní památka Velký Roudný  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary. 
 

Subjects of this bachelor thesis were survey and characteristics of agricultural 

structure of National natural monument Velký Roudný with regard to historical context 

that affected the forming of the present state of this location. 

Appearance and characteristic of the valuable local species of plants and animals 

are briefly described – proceeding from the information stated in inventorying surveys 

carried out by the Nature Conservation Agency of the Czech Republic. In addition, field 

monitoring survey was carried out as well. 

For the description of the historical context, information from the chronicle of the 

community, archives of the local authorities and locals were gathered. 

From the facts discovered in this survey, it can be concluded that the location has a unique 

state of agricultural relief and connection of regionally scarce animal and plant species to 

it. 

 

 

Keywords: agricultural relief, agricultural object, National natural monument Velký 
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1.   Úvod a cíl práce. 

Národní přírodní památka velký Roudný je lokalitou s jedním z nejzachovalejších 

agrárních reliéfů na Bruntálsku, který je pozůstatkem dřívější lidské činnosti. 

Samotný objekt Velkého Roudného je pozůstatkem dřívější vulkanické činnosti, 

což dává území specifickou geologickou a geobotanickou charakteristiku. 

Na území Národní přírodní památky Velký Roudný se vyskytuje řada cenných 

rostlinných a živočišných druhů, které se nikde v blízkém okolí nevyskytují. Tato 

skutečnost činí z dané lokality cenný útvar zajímavý ne jen pro odborníky, ale také širokou 

veřejnost. Tato lokalita je také vyhledávaným turistickým místem díky poutnímu místu a 

rozhledně, jež se nacházejí na jejím vrcholu. 

Cílem této práce byl popis a hodnocení vztahů, které se podílely na utváření 

tohoto přírodního celku v souvislosti s historickými skutečnostmi. Dalším z cílů bylo 

popsat stávající stav lokality se zahrnutím výskytu rostlinných a živočišných společenstev, 

dále pak krajinná charakteristika a následně návrhy změn zlepšení. 
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2.   Přírodní podmínky území, primární krajinná struktura. 

2.1   Charakteristika zájmového území -  NPP Velký Roudný. 

Zpracovávaná lokalita zahrnuje celou výměru - Národní přírodní památka Velký 

Roudný. 

 Národní přírodní památka Velký Roudný se nachází v pohoří Nízkého Jeseníku, 

kde na severozápadě přiléhá k obci Roudno., ležící přibližně 12km od města Bruntál. 

 Rozloha Národní přírodní památky Velký Roudný činí 81ha a rozkládá se 

v rozmezí nadmořských výšek 680-780 m.n.m. Jedná se o nejvyšší a nejzachovalejší 

ze Sudetských stratovulkanických sopek. Svým tvarem, typickým sopečným kuželem, 

vystupujícím do nadmořské výšky 780 m.n.m. patří k  nejvýraznější dominantě roudenské 

krajiny. 

Kužel tohoto vulkánu je výrazně asymetrický s prudkými svahy. Na severozápadě 

přiléhá k výše zmiňované obci Roudno. Svahy ze severní strany sestupují do vodní nádrže 

Slezská Harta a dosahují značného sklonu 20-25°, místy však až 30-35°. Severní svah 

sestupuje přes již zaniklou ves Skřivančí pole k říčce Lesné. Svah jihovýchodní klesá do 

tzv. Roudenského sedla (677 m.n.m), odkud vystupují svahy Malého Roudného. 

(KIRCHNER, 1993). 

Ve vrchní severní části vystupuje řada po svahu protažených hřebenů. Tyto 

dosahují výšky až 6m a jsou posety drobnými sopečnými dutinkami typickými pro tento 

druh vyvřelin.Ve vrcholové severozápadní části svahu vystupuje vypreparovaný hřeben 

s průměrnou výškou 2,5-3 m, místy však až 6m. Samotný vrchol je plochý, protažený ve 

směru severojižním a jihozápadním.  V jeho severní části stojí kamenná kaplička, 

vybudovaná v roce 1933. V  jižní části vrcholu se nachází dřevěná rozhledna,  která se tyčí 

do výšky 2O.ti metrů. Dále pak ve východní části nalezneme zbytky již zbořené kamenné 

chaty. 
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Na celé ploše Velkého Roudného jsou dosud pozůstatky kamenných mezí hustě 

porostlých křovinami a stromy, které se nepřerušovaně táhnou od severozápadního svahu 

k jihovýchodnímu. Znázornění studovaného území je na (obr. č. 1). 

 

 

Obrázek č. 1: Znázornění popisovaného území. Měřítko. 1:24000  Zdroj:  (www.mapy.cz). 

 

 

 

 

2.2   Geologická charakteristika Velkého Roudného. 

Velký Roudný patří spolu s ostatními vulkány Nízkého Jeseníku do tzv. vnitřní řady 

čedičových výskytů východosudetské neovulkanické oblasti. Vulkány jsou vázány na 

význačné zlomové systémy sudetského směru SZ – JV. 
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Velký Roudný svou geologickou charakteristikou patří mezi typické stratovulkány, pro něž 

jsou znakem střídající se projevy sopečné aktivity. V jeho geologické stavbě se střídají 

produkty explosivní fáze (tzv.tefry) zastoupeny pyroklastikami a fáze efuzivní (výlevné) 

zastoupeny lávovými proudy. V oblasti vrcholu samotného kužele jsou ve výchozech 

odkryty čedičové horniny sopouchu se sopouchovou brekcií. Na jižní straně svahu kužele 

jsou odkryty vulkanoklastické vyvřeliny v přibližně 4m hlubokém lůmku. 

Hlavním pozůstatkem efuzivní činnosti vulkánu jsou čtyři výrazné lávové proudy, které 

svým rozsahem vystupují mimo hranice zájmového území. 

Severním směrem je orientován nejkratší proud Mlýna Roudná, jež dosahuje délky 0,7km 

a jehož mocnost činí 15m. Severovýchodním směrem míří proud Heroldova mlýna, který 

dosahuje délky 1,3km a mocnosti 30m. Nejdelším lávovým proudem je proud Chřibského 

lesa, jež svou délkou přesahuje 5km, dosahuje šíře 900m a mocnosti 50m. Měřením bylo 

zjištěno, že tento proud se skládá ze dvou nezávislých lávových proudů.  

Proud Chřibského lesa z části vyplňuje bývalé koryto řeky Moravice, jež se dnes nachází 

na dně vodní nádrže Slezská Harta. Jihovýchodním směrem se rozkládá lokalita Černého 

lesa.Tato je zastoupena málo prozkoumanými vulkanoklastiky. 

Výstup magmatu na povrch byl zapříčiněn oslabenou zónou v místě křížení 

geotektonických zlomů severozápadního a jihovýchodního směru a šternbersko-

hornobenešovskou zónou, “jež je úzkým stlačeným pásmem devonských sedimentů a 

vulkanitů v kulmské formaci hornobenešovského souvrství“. (KIRCHNER, 1993). 

Pomoci radiometrických měření bylo zjištěno několik fází aktivity vulkánu v období 

spodního pleistocénu. U vzorků odebraných z lokality Černého lesa bylo určeno stáří na 

přibližných 2,5mil.let, kdežto u vzorků odebraných z lokality Chřibského lesa bylo stáří 

určeno na pouhých 1,4mil.let. (www.lokality.geology.cz).  

 

2.3.   Pedologická charakteristika NPP Velký Roudný. 

Vlastnosti a charakteristika půd vyskytujících se ne území NPP Velký Roudný 

jsou ovlivněny převážně vulkanickým původem této oblasti. Další ovlivnění jejich 

vlastností je způsobeno lidskou činností a vegetačním pokryvem daných půd. (VYKOPAL, 

1982). 

 

http://www.lokality.geology.cz/
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Půdy, které se vyskytují na území NPP Velký Roudný, jsou rozděleny do tří půdních typů:  

 

- Eutrofní hnědozem horská  

- Kambizem 

- Hnědé půdy na tufech 

 

2.3.1   Eutrofní hnědozem.   

Část půd lesního fondu, který se nachází převážně na severních, severo-západních 

a vrcholových partiích Velkého Roudného, je klasifikována jako mezotrofní a eutrofní 

hnědozem. 

 Základním podkladem pro tento typ půdy je bazická mateční hornina, která je zde 

nejčastěji vázána na výlevy bazaltu,  jež zde vystupuje k povrchu. Tato půda je sytě hnědá 

s vysokým obsahem půdního humusu.(Mimoústavní průzkum,  1993). 

 

2.3.2   Kambizem. 

Spolu s eutrofními hnědozeměmi jsou v půdách  lesního fondu zastoupeny také 

kambizemě. Tyto jsou jedněmi z nejrozšířenějších lesních půd celého českého masivu. Na 

jejich utváření hraje důležitou roli brunifikace, která má vliv na zvětrávání půdních 

minerálů. 

Tyto půdy mají vlivem uvolňujícího se oxidu železa při brunifikaci typické hnědé 

zbarvení. Díky zastoupení jehličnatých dřevin s kyselým opadem dochází u těchto půd 

k podzolifikaci, což vede k uvolňování oxidu hliníku a železa. (Mimoústavní průzkum,  

1993). 
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2.3.3   Hnědá půda na tufech.  

Tento druh půdy je zastoupen na většině území NPP Velký Roudný. Jedná se  

o mělké až středně hluboké hnědé půdy vytvořené na tufech, které pro ně tvoří podklad.  

Zrnitostně jsou v profilu klasifikovány jako písčito-hlinité, v drnu spíše štěrkovité, 

a v poddrnovém horizontu až silně kamenité, což poměrně limituje jejich hloubku. 

V drnové části je jejich půdní reakce kyselá, v poddrnovém horizontu méně kyselá. 

Tyto půdy mají sníženou biologickou a střední chemickou činnost. (Mimoústavní 

průzkum,  1993). 

Zemědělské půdy ležící na svazích Velkého Roudného byly v předválečném 

období, a také v krátkém poválečném období, obdělávány za pomocí zvířecí síly 

s nevelkou hloubkou orby. S nástupem mechanizace do zemědělství v poválečné éře  by se 

díky novým technologiím a strojnímu obdělávání zvýšila hloubka orby, což by na mělkých 

půdách Velkého Roudného vedlo k vyzdvihování skeletu z hlubších půdních profilů. 

Z tohoto důvodu, a také z nižší úživnosti půd, byly tyto pozemky z hlediska 

agrotechnického doporučeny k využívání jako pastviny a louky. (Mimoústavní průzkum,  

1993). 

 

2.4   Hydrologické poměry NPP Velký Roudný. 

Celé území NPP Velký Roudný spadá k povodí Moravice, jejíž tok se vine podél 

severní části kopce. V dnešní době je však na řece Moravici vybudována vodní nádrž 

Slezská Harta, a tak jsou severní svahy omývány vodami jezera, které vzniklo touto 

stavbou. 

Na území NPP Velký Roudný se nenachází žádný vodní tok. Ve spodní části při 

březích řeky Moravice vyvěral ze svahu Velkého Roudného minerální pramen protékající 

sopečnými horninami. Tento pramen je však v dnešní době bohužel zatopen jezerem vodní 

nádrže Slezská Harta.  

Povrchové vody jsou na území NPP Velký Roudný odváděny po severním svahu 

přímo do Moravice. Dále vody z východního svahu stékají do říčky Lesné, která dále ústí 



Jan Durďák: Krajinně-ekologická analýza NPP Velký Roudný 

2012 7 

do řeky Moravice. Vody z jižního a východního svahu odtékají do malého potůčku 

v Roudně, který se následně taktéž vlévá do Moravice. (VYKOPAL, 1982). 

 

2.5   Klimatologie NPP Velký Roudný. 

Klimatologicky spadá NPP Velký Roudný do chladné oblasti a mírně chladného 

okrsku. Průměrná roční teplota dosahuje hodnoty 5°C, průměrné lednové teploty vzduchu 

dosahují -5°C, průměrná teplota vzduchu v červenci 16°C a průměrný roční úhrn srážek 

dosahuje hodnoty 800mm. (VYKOPAL, 1982). 

 

2.6   Zoologická charakteristika NPP Velký Roudný. 

Území NPP Velký Roudný je díky rozmanitosti biotopů, druhu podloží a 

heterogenní struktuře obýván rozmanitými druhy nejrůznějších živočichů. 

 V bukových porostech, ve kterých se vyskytuje křovinný podrost, se vyskytují 

početné skupinky prasete divokého - Sus strofa. Dalšími zástupci velkých savců jsou srnec 

obecný - Capreolus capreolus, jelen evropský - Cervus elaphus, ze zástupců šelem se zde 

vyskytují: liška obecná - Vulpes vulpes, kuna skalní - Martes foina.  

Přítomné agrární objekty skýtají útočiště pro drobné hlodavce a ptáky, kteří jsou 

potravou dravých ptáků jako jsou: sýček obecný - Athene noctua, káně lesní - Buteo buteo, 

jestřáb lesní - Accipiter gentilis,  krahujec obecný -  Accipiter nisus 

Jelikož na jihovýchodním svahu Velkého Roudného dochází k svitu slunce na 

obnažené kamenné části agrárních valů, skýtají tato místa útočiště pro zástupce plazů, kteří 

se zde vyhřívají a mají možnost úkrytu mezi vyhřátými kameny. Agrární objekty jim také 

skýtají bohatý zdroj potravy díky přítomnosti hlodavců. 

 Ze zástupců plazů se zde nacházejí zmije obecná - Vipera berus, ještěrka 

živorodá - Zootoca vivipara, ještěrka obecná - Lacerta agilis. Přítomnost xerofytních 

stanovišť a kvetoucích luk nabízí velmi příznivé podmínky pro výskyt rozmanitého 

druhového zástoupení hmyzu. Z významných hmyzích druhů, které se zde vyskytují je: 
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množství motýlů, čmeláků, pačmeláků i jiných druhů hmyzu, př. majka obecná - Meloe 

proscarabeus. 

Jelikož přes území Národní přírodní památky Velký Roudný neprotéká žádný 

vodní tok a nenachází se žádné vodní plochy, nevyskytují se zde žádní vodní žívočichové.  

Díky tomu, že NPP Velké Roudný sousedí s vodní nádrží Slezská Harta, občas 

přes něj táhnou vodní ptáci, tyto však z tohoto důvodu není možno řadit mezi stále se 

vyskytující živočichy. (www.cittadella.cz).  

 

2.6.1   Popis vybraných významných živočichů. 

 

2.6.1.1   Káně lesní - Buteo buteo. 

Káně lesní je dravý pták, který spadá do čeledi jestřábovití. Tento pták je 

nejčastěji zbarven černohnědě, avšak můžeme se setkat i se světle zbarvenými jedinci. Při 

letu s roztaženými křídly, jež dosahují rozpětí 130cm, je zbarvení spodních per pruhovaně-

hnědo-bílé s tmavě hnědě zbarvenými letkami, jež ohraničují konce křídel (obr. č. 2). Při 

krouživém letu má mňoukavý, daleko slyšitelný hlas. Tento pták je typickým obyvatelem 

kulturní krajiny se střídajícími se lesy a loukami. 

Káně v našich zeměpisných šířkách patří také k tažným ptákům a do hnízdišť  u 

nás se vracejí v dubnu. Většinou se vracejí na svá předešlá hnízda, která obnovují a po 

několikaletém obnovování dosahují hnízda značných rozměrů až 80cm v průměru. Tato se 

označují jako „hrady.“ (Kremar, 1995). 

Koncem dubna kladou samice 2 až 4 vejce, z nichž se zhruba po 30ti dnech líhnou 

světle bíle opeřená mláďata. Počet vajec je odvislý od nabídky potravy. Samec i samice se 

při krmení těchto mláďat střídají a po 41-49ti dnech mláďata hnízdo opouštějí. 

(www.priroda.cz). 

Díky své tělesné stavbě je káně předurčena k lovu drobných zvířat, kdy její hlavní 

potravu tvoří převážně myši a jiní drobní hlodavci, kterých denně uloví 8-10 jedinců. Káně 

však nepohrne ani ještěrkami, hady či hmyzem. Druh lovené potravy si káně volí podle její 

dostupnost a obtížnosti jejího obstarávání. (Kremar, 1995).  

http://www.cittadella.cz/
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Káně je legislativně chráněna podle vyhlášky 134/1996 Sb. Ze dne 9 května 1996, 

což jí zaručuje celoroční hájení. (www.priroda.cz).  

 

Obrázek č. 2: Káně lesní. Autor Milan Fulín. (www.biolib.cz). 

 

2.6.1.2   Krahujec obecný - Accipiter nisus. 

Krahujec obecný je dravý pták patřící do čeledi jestřábovití. Jedná se o v mládí 

hnědě zbarvené ptáky, kteří před druhou zimou získávají typické šedé zbarvení (obr. č. 3). 

Samec se od samice odlišuje menší velikostí a cihlově zbarvenou hrudí. Rozpětí ptáka při 

letu dosahuje 75cm. (Kremar, 1995). 

Každý rok v dubnu si ptáci staví nové hnízdo, které skládají z větviček, které 

lámou ze stromů. Toto hnízdo v jehličnatých lesech umisťují těsně pod poslední zelené 

větve. Samičky snášejí 4-6 hnědě kropenatých vajíček, na kterých pak sedí po dobu 33 

dnů. Vylíhlá mláďata krmí oba z rodičů a to po dobu 4 týdnů. (www.biolib.cz). 
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Krahujec je potravně specializovaný na lov ptactva, kdy sameček loví kořist do 

velikosti kosa, větší samička si troufne i na divoké holuby. Tito ptáci loví ze zálohy, kdy 

pronásleduje lovenou kořist a následně ji polapí pařáty. (Kremar, 1995). 

 Bohaté zastoupení křovinných úkrytů po celé ploše Velkého Roudného skýtá 

zdroj krahujcem lovených ptáků, a také jemu skýtají úkryt pro jeho způsob lovu. 

Krahujec je legislativně chráněn vyhláškou 395/1992 Sb. Ve znění vyhl. 175/2006 

Sb. a je řazen mezi silně ohrožené druhy. (www.biolib.cz). 

 

Obrázek č. 3: Krahujec obecný Autor: Jan Jindra. (www.biolib.cz).  

 

2.6.1.3   Zmije obecná -Vipera berus. 

Zmije obecná spadá pod čeleď zmijovití. Jedná se o dosti proměnlivě zbarveného 

hada, který je nejčastěji zbarven hnědě či šedozeleně a na tomto barevném podkladu se 

často vyskytuje klikatá tmavá čára (obr. č. 4). Tato čára však není bezpečným rozlišovacím 

znakem. (www.priroda.cz).  

Bezpečné odlišení zmije obecné od např. užovek je díky tvaru a rozmístění šupin 

na hlavě a dále pak podle zřítelnice oka, která je u zmije prezentována vertikální štěrbinou. 

Tento had dorůstá délky až 80cm. (Hudec, 2007).  

Zmije obecná je jediný z našich hadů, jež usmrcuje svou kořist jedem. Její 

nejčastější kořistí jsou hlodavci, drobní ptáci či ještěrky. Zmije obecná, stejně jako všichni 



Jan Durďák: Krajinně-ekologická analýza NPP Velký Roudný 

2012 11 

naši plazi, patří mezi studenokrevné živočichy a její tělesná teplota je odvislá od teploty 

okolního prostředí, popř. podkladu. (www.priroda.cz).  Z tohoto důvodu jsou pro zmiji 

vhodnými stanovištěm právě obnažené kamenné plochy na agrárních objektech a prostor 

malého lomu na jihovýchodním svahu. 

V rámci ochrany je zmije obecná podle vyhlášky 395/1992 Sb. Ve znění vyhl. 

175/2006 Sb. řazena jako kriticky ohrožený druh. (www.priroda.cz).   

 

Obrázek č. 4: Zmije obecná  Autor: Jiří Mařík (www.biolib.cz). 

 

2.6.1.4   Ještěrka živorodá - Zootoca vivipara. 

Tato ještěrka patří jako všichni ještěři do čeledi ještěrkovitých. Jedná se o ještěrku 

dorůstající délky 18cm, z níž délka ocasu činí celých 60% délky těla. Samec i samice jsou 

zbarveni odstíny hnědočerných barev (obr. č. 5). Rozdíl mezi samcem a samicí je v 

rozdílném zbarvením břišní strany, a to tak že samec se od samice odlišuje oranžovým 

zbarvením.  

Tyto ještěrky se páří v průběhu dubna až května a v průběhu září se rodí mláďata. 

Ještěrka živorodá produkuje vajíčka, jež postrádají pergamenovitý obal. Tato vejce 

zůstávají v těle ještěrčí samice do té doby, než jsou z nich zralá embrya. Její vejce jsou 

obalena průhledným blanitým obalem a jsou kladena do úkrytu kde, se z nich velice brzy 

líhnou mláďata. (Pecina, 1988).  
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 V našich zeměpisných šířkách však vejcorodost u těchto ještěrek nebyla 

zaznamenána a ještěrky rodí již živá mláďata, kterých bývá až 11. Tato ještěrka se dožívá 

16ti až 20ti let. V rámci ochrany tohoto druhu je podle vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění 

vyhl. 175/2006 Sb řazena jako silně ohrožený druh. (www.naturabohemica.cz). 

 

 

Obrázek č. 5: Ještěrka živorodá. autor: Jan Durďák.(Velký Roudný). 

 

2.6.1.5   Majka obecná - Meloe proscarabeus. 

Majka obecná je černě lesklý, v případě samičky až 32mm velký, brouk z čeledi 

Majkovití - Meloidae. Toto jeho zbarvení může někdy místy přecházet v lehce 

modrofialový odlesk. Krovky dospělého jedince jsou krátké a nepokrývají celou část 

zadečku, který z nich vyčnívá (obr. č. 6). Tělo tohoto brouka je poseto tečkovitými malými 

ďolíčky. Hruď brouka je spolu s hlavou velikostně značně menší oproti mohutnému 

zadečku, který je u samičky daleko větší než u samečka. (www.naturabohemica.cz). 

Majky jsou pozoruhodné svým složitým vývojem, tzv. nadproměnou 

(hypermetabolie).(www.biolib.cz)  Samičky Majky nejprve vyhloubí do země jamku, do 

které následně naklanou snůšku vajíček čítající i více jak 2000 kusů. Tato vajíčka dosahují 

průměru okolo 0,5mm a délky až 2mm. Po nakladení vajíček samička jamku důkladně 

zahrne a je schopna, na rozdíl od ostatních brouků, být znovu oplodněna a provézt další 
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snůšku. Po několika týdnech se z vajíček líhnou 2mm dlouhé larvy prvního instaru 

(larvální stádium), zvané triunguliny. Tyto larvy vylézají po stoncích rostlin k jejich 

květům, kde se pomocí malých drápků přichytávají na tělo včely, která na květ dosedne. 

Takto přichycená larva se nechá na těle včely přenést do jejího hnízda, kde se včely pustí a 

vlézá do plástvové buňky, ve které se živí včelím plodem. Poté se larva vyvine v další, 

druhý instar a dále konzumuje obsah buňky. Následně se mění v třetí larvální stádium, 

ve kterém má již vyvinutá kusadla, pomoci nichž se prokouše do sousední buňky, kde 

ukořistí dospívající včelí larvu. Po jejím spořádání se prokusuje do dalších buněk, kde se 

živí dalšími larvami. Když již má brouk dost potravy, vyvíjí se do čtvrtého instaru zvaného 

pseudochrysalis, v němž se z ní stává nepohyblivý jedinec nepřijímající potravu. V tomto 

stavu obvykle přezimuje. Na jaře se larva probouzí a prochází posledním instarním 

vývojem a stává se z ní tzv. předpupální larva. Tato larva se po několika dnech svléká a 

vytváří pravou kuklu. Po vykuklení zůstává nějaký čas brouk v zemi a po zpevnění tělíčka 

vylézá na povrch jako dospělý jedinec. (www.ifauna.cz).  

Majka obecná, stejně jako všechny druhy Majek, má specifický druh obrany. 

Majky při podráždění v obraně vylučují z kloubní části nožek olejovitou látku obsahující 

toxin kantaridin. (RITSCHEL, 2004)  

Majka Obecná je legislativně chráněna vyhláškou 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 

175/2006 Sb.  je klasifikována jako druh ohrožený.(www.biolib.cz) 

 

 

Obrázek č. 6: Majka Obecná. Autor: Jan Durďák.(Velký Roudný). 

http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id3282/
http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/id3282/
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2.7   Botanická charakteristika NPP Velký Roudný. 

První výzkum vegetační skladby Velkého Roudného přináší Adolf Rieger (1849-

1918). Tento muž působil v obci Roudno jako učitel a byl výborným botanikem, který 

prozkoumal nejen samotný vrchol Velkého Roudného ale také přilehlé okolí svého 

působiště. Tento botanik sice bohužel nepublikoval žádné své objevy, za to však nasbíral 

do svého herbáře cca 1700 exemplářů rostlin, které jsou dnes uloženy ve Slezském 

Zemském Muzeu. Tyto velmi cenné nálezy zhodnotil Adolf Oborny (1883-1886).  

Dalším z badatelů, kteří se podíleli na popisu druhové skladby Velkého 

Roudného, byl Dr. Jan Hrubý. Ten se zaměřil na výzkum cévnatých rostlin, částečně 

lišejníků a mechorostů. Podle publikovaných nálezů prováděl monitoring pravděpodobně 

počátkem července, jelikož ve výčtu jím zapsaných exemplářů není ani jedna z rostlin 

jarního aspektu. Závěry z těchto výzkumů publikoval v díle, jež se věnuje botanice Sudet s 

názvem: Hrubý, J. 1914. Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze.  

V období roku 1936 se monitoringem mechorostů podrobněji zabýval J. Richter, 

toho času učitel v obci Deštná na Opavsku.  

V posledních letech se na botanickém výzkumu Velkého Roudného podíleli dr. 

Duda a ing. Velička. Oba tento výzkum prováděli pro ostravskou AOPK ČR. (DUDA, 

1993). 

 

2.7.1   Popis lesních společenstev. 

Lesní společenstva vyskytující se převážně na severním svahu a pokrývající celý 

vrchol Velkého Roudného náleží do svazu lipových bučin - Tilio-Acerion a suťové lesy - 

Mercuriali-Fraxinetum. Tyto se vyskytují převážně v nejvrchnější severní části svahu, kde 

na povrch vystupuje řada po svahu protažených hřebenů tvořených původní vyvřelinou 

místy dosahující výšky až 6 metrů. Dále jsou svazy lesního společenstva klasifikovány 

jako společenstva bučin „Fagion Luquet 1926“ (podsvaz EU-Fagenion OBERDORFER 

1957 em TUXEN in OBERDORFER et TUXEN), „Melico-Fagetum SIEBERT 1954 a 
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Festuco Altisimae-Fagetum SCHLÜTER in GRÜNEBERG et SCHLÜTER 1957). 

(BUREŠOVÁ, 1996). 

Lesní porost, který pokrývá část plochy NPP Velký Roudný, se rozkládá převážně 

ve vrcholových partiích kopce a dále na severních a severovýchodních svazích. 

 Tyto lesní porosty jsou ceněny z důvodu přítomnosti přirozených lipo-javorových 

bučin(obr. č. 7). a suťových lesů. Dřeviny, které se na těchto svazích vyskytují, utvářejí 

rozmanitou dřevinnou strukturu co do stáří tak rozmanitosti druhů. Mimo jiné i díky tomu 

byla oblast Velkého Roudného vyhlášena za NPP. 

 Navzdory zastoupení výše uvedených lesních typů tvoří listnaté dřeviny početné, 

nicméně menšinové druhové zastoupení. Dřeviny jako jedle, buk, lípa a další listnaté 

stromy zde v porostu tvoří pouze. příměs a vyskytují se pouze v určitých partiích.  

V podrostu těchto lesních společenstvech se nacházejí ceněné druhy cévnatých 

rostlin, které jsou vázány na bazický substrát, jmenovitě: česnek medvědí - Allium 

ursiinum-, lilie Zlatohlávek - Lilium martagon, dymnivka dutá - Corydalis cava, dymnivka 

plná - Corydalis solida, a dále pak některé druhy v této oblasti ojedinělých keřů: řešetlák 

počistivý - Rhamnus cathartica, lýkovec jedovatý - Daphne mezereum. 

Zásahy, které jsou prováděny do druhové skladby dřevin, jsou tzv. výchovné. 

Dochází k protežování původních listnáčů zastoupených druhy: buk lesní - Fagus 

sylvatica, javor klen – Acer pseudoplatanus,  lípa srdčitá - Tilia cordata a jehličnanů jako: 

jedle bělokorá - Abies alba, modřín opadavý - Larix decidua a další hospodářsky cenné 

listnaté stromy. 

 Cílem je také snížit dominantní zastoupení smrku ztepilého - Picea abies, který 

navíc na těchto horninách bazického složení značně trpí červenou hnilobou. (VYKOPAL, 

1982). 
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Obrázek č. 7: Porosty bučin v západní části vrcholu Autor: Jan Durďák (Velký Roudný). 

 

2.7.2   Popis lučních společenstev. 

Luční společenstva pokrývající převážně jižní a jihovýchodních svahy Velkého 

Roudného Patří do svazu mezofilní ovsíkové a kostřavové louky - Arrhenatherion KOCH 

1926, pravděpodobně mezi asociace Arrhenatheretum ealatioris J. BRAUN 1915, Poo-

Trisetetum KNAP 1951 (podhorské kostřavovo-trojštětové louky) a Trifolio-Festucetum 

rubrae OBERDORFER 1957 (subas Trifolio-Festucetum carlinetosum). (BUREŠOVÁ, 

1996). 

Botanicky cennými oblastmi NPP Velký Roudný jsou převážně jihovýchodní a 

jižní svahy, které jsou pokryty společenstvy luční vegetace rostoucí zde na mělkých 

půdách. 

 Velmi ceněnou lokalitou je oblast bývalého, dnes již opuštěného lůmku, který se 

nachází na tomto jižním svahu přibližně 250m od vrcholu 730 m.n.m. Díky někdejší těžbě 

zůstala v prostoru lomu obnažena mateční hornina tvořená  pyroklastickými usazeninami 

(tufů). 

 Díky obnažení podložního materiálu a orientaci svahu jižním směrem vyskytuje 

se v těchto místech celá řada subtermofilních druhů rostlin např. rozchodník šestiřadý - 
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Sedum sexangulare, rmen barvířský - Cota tinctoria, mochna nátržník - Potentilla erecta, 

pomněnka drobnokvětá - Myosotis stricta, pamětník rolní - Acinos arvensis, zběhovec lesní 

- Ajuga genevensis, chrpa čekánek - Colymbada skabiosa. Tyto se v blízkém okolí 

nevyskytují. 

 Těleso lomu bylo důsledkem těžby vytěženo pod úroveň okolního terénu. Díky 

tomu není spodní stěna osvěcována přímým slunečním svitem. Navíc je v této stěně 

vykutána dutina, jež zachází cca 3m do stěny. Důsledkem těchto uvedených faktorů je 

stěna chladnější a vlhčí než okolní hornina, čímž umožňuje výskyt puchýřníku křehkého - 

Cystopteris fragilis, který dává přednost značně zastíněným a vlhčím stanovištím. 

Spolu s těmito teplomilnými rostlinami se zde můžeme také vzácně setkat se 

zástupci horských druhů rostlin. Jmenovitě: rybíz alpinský - Ribes alpinum, kokořík 

přeslenitý - Polygonatum verticillatum, růže převislá - Rosa Pendulina. 

Ze zástupců chráněných rostlin, které se na tomto území vyskytují, jsou 

nejcennějšími druhy: Vstavač mužský znamenaný - Orchis mascula subsp signifera, 

hlístník hnízdák Neottia nidus-avis, lilie zlatohlávek - Lilium martagon  (v lesní části).  

Z regionálně ohrožených druhů jsou na těchto lučních společenstvech 

nejcennějšími druhy: řepík lékařský - Agrimonium eupatoria, rmen barvířský - Cota 

tinctoria, dymnivka plná  - Corydalis  solida, dymnivka dutá - Corydalis cava. 

Mezi druhy ceněných dřevin, jež se zde vyskytují, patří: řešetlák počistivý - 

Rhamnus catarticus, lýkovec jedovatý - Daphne mezereum (tento se vyskytuje vzácně 

v severo-západních bučinách), rybíz alpský - Ribes alpinum. (BUREŠOVÁ, 1996), 

(VYKOPAL, 2004) 

 

2.7.3   Vegetační pokryv agrárních valů. 

Vegetační pokryv agrárních valů se liší stářím i druhovým zastoupením 

v závislosti na orientaci ke světovým stranám.  

Agrární valy nacházející se na severním svahu Velkého Roudného (obr. č. 8), 

stoupají k vrcholu rovnoběžně od silnice z Roudna na Bilčice. Vegetační pokryv těchto 

valů je složen převážně dospělými stromy odhadovaného stář více jak 60 let. Druhovým 
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zastoupením se na nich nacházejí převážně: javor klen - Acer pseudoplatanus, javor 

babyka - Acer campestre, lípa srdčitá - Tilia cordata, jasan ztepilý - Fraxinus excelsior. 

V severo-západní části svahu se navíc místy vyskytují: jabloň lesní - Malus 

sylvestris, třešeň ptačí - Primus avium. Agrární valy, které jsou umístěny blíže k vrcholu, 

již vstupují do partií lesa, kde se k druhovému složení dřevin přidávají: smrk ztepilý - 

Picea abies, bez černý - Sambucus nigra, modřín opadavý - Larix decidua, buk lesní - 

Fagus sylvatica. 

V podrostu dřevin na severním svahu se vyskytují: růže šípková - Rosa canina, 

kopřiva dvoudomá - Urtica dioica a mladina výše uvedených dřevin. 

 

Obrázek č. 8: Porost Severních agrárních valů.  Autor: Jan Durďák (Velký Roudný). 

 

Na agrárních valech, nacházejících se na jižním svahu Velkého Roudného (obr. č. 

9) jsou druhově zastoupeny dřeviny mladšího stáří jako: střemcha obecná - Prunus padus, 

třešeň obecná - Prunus avium, hloh obecný - Crataegus laevis, líska obecná -  Corylus 

avallen, topol osika - Populus tremula, trnka obecná - Prunus spinosa, vrba jíva - Salix 

Caprea, růže šípková - Rossa canina, jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, bříza bělokorá - 

Betula pendula, jasan ztepilý - Fraxinus excelsior. 



Jan Durďák: Krajinně-ekologická analýza NPP Velký Roudný 

2012 19 

V podrostu těchto dřevin se nejčastěji vyskytují: maliník obecný - Rubus ideus, 

kopřiva dvoudomá - Urtica dioica, svízel přítula - Galium aparine, kakost luční - 

Germanium pretense a další. (DUDA, 1993). 

 

Obrázek č. 9: Porosty agrárních valů na jiho-východním svahu Autor: Jan Durďák (Velký Roudný). 

 

2.7.4   Popis vybraných významných rostlin. 

2.7.4.1   Hlístník hnízdák - Neottia nidus-avis. 

Jedná se o 20 - 60cm vysokou vstavačovitou rostlinu, která je zbarvena voskově 

až hnědožlutě (obr. č. 10). Lodyha je silná 3-7mm, pokryta 4-5ti pochvovitými zakrnělými 

šupinovitými listy. Květy jsou zbarveny žlutavěhnědě, vzácně i sýrově žlutě. Květenství 

může dosahovat až 13cm. Pokryv lodyhy těmito květy se od spodní části rostliny k vrcholu 

zhušťuje. 

 Tato rostlina je obligátní mykotrofyt, který postrádá chlorofyl (obsahuje pouze 

jeho složku „a“). Pod povrchem se nachází hnízdovitě nahlučené kořeny, které daly 

latinský základ pro jeho druhové jméno (nidus = hnízdo, avis = ptačí).  
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Kořeny jsou mykorhizoticky nejčastěji vázány na kořeny buku, z nichž získává 

rostlina potřebné životně důležité látky. Kořeny hlístníku jsou však adventivní a na 

samotném oddenku se zakládají exogenně. Mají nezřetelně vyvinutou kořenovou čepičku a 

postrádají kořenové vlášení. Postupem času oddenek mohutní až po nahromadění 

dostatečného množství zásobních látek, které po 7mi i více letech umožní vytvoření 

nadzemních orgánů rostliny. V této etapě je již oddenek složený ze 7mi - 10ti článků. 

Nadzemní lodyha je pokryta květy plně organizovanými pro opylení, nejčastěji mouchami, 

které na svém těle přenášejí zachycené brylky. V případě, že nejsou brylky přeneseny 

hmyzem, dochází u květů po zhruba 4 dnech k zaschnutí rostella a následně zbylý pyl 

vypadává na bliznu, čímž dochází k samoopylení. (PROCHÁZKA, 1983), 

Celosvětový areál výskytu této vstavačovité rostliny zaujímá mimo arktickou 

oblast takřka celou Evropu a dále se pak vyskytuje přes východní Evropu až do střední 

Asie. (PROCHÁZKA, 1983), 

 U nás tato rostlina z hlediska její ochrany spadá do kategorie C4a, z čehož 

vyplývá, že není bezprostředně ohroženým druhem. Vztahuje se na něj, jako na všechny 

naše orchideje, úmluva CITES, jež zakazuje mezinárodní obchod s ohroženými druhy 

volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. (www.kvetena.cz). 

 Tato orchidej se však nikde v okolí nevyskytuje a Národní přírodní památka 

Velký Roudný je jejím jediným nalezištěm v okolí. Proto je důležité zde výskyt této 

rostliny zachovat.  

 

Obrázek č. 10: hlístník hnízdák Autor: Ladislav kovář  (botany.cz).  
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2.7.4.2   Vstavač mužský znamenaný - Orchis mascula subsp 

signifera.  

Lodyhy této orchideje vyrůstají ze dvou kulovitě vejčitých hlíz. Z těchto hlíz 

vyrůstají nepočetné silné adventivní kořeny. Z podzemních částí vyrůstá nad povrch přímá, 

35-60cm vysoká lodyha. Tato je u báze opatřena několika zakrnělými listy, jež tvoří 

objímavé blanité šupiny. Nad nimi pak vyrůstají plně vyvinuté listy 7-22cm dlouhé. Tyto 

listy jsou kopinaté nejširší ve středu nebo u konce. Zbarveny jsou jasně zeleně s tmavě 

nachovými skvrnami. Ve vrchní části lodyhy vykvétá orchidej mnohokvětě hustým 

květenstvím, které dosahuje délky až 20cm. Květy, jež tvoří toto květenství, jsou světle 

nachově (obr. č. 11), občas růžově, vzácně i bíle zbarveny.  

Tento vstavač je jednoznačně řazen k populacím z oblasti českého středohoří, 

oblasti karpatské i sudetské. (PROCHÁZKA, 1983). 

 Druh je v  České republice rozšířen na nehnojených loukách, pastvinách, ve 

světlých lesích, často však i na půdách kyselých,  jejichž pH se pohybuje v hodnotách 5,2-

8,5.  

Tento vstavač je stejně jako i jiné orchideje chráněn zákonem a je přísně zakázán 

jeho sběr. Je řazen do mezinárodní úmluvy o ochraně ohrožených druhů CITES a 

v červeném seznamu ohrožených druhů je řazen do kategorie C3.  

Stejně jako i jiné druhy orchidejí je existenčně závislý na mykorhizotickém 

spojení s houbou, která je vázána na konkrétní lokalitu. Při přesazování, popř. sběru 

vstavače, dojde ke změně půdních podmínek, což má za následek uhynutí rostliny.  

Tento vstavač však není plně závislý na mykotrofii, jelikož části tohoto vstavače 

obsahují chlorofyl, tudíž je díl výživy rostliny zprostředkováván fotosyntézou. 

(PROCHÁZKA, 1983),  (www.botany.cz)  
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Obrázek č. 11: vstavač mužský znamenaný Autor: Edward Chmel. ( orchidej.ic.cz). 

 

2.7.4.3   Lilie zlatohlávek - Lilium martagon. 

Druhový název zlatohlávek pochází pravděpodobně ze staročeského slova 

„zlatohlavový“, což znamenalo brokátový. A okvětí lilie skutečně vzhledem připomíná 

brokát. (SOJÁK, 1983). 

Jedná se o 30-110 cm vysokou rostlinu, která vyrůstá ze zlatožluté vejčité cibulky. 

Ta dosahuje v průměru 5cm. Cibule je tzv. šupinovitá, jelikož je pokryta navzájem se 

překrývajícími dužnatými listeny. Lodyha této rostliny je přímá, mající černavý odstín. 

Listy jsou vejčitě podlouhlé, na bázi zúžené, vyrůstající na konečcích do špičky. Květy 

vyrůstají v řídký hrozen, jsou převislé a po rozpuku se obloukovitě stáčejí směrem ke 

květní stopce. Díky tomuto specifickému obloukovitému květu je tato orchidej 

květenstvím řazena mezi turbanové lilie. (www.kvetenacr.cz). 

Květy dosahují průměru 3,5cm. Jsou poměrně křehké a nabývají růžového odstínu 

s drobnými červenými skvrnkami (obr. č. 12). Přístup k nektaru je veden velmi úzkým, 1-

1,5cm dlouhým kanálkem, který je vyveden v prostřední části každého z okvětních lístků. 

Díky prostorové orientaci květů (převisle dolů) a absenci jakýchkoliv příchytných 

aparátů pro sající hmyz, jsou tyto květy opylovány převážně hmyzem sajícím nektar v letu 
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(tzn. lišaji). Při obletování květu se ho břišní stranou těla dotýkají, čímž přenášejí pyl na 

bliznu téhož popřípadě sousedního květu. Povrch květu je navíc proti přisednutí drobného 

hmyzu, který nehraje v opylování význam, pokryt mastným filmem, který zabraňuje jeho 

případné přisednutí. Tato lilie se nejčastěji vyskytuje v smíšených suťových lesích, 

v křovinách i vlhkých krajích lesů.(SOJÁK, 1983), (Randuška [et al], 1986).  

 Na Velkém Roudném se vyskytuje na severních svazích kopce, kde jsou tyto 

suťové lesy zastoupeny.  V kategorii ochrany přírody je řazena jako vzácnější druh C4 

který vyžaduje další pozornost.  (www.kvetenacr.cz).  

 

Obrázek č. 12 lilie Zlatohlávek Autor: Ladislav Hoskovec.  (botany.cz)  

 

2.7.4.4   Lýkovec jedovatý - Daphne mezereum.  

Tento středně vysoký pomalu rostoucí keř dosahuje výšky 40-150cm (obr. č. 13). 

Roste přímo či rozvětveně.  Řapíkaté listy jsou podlouhlé a úzké s uspořádáním ve 

svazcích a vyrůstají až po odkvětu rostliny. Mladé větve jsou plstnaté a jejich kůra je 

šedohnědě zbarvena. Květy, které vyrůstají již v březnu a dubnu, jsou zbarveny růžovo-

červeně, na slunci s třpytivým odleskem s velice výraznou vůní, jež je mnohdy cítit dříve 

než vůbec keř objevíme. (RANDUŠKA [et al], 1986).  

Tyto květy vyrůstají ve svazcích nejčastěji po 3-5ti přímo z větviček, jsou 

trubkovité se čtyřmi okvětními lístky, které u starších květů blednou. 
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 Plody jsou šarlatově ostře červené velikosti hrášku s černou peckou uvnitř a 

prudce jedovaté, stejně jako celá rostlina. Dozrávají od června a jsou vyhledávanou 

potravou drozdů. (www.botany.cz), (DREYER [et al], 2004) 

Je to polostinný keř, který se vyskytuje na slabě kyselých, kamenitých nebo 

hlinitých půdách. 

Na území Národní přírodní památky Velký Roudný  se ojediněle vyskytuje 

v bučinách v severozápadní části svahu. 

 

  

Obrázek č. 13: Lýkovec Jedovatý.  Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.botany.cz/
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3.   Sekundární a terciální krajinná struktura. 
 

3.1   Vývoj agrárního reliéfu Velkého Roudného. 

 

První zásahy člověka, které se zasloužily o budoucí krajinný ráz Velkého 

Roudného (typické pro toto území Sudetské krajiny), sahají až k počátečním kolonizačním 

činnostem obyvatel. Tito příchozí, převážně němečtí obyvatelé, začali oblasti osidlovat a 

měnit jejich tvář k “obrazu svému“ za účelem jednak zajištění dostatečných maximálních 

výnosů z ne příliš úrodných polí, ale také pro usnadnění obhospodařování často velmi 

kamenitých lokalit. 

Na zakládání obcí se podíleli tzv. „lokátoři“. Ti vyměřovali hranice zakládané 

osady a následně se v této osadě stávali dědičnými rychtáři s výsadními pravomocemi. Byli 

v této osadě vedoucí osobou. (Kronika obce Roudno.) 

 Veškerá vyměřená půda se rozdělila na takzvané „Hufe“ (lány). Lokátor obdržel 

jeden „Freihuf“ (volný lán), k němuž si mohl další pozemky přikoupit. Zbylá půda byla 

rozdělena mezi osadníky. Podle velikosti obdržených pozemků se dělili na půlhufníky a 

celohufníky. (NIESSNER, 1933) Rozdělování pozemků na celé severní Moravě a také 

Roudensku bylo uskutečňováno principem „Waldhufen“ (lesní huf). (NIESSNER, 1933) 

Díky tomuto systému je pozemek každého obyvatele ucelen do jediného dlouhého 

lánu, pásu půdy. Tento liniově značně podlouhlý pozemek přiléhal těsně k obydlí každého 

vlastníka polnosti, což umožňovalo přímo z obydlí vstupovat na pole. A tak se mimo jiné 

dosáhlo maximální časové dostupnosti k obhospodařované půdě.  

Každý z  pozemků měl svou vlastní cestu a jen velmi výjimečně používali jednu 

cestu dva sedláci. Tyto pozemky v době osídlování obyvatel pokrývaly rozsáhlé lesní 

porosty. Systém podlouhlých parcel umožnil mýtit poměrně rozsáhlé úseky lesa s nevelkou 

pracovní silou. Čímž vznikl dostatek úrodné půdy k vypěstování takového množství 

plodin, se kterým bylo možno přečkat první zimu kolonistů. (NIESSNER, 1933) 

Dalším faktorem majícím zásadní vliv na vzhled obhospodařované krajiny je 

původ a geneze Velkého Roudného. Velký Roudný je jednou z nejmladších evropských 
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stratovulkanických sopek s v krajině dominantním a poměrně zachovalým sopečným 

kuželem se značně svažitými úbočími. Na nich je zastoupeno vysoké množství skeletu 

v půdě. Ten tvoří převážně pozůstatky sopečných pum z období činnosti vulkánu a 

v pozdější době erozivní odlučování zpevněných pyroklastik. Tento fakt představoval 

nepříznivé podmínky pro obhospodařování polí orbou, a tak bylo nutno pracně kameny 

z půdy vysbírávat. Protože má skelet v půdě díky souboru geomorfologických činitelů 

tendence se neustále obnovovat, bylo nutno tuto činnost ustavičně opakovat. Toto 

ovlivňuje převážně odolnost mateční horniny vůči erozi, kdy v případě odolné horniny je 

tvorba skeletu pomalejší. 

Dalšími činiteli podílejícími se na výše popsaných pochodech je kryoturbace, 

která způsobuje vystupování kamenů do vrchních částí půdy v důsledku objemových změn 

při zamrzání a rozmrzání půdy a pohyb ornice při orbě.  Při ní dochází k vyzvedávání 

kamenů k povrchu tzv. technoturbací. Neméně důležitým faktorem je odnos ornice 

převážně z vrchních partií kopce dešťovou vodou. (RIEZNER, 2007). 

Vysbírávané kameny byly ukládány v podobě tzv. agrárních teras, agrárních valů 

(kamenice) a agrárních hald (hromadince). Hromadince jsou na Velkém Roudném 

zastoupeny v menší míře, a to pravděpodobně v důsledku vytýčeného tvaru úzkých a 

protáhlých polí. Vytvořením hromadince by vznikla bariéra ztěžující obdělávání těchto 

úzkých lánů. Bylo by ji nutno neustále oborávat. Několik kamenic se však na Velkém 

Roudném nachází, a to v koncových částech políček, kde nepředstavovaly problém. 

Vyskytují se však i přímo vprostřed několika polních lánů, čímž je jakoby rozdělují na dvě 

části. Pravděpodobnou příčinou jejich umístění v tomto místě může být fakt, že se 

nacházejí v nejpříkřejších částech svahu, kde by se jen velmi těžko oralo. Druhým 

faktorem je skutečnost, že v místech, kde jsou tyto haldy navršeny, vystupovala mateční 

hornina až k povrchu, a proto bylo místo neobdělatelné. Z tohoto důvodu bylo místo 

vhodné k ukládání skeletu z půdy. 

 Další pravděpodobnou příčinnou menší koncentrace výskytu agrárních hald je 

velké množství skeletu v ornici. Ten by bylo velmi obtížné a časově náročné svážet na 

jedno konkrétní místo, které by navíc dosahovalo značných plošných rozměrů. Na svazích 

se však setkáváme s jevem, kdy jsou agrární haldy vršeny v liniích za sebou a následně 

utvářejí dojem jednotného celku, jež se táhne jako agrární val viz (obr. č. 14). 



Jan Durďák: Krajinně-ekologická analýza NPP Velký Roudný 

2012 27 

 

Obrázek č. 14: Liniově vršené haldy. Autor: Jan Durďák (Velký Roudný). 

Plošný rozměr těchto hald se pohybuje okolo 30m
2
 a výška průměrně 0,5m. 

Důsledkem výše popsaného tvaru obhospodařovaných ploch byl zde nejčastěji skelet z polí 

ukládán na agrární valy (kamenice), Němci nazývané jako „Steinrücken“ (spisovně „der 

Lesesteinwall”). Zde sedláci ukládali vysbírané kameny na sebe v dlouhé liniové valy, 

které se táhly po celé délce pole.  Tyto se v literatuře dělí na dva subtypy: agrární val 

skládaný, agrární val volně sypaný. (RIEZNER, 2007). 

Na svazích Velkého Roudného se setkáváme pouze s agrárními valy volně 

sypanými. Valy byly budovány na okrajích pozemků, kde neztěžovaly obdělávání polí, 

jelikož netvořily překážku. Tímto došlo k trvalému a dominantnímu vymezení hranic 

každého z pozemků. Čímž se mimo jiné ustálily hranice pozemků a zabránilo se 

komplikacím vytyčováním hranic polí při jejich budoucích dědických převodech.  

Rozměry těchto valů se pohybují v průměrných hodnotách 0,8m na výšku a 

dosahují šířky od 4 do 8 metrů a místy i více. 

Dalším z agrárních objektů na Velkém Roudném jsou agrární terasy. Tyto byly 

budovány stejným způsobem jako agrární valy. Avšak setkáme se s nimi v místech  
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strmého svahu, kde jsou částečně budovány podél vrstevnic svahu. Vrstevnice takto 

částečně vedou s delší stranou pole, na němž jsou terasy vedeny.  

Při vzniku takovéto terasy dochází k hromadění obdělávané půdy u terasy 

umístěné svahově níže pod obdělávaným polem. Hromadění nepatrně vyrovnává svažitost 

obdělávané půdy. Obdělávaná půda se dostává k nižší terase pozvolnými krůčky při 

desetiletích opakující se orbě. Vlivem působení gravitace dochází k posuvu zeminy po 

svahu. Následné posouvání zeminy níže způsobuje denudace. Jejím důsledkem dochází ve 

vyšších partiích ke snižování vrstvy půdy. Tyto ochuzované pásy, tzv. odory, se nacházejí 

u paty vyšší agrární terasy a jsou zemědělsky méně úrodné něž nižší části. Z tohoto důvodu 

si sedláci budovali polní cesty právě u pat mezí v místech, kde nedosahovali takových 

zemědělských výnosů. (RIEZNER, 2007). 

Rozměry těchto teras dosahují 4 až 5m na šířku a někde až 2.5m na výšku. Místy 

je však svah kopce natolik prudký, že je nereálné, aby bylo toto pole oráno i do kopce, 

jelikož zde bylo k orání používáno koní a volů. V těchto místech byla pole orána po 

vrstevnici. 

V případě těchto agrárních objektů se zde nikdy nesetkáváme s ostře vyhraněnými 

terasami či valy, ale tyto druhy agrárních objektů v sebe navzájem přecházejí. Tudíž se 

setkáváme s agrárním valem, jenž následně přechází v agrární terasu, která je například po 

několika stech metrech ukončena agrární kupou. 

Důkazem způsobu přidělování půdy osadníkům v ranných dobách kolonizace této 

lokality, se navzájem prolíná s agrárními objekty, jež jsou na Velkém Roudném přítomny. 

Při studiu leteckých snímků Velkého Roudného můžeme názorně vidět zemědělské 

usedlosti, jež se dochovaly do dnešních dob, od kterých do svahu stoupají kdysi oraná 

políčka, která jsou ohraničena agrárními valy a terasami, a ty následně tvoří jejich hranice 

(obr. č. 15). 
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Obrázek č. 15: Políčka připadající k jednotlivým usedlostem. Měřítko. 1:6000 (www.mapy.cz). 

 

3.2.   Funkce agrárních prvků v krajině. 

Veškeré agrární prvky s nimiž se na Velkém Roudném a takřka celém území 

Sudet můžeme setkat, jsou již tzv. mrtvými formami. Činnost člověka, kterou se podílel na 

jejich geomorfologickém utváření, již skončila. Změnil se způsob hospodaření na těchto 

polích a ukládání kamení ustalo. Tento fakt dal prostor k sukcesím pochodů, jež změnily 

vzhled těchto prvků a následnou tvář zdejší krajiny. Tyto prvky si zachovaly svoji 

dominantnost, původní funkčnost a v krajině svou přítomností a vývojem obohacují 

dynamiku jednotlivých krajině-ekologických složek o nové pozitivní i negativní faktory. 

Tyto agrární prvky zde v dnešní době zastávají několik funkcí. (RIEZNER, 2007). 
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3.2.1   Tvorba specifického ekotopu pro různorodá rostlinná 

společenstva. 

Vegetační struktura těchto objektů je zde poměrně rozvinutá a bohatá, což je dáno 

dlouhým historickým vývojem, který její rozvinutí umožnil. Veškeré plochy valů a teras 

jsou pokryty vzrostlými dřevinami, které jsou v okrajových partiích lemovány křovinami, 

jež přecházejí v bylinné patro. Toto bylinné patro agrárních valů a teras se však svou 

druhovou skladbou liší od bylinného patra přiléhajících luk. 

Uchycení rostlin na těchto kamenitých lokalitách byla umožněna pravděpodobně 

díky nepatrným množstvím půdy, která byla na tyto valy a haldy vnášena větrem a 

splachována dešťovou vodou po stovky let. Této úvaze přispívá také fakt, že u značně 

širokých teras a valů se rostliny vyskytují nejvíce při jejích okrajích, zatímco střední partie 

zůstávají takřka bez vegetace s obnaženým skeletem. 

Znatelná odlišnost v druhové skladbě na těchto agrárních prvcích je patrná při 

porovnání valů na jižním a severním svahu Velkého Roudného. Vliv na tuto skladbu má 

několik faktorů. Jako zásadní je orientace svahů, na nichž se valy nacházejí vzhledem 

k světovým stranám a historický vývoj hospodaření, který je na jednotlivých svazích 

odlišný.  

Valy jižního svahu jsou lemovány kosenými loukami s bohatou skladbou druhů 

lučních bylin, z nichž určité části jsou řazeny jako orchideové louky. Z dřevin, jež se na 

této straně nacházejí, jsou nejčetněji zastoupeny druhy: střemcha obecná - Primus padus, 

třešeň obecná - Primus avium, hloh obecný - Crataegus laevis, líska obecná - Corylus 

avallena, topol osika - Populus tremula, trnka obecná - Prunus spinosa, růže šípková -  

Rossa canina, jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, bříza bělokorá - Betula pendula. 

(BUREŠOVÁ, 1996), (VYKOPAL, 1982) 

 Negativním faktorem, jež s sebou nese druhová skladba dřevin přítomných na 

jižním svahu Velkého Roudného, je nebezpečí zarůstání luk rozšiřujícími se nálety dřevin 

z valů. Tyto valy zde zastávají úlohu biokoridorů, jež jsou bohatým zdrojem náletových 

dřevin. Z tohoto důvodu je velice důležité kosení luk a mýcení náletových dřevin s cílem 

zachování cenných lučních společenstev. 
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Valy, jež jsou vybudovány na severním svahu, procházejí vzrostlým lesem, kde 

jsou z druhové skladby dřevin nejčastějšími druhy: Javor klen - Acer pseudoplatanus, javor 

babyka - Acer campestre, lípa srdčitá - Tilia cordata, jasan ztepilý - Fraxinus excelsior, 

smrk ztepilý - Picea abies, bez černý - Sambucus nigra, modřín opadavý - Larix decidua, 

buk lesní - Fagus sylvatica. (VYKOPAL, 1982), (MACHOVÁ, 2011) 

 

3.2.2   Tvorba biotopů pro řadu živočišných druhů. 

 

Strukturní a materiálové složení agrárních valů na Velkém Roudném nabízí díky 

svým vlastnostem možnost úkrytu, hnízdění a rozmnožování řadě druhů drobných i větších 

živočichů. Tyto valy jsou utvářeny kulovitými kameny s rozměry od několika málo 

centimetrů po půlmetrové balvany. Díky této tvarové a rozměrové pestrosti se mezi 

kameny utváří řada skulin a mezer, v nichž nalézá svůj úkryt velké množství drobných 

hlodavců a jiných drobných živočichů.  

Další příznivou vlastností těchto kamenitých valů je jejich materiálové složení. 

Jedná se o někdejší sopečné pumy a jiný sopečný materiál a ten má díky svému tmavému 

zbarvení a struktuře dobrou termmoakumulační schopnost. Z tohoto důvodu se na částech 

valů a hald jižní strany, které nejsou příliš pokryty vegetací (obr. č. 16), nalézá velké 

množství poikilotermních živočichů jako např, ještěrka živorodá - Zootoca vivipara, 

ještěrka obecná - Lacerta agilis, zmije obecná - Vipera berus. Dalším z živočichů, jež je 

typickým zástupcem xerotermních lokalit, je majka obecná - Meloe proscarabaeus, která 

byla při monitorování objevena na jižní straně Velkého Rouddného. 
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Obrázek č. 16: Obnažený povrch agrární haldy. Autor: Jan Durďák (Velký Roudný). 

 

Jak již bylo popsáno výše v části o různorodosti rostlinných společenstev, jsou 

tyto agrární objekty pokryty směsicí dřevin. Tyto skýtají rozmanité možnosti pro hnízdění 

drobného ptactva, kterému také poskytují přirozený úkryt před dravci díky hustému 

zastoupení trnitých keřů. Z potravního pohledu predátorů však fakt osídlení a 

rozmnožování drobných živočichů na těchto objektech skýtá bohatý zdroj potravy. Zdroj 

potravy také skýtají plody zde rostoucích dřevin, které jsou převážně v zimních měsících, 

jako v případě jeřábu ptačího - Sorbus aucuparia, velmi důležité.   
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3.2.3.   Funkce estetická a spoluvytvářející ráz reliéfu kulturní 

krajiny (Genius loci). 

 

„Stejně jako člověk přetváří krajinu přetváří krajina jeho“ 

 

Václav Cílek 

 

Současný vzhled Velkého Roudného je produktem někdejší intenzivní práce 

zemědělců, jež po generace přetvářeli tvář krajiny do dnešní podoby. Ze svědectví, jež mi 

sdělil jeden z pamětníků, který se do obce Roudno v roce 1946 s rodiči nastěhoval jako 

sedmiletý chlapec:…„ Ty svahy kopce byly rozděleny na malinkatá  políčka, každé mělo 

jinou barvu podle toho, co se tam pěstovalo a u vrcholků byla zelená čepice,  kde byly 

louky“… 

Vysoký kužel Velkého Roudného je již z daleka viditelný jako maják, jehož 

viditelnost v krajině ještě více umocňuje rozdělení jeho svahů agrárními valy na plužiny. 

Naskýtá se tak pohled, jež stojí za povšimnutí. Scenérie před níž se někdo pozastaví, snad i 

chvíli porozjímá a nechá se unést proudem myšlenek. Záleží však na subjektivním dojmu a 

subjektivním vnímáním toho, co je pro koho krásné, co se komu líbí a jakou filosofii kdo 

zastává.  

Onen původ romantického políčkového rázu Velkého Roudného je však 

produktem zemědělcova boje se silami přírody. Jeho hlavní starostí bylo uživit sebe a 

rodinu, zajistit si dostatek prostředků na přečkání zimy a k tomu ještě odvádět poplatky 

vrchnosti. Stále musel mít na zřeteli riziko živelné pohromy, neúrodného roku a spousty 

dalších negativních faktorů. Svou práci se proto snažil co nejvíce zjednodušit a děje 

v krajině pokud možno co nejvíce unifikovat a ustálit. „Zemědělci nevytvářeli krajinu na 

základě svých estetických záměrů, ale krajina byla vedlejším produktem jejich 

hospodaření“ (KLVAČ, 2009).  
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Postoje tehdejších sedláků k nekultivované přírodě jako k něčemu, co s sebou 

přináší úskalí a s čím se musí bojovat, přetrvávaly i v dobách pozdějších. „Toto může být 

dáno také tím, že zemědělec byl uzavřený ve stále znovu po generace obnovovaném 

uzavřeném cyklu, který se v procesu kulturní praxe obohacoval jen velmi 

málo“(PETRÁŇOVÁ, 2000).  

Z této teorie lze tedy usuzovat, že tehdejší zemědělcův vztah k divoké přírodě 

vychází z neustálé zkušenosti vkládání značné námahy do přetvoření krajiny „k obrazu 

svému“. Podobný vztah tehdejšího zemědělce k přírodě, jako je popsán výše, je i v případě 

estetického ocenění přírody v období baroka. Je nepravděpodobné, že by tehdejší obyčejný 

zemědělec chodil obdivovat přírodní scenérii Velkého Roudného či západ slunce… „On 

sám se tak bije s přírodou o její dary, jež mu poskytuje jen po tvrdé námaze, nemá smyslu 

ani času, aby stál vůči ní s rozzářeným a obdivným okem uměleckého pozorovatele“ 

(KLVAČ, 2009).  

Tehdejšími zemědělci byla divoká krajina považována za nevlídnou, snad i 

nebezpečnou. Vysoké hory byly vnímány jako obludné a označovány jako vředy či 

bradavice. Stejným způsobem byly vnímány bažiny, hluboké lesy či strmé skalní štíty a 

rokle. Tuto skutečnost nahlížení na tyto krajinné prvky vystihuje hodnocení J.J 

Winckellmana, který prohlásil, že když viděl poprvé Alpy, hnusem se prý pozvracel. 

(STIBRAL, 2008). 

 Avšak vztah zemědělce k přírodě nebyl totožný s jeho vztahem ke krajině. Tento 

byl nejvíce provázán s jeho poutem k půdě, kterou obdělává. Tento fakt byl ovlivněn 

skutečností, že půda, kterou vlastní a na níž pracuje, byla nejčastěji dědictvím jeho předků, 

do jejíhož zkulturňování a obdělávání vložili nemalé úsilí. Onu provázanost umocňovala 

vidina předání a zachování tradice hospodaření na dědičné půdě potomkům. V těchto 

okamžicích se již pravděpodobně začínala utvářet láska zemědělce ke krajině a k polím, 

která obdělává a do jejichž přetvoření on i jeho předci vložili nemalé úsilí. (KLVAČ, 

2009). 

 Zpřetrhání těchto konkrétních vztahů k půdě bylo způsobeno odsunem původního 

německého obyvatelstva, jež v Roudně proběhlo v roce 1946 a pozemky tak připadly nově 

příchozím kolonistům, kteří kulturně a regionálně pocházeli ze značně odlišných destinací, 

z nichž každý měl své kulturní odlišnosti. Jelikož se však z valné části jednalo také o 
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zemědělce, určitý vztah ke krajině a zemědělské půdě byl u nich jistým způsobem 

zafixován, ačkoliv ne již takový jako u původních obyvatel.  

Definitivním zpřetrháním těchto vlastnických vztahů však bylo až znárodňování a 

kolektivizace pozemků národními podniky v bouřlivých dobách roku 1948. (Kronika obce 

Roudno). 

K tomuto přispěl fakt, že mnoho lidí se do družstev přidávalo jen s krajním 

odporem a následně obdělávali družstevní půdu, která jim nepatřila a přitom mnohdy byla 

jejich někdejším majetkem.  

Vliv estetického nahlížení na vzhled krajiny je proto v případě tehdejšího 

zemědělce a ostatních skupin lidí zapříčiněn převážně existenční závislostí na 

obhospodařované půdě a v nynější době je to snaha o co největší úrodu sklizenou z polí 

s co nejmenšími vynaloženými náklady. 

Specifickou atmosféru krajiny a okolí Velkého Roudného, jež příchozivší člověk 

vnímá, nazýváme „Géniem loci“ (duchem  místa ). Skutečnost zda se člověku krajina líbí, 

má z ní dobrý pocit a něčím jej zaujme, je hlavně individuální vlastností každého člověka a 

tudíž neexistuje pojem všeobecně krásné krajiny, která se líbí všem. Tento aspekt je 

odvislý od výchovy, filosofie či zkušeností člověka. Velký Roudný je však často 

vyhledávaným cílem lidí, z čehož lze usuzovat o „líbivosti“ této krajiny. Na utváření 

pozitivního vnímání Velkého Roudného a jeho okolí se podílí několik faktorů, jež se 

vzájemně prolínají a ovlivňují. 

 Mezi tyto faktory řadíme: vzhled krajiny (krajinný ráz), lidovou slovesnost 

(pověsti vztahující se k místu), náboženské památky, pomníky, archeologické památky, 

historii místa. (Sklenička, 2003) 

 

3.2.4   Dotváření vzhledu krajiny. 

Pozitivní působení vzhledu Velkého Roudného nejvíce umocňuje dominantní tvar 

kuželovitého vrcholu. Jeho svahy jsou na jižní straně kužele vizuálně jasně rozděleny 

porostlými agrárními valy střídajícími se s pásy luk. V těchto rozmanitých, střídajících se 

společenstvech se nachází bohatá skladba rostlinných druhů, které se příznivě podílejí na 
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vzhledu krajiny. Výška rostlin, které se vyskytují na těchto valech, je značně rozmanitá, od 

bylinného či keřového patra až po linie tvořené vzrostlými stromy.  

V závislosti na tomto druhově bohatém složení rostlin, disponuje tato vegetace 

v závislosti na ročním období, nejrůznějšími tvary a barvami listů, květů a plodů. Z tohoto 

hlediska jsou velmi cennými druhy: třešeň obecná - Primus avium, hloh obecný - 

Crataegus laevis, růže šípková -  Rossa canina, jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia, které 

disponují velmi pestrými barvami plodů. 

Pozitivní působení těchto faktorů navíc umocňuje zpěv ptactva, které zde hnízdí. 

Naproti tomu agrární valy na severním svahu Velkého Roudného jsou porosteny vysokými 

dřevinami, které jsou součástí lesa, který pokrývá převážnou vrcholovou část severního 

svahu.  Tento les je již rozšířen i na plochách mezi jednotlivými valy, jež byly dříve 

loukami.  

Dalším z krajinotvorně cenných objektů jsou zbytky bývalého lomu na jižním 

svahu Velkého Rudného, který dávno sloužil k těžbě stavebního materiálu. Tento lom 

sestupuje pod úroveň okolního terénu a v jeho spodní stěně je vytvořena několikametrová 

dutina. Povrch tohoto lomu je tvořen obnaženými tufity, které pokrývá bohatá skladba 

xerotermních a petrofytických rostlin. Toto místo je dále vyhledáváno množstvím plazů: 

ještěrka živorodá - Zootoca vivipara, ještěrka obecná - Lacerta agilis, zmije obecná - 

Vipera berus. Dále pak bohatým zastoupením hmyzu. V blízkém okolí tohoto lomu 

vystupuje na povrch matečná sopečná hornina, jež pomáhá utvářet vzhled tohoto místa. 

Vnímání okolní krajiny Velkého Roudného je navíc zpřístupněno díky dřevěné 

rozhledně, která byla na jeho vrcholku vystavena. Z této rozhledny se nabízí krásný pohled 

na okolní krajinu, kdy je za dobrého počasí možno pozorovat panoramata Jeseníků i 

Beskyd. Z této rozhledny je pak možno pohlédnout do obce Roudno, která se rozkládá na 

úpatí západního svahu. Přes vrcholky stromů je také vidět velká část jezera vodní nádrže 

Slezská Harta (obr. č. 17).  Na jejím břehu stojí karlovecký kostel, který jako jediný zůstal 

stát z obce Karlovec, jež byla celá zatopena touto nádrží. 
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Obrázek č. 17: Pohled na Slezskou Hartu Autor: Jan Durďák (Velký Roudný).   

 

3.2.5   Působení sakrálních objektů. 

Dominantní náboženskou památkou je kaplička (obr. č. 18), která byla na 

vrcholku Velkého Roudného postavena v roce 1933 (Kronika obce Roudno.) V roce 1998 

byla tato kaplička zrekonstruována. 
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Obrázek č. 18: Opravená kaplička na Velkém Roudném Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 

 

Od kapličky směřuje s kopce severovýchodním směrem několikasetmetrová 

křížová cesta s dřevěnými zastaveními. Končí symbolicky před památníkem obětem První 

světové války (obr. č. 19). Ten je umístěn na obnažených vulkanických horninách, na které 

jsou připevněny kamenné desky s pamětními nápisy v němčině připomínající hrůzy války. 

Na první desce je napsnáno: „Weil wir leiden an vergessenheit sei uns, bescheiden hier die 

einsamweit“ což v překladu znamená „ Jelikož trpíme zapomněním, budiž nám zde údělem 

samota. Na druhé poškozené desce je vytesán nápis: „Die heimat. Ihren heldensöhnen 

bekränzt mit lorbeer und betaut mit tränen“ v překladu:“ Vlast svým hrdinným synům 

ověčených vavříny a skrápěným slzami.“ Na třetí kamenné desce jsou uvedeny letopočty 

začátku a konce První světové války a jsou pod nimi uvedena jména občanů Roudna, kteří 

při ní přišli o život. Přesné znění nápisu je: „OPFER DES WELTKRIEGES 1914–18 DEN 

GEMEIDE RAUTENBERG GEFALLEN“ ,což znamená: „ Oběti První světové války 

1914-18 obce Roudno“. 

Zajímavostí je fakt, že nápisy jsou vytesány běžnou latinkou a nikoliv 

Novogotickým písmem, jak bývalo v této době zvykem. (obr. č. 20). 

Vrcholek jednoho z kamenů býval osazen železným křížem. Ten se bohužel do 

dnešních dnů nedochoval. 
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Obrázek č. 19:  Památník obětem první světové války Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 

 

 

Obrázek č. 20: Pamětní desky s nápisy. Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 

 

V červnu roku 2007 bylo započato s výstavbou rozhledny na vrcholku Velkého 

Roudného pár desítek metrů od kapličky. Rozhledna je vyrobena z montovaných 

modřínových trámů a dosahuje výšky 20metrů (obr. č. 21). Výhled z této rozhledny nabízí 

krásný pohled do okolní vlnité krajiny a za dobré viditelnosti je možno vidět i Beskydy a 

Jeseníky. Rozhledna byla dokončena 27.10.2007. a na její výstavbě se jako hlavní investor 

podílela obec Roudno a mikroregion Slezská Harta. (www.obecroudno.cz).   Ve třicátých 

letech minulého století se na vrcholku nacházela menší dřevěná vojenská pozorovatelna, 

která se však do dnešních dnů nedochovala. (Kronika obce Roudno.) 

http://www.obecroudno.cz/
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Obrázek č. 21: Rozhledna na vrcholku Velkého Roudného. Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný).  

 

Značně duchovní nádech památníku obětem první světové války je umocňován 

výklenkem vytesaným ve skále, který byl určen pro uložení sošky některé ze světic. Tento 

výklenek je umístěn přibližně 50metrů za tímto památníkem skryt ve strmém skalním 

svahu, čímž umocňuje emotivní hloubku tohoto místa (obr. č. 22). Necelých 20metrů od 

tohoto výklenku je na stěně jednoho z kamenů vytesán německý nápis se dvěma jmény a 

s datem prvního června 1946, jehož symbolika mi není známa. „Tyto objekty mají také 

úlohu vypovídající a varovnou.  Symbolizují smrt, pomíjivost lidského bytí, ale také 

morální apel na generace budoucí“. (SKLENIČKA, 2003) 
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Obrázek č. 22: Výklenek ve skále pro sošku. Autor: Jan Durďák (Velký Roudný).   

 

3.2.6   Lidová slovesnost. 

Lidová slovesnost je dalším z činitelů, které ovlivňují vnímání krajiny člověkem a 

umocňují jeho představivost. Znalost příběhů a pověstí místa je tedy dalším z aspektů, 

které se podílejí v provázanosti s ostatními objekty krajiny na estetickém aspektu jejího 

vnímání.  

Jedna z pověstí, která se vztahuje ke konkrétnímu hmotnému objektu, se kterým 

se lze setkat, je pověst o „Čertovu kopytu“. Tato pověst vychází z náboženské symboliky a 

boje dobra se zlem. Pověst se vztahuje k jednomu ze sopečných kamenů, které se nacházejí 

na samém vrcholku Velkého Rouného (obr. č. 23).   

Pověst vypráví že: „Za dávných časů, kdy ještě Pánbůh chodil po zemi, se usadili 

na Velkém Roudném čerti. Rozhazovali kolem sebe žhavé balvany a dštili síru. Mezi lidmi v 

širokém okolí šířili bezbožnost a prostopášnosti. Zbožní lidé se v kapli svatého Michala 

modlili, až si vymodlili příchod Pánaboha. Ten se na tomto místě rozhodl bojovat se 

samotným Pánem pekel, Luciferem. Vyzval ho na souboj a spolu se přetahovali na velkém 

kameni, který tím praskl. Dodnes je na něm vidět velká šlépěj - otisk boží nohy a hluboké 

škrábance od drápů ďábla, který se drápy zapíral o kámen. Pánbůh Lucifera nakonec 

přemohl a ten s ostatními čerty zmizeli do pekla dírou v zemi, (původním jícnem sopky). 

Ten lidé pro jistotu zaházeli balvany, aby pekelná pakáž nemohla vylézt". 

(www.regiony.ic.cz)  

http://www.regiony.ic.cz/
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Tato pověst je k dispozici v několika jazycích na informační ceduli, která je 

postavena v blízkosti tohoto kamene a na který upozorňuje. Díky tomuto je estetický 

aspekt lidové slovesnosti přístupný pro širokou škálu návštěvníků Velkého Roudného. 

  

Obrázek č. 23: Čertův kámen s otisky stop. Autor: Jan Durďák (Velký Roudný).   
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4.   Pozitivní a negativní faktory NPP Velký Roudný. 

4.1   Pozitivní protierozní funkce agrárních valů. 

Další z velice důležitých vlastností agrárních valů je jejich příznivý vliv na 

snižování negativních účinků přívalových srážek a povrchového odtoku všeobecně. 

Protierozní funkce agrárních valů je nejúčinnější v místech, kde jsou vedeny podél 

vrstevnic svahu. Vzhledem k značnému sklonu svahů Velkého Roudného je tato 

protierozní schopnost velice důležitá. 

Tyto agrární objekty představují na příkrých svazích překážku, jež přerušuje 

povrchový ron způsobený stékající vodou. Při porovnání absorpčních schopností agrárních 

valů a půdy, jež se nachází mezi nimi, byly lepší výsledky u agrárních valů. Stékající voda 

se totiž tělesem agrárního valu lépe vsakuje do půdy než při vsaku na travnaté ploše. Podle 

odborníků je tato schopnost vsakování v porovnání s travnatou plochou 3-5krát lepší u 

agrárních valů. 

Další vlastností, jež snižuje účinky stékající vody, je schopnost absorpce této vody 

do tělesa valu. Z těchto faktů lze usoudit, že agrární valy představují specifický druh 

biotechnologického opatření, které díky svým drenážně-vsakovacím schopnostem může 

účinně působit jako eliminační objekt snižující erozivní vlastnosti stékající vody.  

Protierozní funkce je velice důležitá převážně při působení přívalových srážek, 

kdy během krátkého časového intervalu dopadne na povrch značné množství vody. Díky 

svým bariérovým schopnostem rapidně snižují rychlost ztékající vody, čímž značně klesá 

její erozivní schopnost.  

Podle dat, která byla získána z výzkumu protierozní funkce agrárních valů na 

Verneřicku (Ústí nad Labem), byly evidentně prokázány pozitivní vlastnosti těchto valů na 

omezení negativního vlivu povrchového ronu způsobeného přívalovými dešti.  

Podle hodnot z těchto výzkumů byly vyvozeny tyto závěry příznivého drenážně-

vsakovacích schopností. Při působení pěti a desetiletých dešťů byl povrchový odtok 

zanedbatelný. Při výskytu dvaceti, padesátí a stoletých dešťů, jsou jejich účinky efektivně 
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redukovány. Hodnoty povrchového odtoku u stoletých dešťů byly redukovány z 2,5 m
3
.s

 -1 

na 1,0 m
3
.s

 -1
, což činí 60%. Tato hodnota je důkazem značného pozitivního vlivu 

zabraňujícího odnosu půdy. Grafy, jež jsou sestaveny z tohoto měření, jsou přiloženy na 

konci souboru. (KOVÁŘOVÁ, 2011). 

Dalším z faktorů, jež se kladně podílejí na protierozní odolnosti svahů Velkého 

Roudného, je absence zemědělsky rozorávaných pozemků. Prostory mezi agrárními valy 

jsou pokryty trvalými travními porosty, které díky drnovému pokryvu zajišťují značnou 

ochranu půdy. 
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Obrázek č. 24: Porovnání hodnot odtoku vody Autor : (KOVÁŘOVÁ, 2011). 

http://fzp.ujep.cz/projekty/qh82126/V002/Kovar2.pdf
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4.2   Negativní vlivy a faktory NPP Velký Roudný. 

Již několik let se jako jeden z negativních faktorů vyskytuje zarůstání ceněných 

lučních společenstev nežádoucí rostlinou: Vlčí bob mnoholistý - Lupinus polyphyllus (obr. 

č. 25). Tato invazivní jedovatá rostlina pochází ze Severní Ameriky a k jejímu rozšíření 

zde došlo pravděpodobně jejím pěstováním v okolí coby hospodářské plodiny. Tato 

rostlina má neblahý vliv na stav lučních společenstev, která při plošném pokryvu 

degradují. (VYKOPAL, 2004). 

 

Obrázek č. 25: Vlčí bob mnoholistý na svahu Velkého Roudného.  Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 

 

 Důsledkem nevhodných způsobů lesního hospodářství v dřívějších dobách se 

v lesních porostech vyskytují nevhodné druhy dřevin. Problematickou dřevinou je 

převážně Picea abies - smrk ztepilý. Ten byl pro rychlý přírůstek dřevní hmoty 

v dřívějších dobách masově vysazován v lokalitách jemu nepřirozených. Důsledkem 

bazického složení mateční horniny a bohatosti půdních poměrů se objevuje vysoký výskyt 

hnilob, které mají neblahý vliv na tyto smrky. Často se u nich vyskytuje červená hniloba, 

k jejíž infekci dochází v kořenech stromu. Tu způsobují houby, které rozkládají 
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celulózovou složku dřeva. Napadené stromy jsou oslabené, a proto lze očekávat zvýšené 

škody na těchto dřevinách vlivem námraz, sněhové pokrývky a silných vichřic. 

(VYKOPAL, 2004). 

Dalším negativním vlivem je zarůstání luk ohraničených agrárními valy 

náletovými dřevinami. Agrární valy v této problematice hrají úlohu zdroje diaspor náletové 

vegetace. Tato vegetace má snahu rozšiřovat se z prostoru agrárních valů na tělesa luk. 

(MÁCHOVÁ, 2011). Tímto problémem také trpí někdejší lom umístěný na jižním svahu, 

který je v dnešní době významnou botanickou lokalitou NPP Velký Roudný. Na okrajích a 

také uvnitř lomu mají snahu se tyto invazivní dřeviny uchycovat. 

Ve spodních partiích západní části svahu se nacházejí pozůstatky po pastevním 

areálu hovězího dobytka. Nachází se zde betonové zbytky základů letní stáje pro dobytek. 

O několik set metrů po svahu výše je v čele jednoho z agrárních valů postavena laminátová 

nádrž, která měla sloužit jako rezervoár vody pro napaječky dobytka. (VYKOPAL, 2004). 
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5.   Využití území (landuse) v historických souvislostech. 

5.1   Vývoj osídlení Roudenska od 11. století do druhé světové 

války. 

Přesné informace o založení obce Roudno se do dnešní doby nedochovaly, a to 

patrně kvůli střídajícím se majitelům, jež tehdy na tomto území působily, kdy mohlo dojít 

ke ztrátám, popřípadě zničení dokumentů, jež by se této události věnovaly 

Vrchol Velkého Roudného, na jehož úpatí se obec Roudno nachází, však již roku 

1203 tvořil hraniční bod v této oblasti, jež spadala pod Markrabství moravské pod vládou 

Vladislava Jindřicha (Vladislav III.). O existenci osady v těchto místech se však pouze 

dohadujeme a žádné listiny se o tomto nezmiňují. 

První zmínka o obci Roudno se datuje k roku 1397, roku 1410 se obec podřizuje 

pod pravomoci města Dvorců.  

Roku 1656 byl v obci vybudován kostel s hřbitovem, kterému byla po poškození 

větrnou smrští ( 1880) v roce 1883 postavena nová střecha a roku 1939 nový oltář. 

Dalším z přelomových milníků ve vývoji obce bylo jmenování Dědičného 

Rychtáře, kterým se stal člověk zvaný Lokátor. Pojmenování Lokátor nesla osoba, jejíž 

úlohou bylo vytýčení hranic vznikající obce a přidělování pozemků nově příchozím 

kolonistům. Každý nově příchozí kolonista obdržel jeden lán polí, na kterých poté 

hospodařil. V počátečních dobách osídlení vlastnil Rychtář 300 jiter polí, což v přepočtu 

na dnešní jednotky bylo přibližně 94ha. Rozloha těchto polností však byla časem 

zmenšována a roku 1785 činil majetek rychtáře v přepočtu na dnešní jednotky 50ha polí, 

18ha luk a 2 ha lesů. Na přelomu 16.-17. století dochází k rozmachu průmyslu a činností 

na zpracovávání surovin. V místě, které se nazývalo Niedehütte, stála kdysi huť (obr. č. 

26).  V písemnostech z roku 1600 je zmínka o železárnách. Na místě Svobodného Dvora se 

nacházela tzv. Horní huť, z níž vniklé strusky bylo v letech 1875-1880 využito ke stavbě 

silnice. 
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 Obrázek č. 26: Niedehütte. Publikováno s laskavým svolením Obecního úřadu Roudno. 

 

Na svazích Velkého Roudného se dále více rozmáhá těžba rudy. Roku 1683 byl 

tzv. Červený mlýn (pojmenování podle červené střešní krytiny) připojen k obci Roudno. 

Červený mlýn, tehdy zvaný jako Volský Háj (pojmenování vzniklo podle stájí pro panské 

voly.) V roce 1775 tato kolonie měla osm domů a žilo v ní 39 obyvatel. Nyní nese tato 

obec jméno Volárna a je stále částí obce Roudno. V této době k obci Roudno dále náležely 

kolonie: Skřivančí pole, Dolní huť a Hoffmanova víska, z těchto se již do dnešní doby 

žádná nedochovala. Poslední ze zaniklých obcí, Skřivančí pole, dnes připomínají jen kupy 

sutě a hlíny porostlé keři, z nichž každá kupa je němou připomínkou jednoho stavení. 

Vletech 1771-1772 obec zasáhla neúroda a hlad a kronikář píše: “ Byla to léta 

hladová a obyvatelé začali jíst brambory, které se do té doby dávaly pouze dobytku“. 

Roku 1848 byli lidé v obci konečně osvobozeni od povinnosti robotit. 

V devatenáctém století se na řece Moravici nacházelo několik mlýnů, pil a dále pak také 

tlačírna lněného oleje. 

S postupnou modernizací tohoto kraje byla roku 1867 zřízena pošta v nedaleké 

obci Leskovec nad Moravicí, pod niž spadala i obec Roudno, dále byla roku 1892 v obci 

vybudována Raiffeisenka a silnice. 
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K datu 31.1.1880 bylo provedeno sčítání lidu s počtem 1139 osob, což je vůbec 

nejvyšší doložený počet obyvatel. 31.1.1900 je uvedený počet obyvatel 996, z čehož 993 

obyvatel připadá k německé národnosti a pouze 3 obyvatelé k národnosti české, jež byli 

vedeni na faře. 

Čísla z tohoto sčítání dále uvádějí že 397 mužů bylo gramotných a 80 

negramotných, v případě žen bylo 430 gramotných a 89 negramotných. Do těchto čísel 

však byly zahrnuty i děti. V tomto roce byla obec Roudno tvořena 145 domy a v k ní 

příslušné obci Volárna bylo domů 11. V obci byla dále škola a kostel s farou. 

Řemeslná a kulturní vybavenost byla taková, že se v obci nacházeli 

 2 mlýn 

 2 pily 

 1 řezník, pekař, zedník, truhlář, sedlář, duchovní. 

 5 obchodníků 

 5 hostinců 

 2 krejčí, učitelé, koláři 

 3 obuvníci 

 

Od roku 1920 jsou v pramenech události spojené s vývojem obce směřovány již 

jen na důležité a významné události a milníky. 

 V roce 1902 byl v obci vystavěn chudobinec 

 V roce 1906 byla pro obec vybudována její vlastní pošta 

 V roce 1925 byl na západním svahu Velkého Roudného vystavěn 

památník obětem I.Světové války 

 V roce 1927 byl v obci zaveden telefon  

 V roce 1929 byla do obce přivedena přípojka elektřiny. 

 V roce 1930 byl v obci zbudován vodovod 
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Od roku 1928 do obce 2krát denně dojížděl autobus. Ve třicátých letech 

dvacátého století pracovali obyvatelé převážně v zemědělství s rozšířeným chovem 

dobytka, bezzemci pracovali jako zemědělští dělníci, dřevorubci, zaměstnanci ve mlýnech 

a pilách, někteří obyvatelé pracovali v nedalekém lomě v Bilčicích či v sušárně brambor 

nebo jako živnostníci. 

Hospodaření na svazích Velkého Roudného v období roku 1930 až po Druhou 

světovou válku je podle dochovaných záznamů orientováno částečně na louky určené 

k senosečím a dále pak zemědělsky obdělávány za účelem pěstování obilnin, brambor a 

lnu. V roce 1933 je na vrcholku Velkého Roudného německým obyvatelstvem vybudovaná 

malá kaplička viz. (obr. č. 27).  (Kronika obce Roudno.) 

 

Obrázek č. 27:Výstavba Kapličky na Velkém Roudném. Publikováno s laskavým svolením Jana Pánka. 
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5.2   Poslední dny války na Roudensku. 

Zápisy v Roudenské kronice se období Druhé světové války nijak nevěnují. Od 

konce třicátých let dvacátého století až do závěru Druhé světové války nejsou v kronice 

zapsány žádné záznamy. 

První zápisy po odmlce se věnují posledním okamžikům války v okolí Roudna i v 

samotné obci a  podávají svědectví o atmosféře tehdejších dramatických událostí   

Neklamnou známkou blížícího se osvobození obce Roudno sovětskými vojsky 

(25. dubna 1945) byli procházející němečtí dezertéři, kteří prchali z bojů probíhajících na 

Hlučínsku. Ti se přes den ukrývali po lesích před jednotkami SA a u občanů se snažili 

opatřit si civilní šaty. 

Ve dnech od 24. dubna do 7. května 1945 byly přes obec hnány německými 

vojáky a civilisty početná stáda hovězího dobytka a koní. Jeden z tehdejších obyvatel obce, 

který byl svědkem této události, odhadoval množství dobytka na 1500 kusů.  

V noci z  2. na 3. března přes obec putovala velká kolona německého obyvatelstva 

s koňskými povozy naloženými peřinami, šatstvem a drobnými cennostmi. Prchali před 

postupující frontou. Toto obyvatelstvo údajně prchalo od Opavy a Sítiny a přes Moravský 

Beroun a Šternberk putovalo až do Olomouce. Konvoje přes obec procházely až do 6. 

května 1945. 

V noci ze  4. na 5. května ustupovaly přes obec ze směru od Horního Benešova 

početné motorizované svazy německé armády, které se připojovaly k ustupujícím 

jednotkám. Ty se přesunovaly po hlavní silnici z Opavy přes Bilčice na Moravský Beroun. 

Následujícího dne, 6. května 1945, se ve 4 hodiny ráno ozvaly první salvy 

dělostřelectva Rudé armády, která takto chtěla přehradit cestu ustupujícím německým 

jednotkám. Ve 4:30 již dospěly boje k samotné obci a byl zahájen boj o obec Roudno. 

Dělostřelectvo umístěné v okolí Bilčic zahájilo postřelování obraných pozic německé 

armády, které byly převážně situovány na svazích Velkého Roudného. Zbytky německých 

obranných postavení jsou doposud, však již značně stráveny přírodou, patrné na 

severovýchodních svazích Velkého Roudného. 
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Německá armáda opustila obec před postupujícími sovětskými jednotkami téhož 

dne ve  20:00. O dvě hodiny později byla obec obsazena Rudou armádou, která při 

dobývání obce střelbou z tanku zapálila stodolu, v níž zahynuli tři němečtí běženci a jeden 

ukrajinský dělník, který zde byl zavlečen jako pracovní síla. Obec Roudno byla tedy 

osvobozena 6. května 1945. 

Během dobývání obce padlo 8 sovětských vojáků, z nichž jeden padl při 

průzkumu německých obranných postavení na vrcholku Velkého Roudného a druhý byl 

zabit střepinou minometného granátu vypáleného z  roudenského domu, č.p.105. Všichni 

sovětští vojáci byli pohřbeni u lesíka na hranici obce Roudno a Leskovec nad Moravicí. 

Dále zahynulo 10 vojáků německé armády a 4 civilisté, o kterých není více zmínek. 

(Kronika obce Roudno.) 

 

5.3   Vývoj Roudenska v poválečných letech. 

Roku 1945 byl v obci zvolen komisař prvního Národního výboru. Již v červenci 

téhož roku se do obce začínají stěhovat noví „Dosídlenci“. V této době byla obec 

zásobována potravinami pouze formou potravinových lístků a zásobování uhlím bylo 

velmi špatné. Obyvatelé topili pouze dřevem opatřovaným v okolních lesích. 

Z mechanizační vybavenosti, s níž se v této době hospodařilo, byly k dispozici pouze 4 

koňské samovazy, koňské sekačky a obilní žací stroje. Obhospodařování pozemků bylo 

v této době prováděno ještě německým obyvatelstvem. 

 Koncem roku se v obci nachází 11 koní, 4 prasnice, 10 vepřů a 95 kusů hovězího 

dobytka. Obec byla připojena na vodovod a elektrickou síť. 

10. prosince 1946 je zahájena výuka v místní škole. Dochází do ní 7 dětí české 

národnosti a 8 německé, jejichž rodiče dostali příslib českého občanství. 

K obci náleželo 850ha polí a k dispozici bylo pouze 11 koní. Bylo tudíž velmi 

obtížné veškerou plochu obhospodařovat. Díky tomu byly zapřahány i krávy a lidé si 

vzájemně vypomáhali s obděláváním polí. Tak bylo oseto co největší množství polí a 

zajištěno dostatečné množství plodin pro obyvatele a hospodářská zvířata. Dosídlenci 

pracují na polích, která připadají k nimi zabraným usedlostem. Německé obyvatelstvo, 
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které doposud zůstalo v obci, pracuje na svých polnostech. Při senosečích, a také při 

sklízení úrody obilí, jakož i při žních výrazně vypomáhali němečtí obyvatelé. Čímž se dané 

práce výrazně urychlily. (Kronika obce Roudno.) 

 

5.3.1   Odsun Německého obyvatelstva. 

Odsun německého obyvatelstva z obce Roudno se odehrával ve třech etapách. Ta 

první proběhla v srpnu roku 1946 a byli převážně odsunuti členové politických stran a 

příslušníci NSDAP, SA, SS, SD, DAF, ale také majitel mlýna na řece Moravici. Ten byl 

vysídlen v první vlně s odůvodněním nebezpečnosti (ze msty mohl zapálit mlýn). Další dvě 

etapy odsunu Sudetských Němců z obce Roudno byly v měsících září a říjen téhož roku. 

Atmosféra této doby je zachycena na pohlednici (Obr. č. 28), kterou navrhl podle 

vlastních zážitků jeden z tehdy odsunutých němců, H. Fitzthum.  

Na této pohlednici je napsán pamětní text „Na památku nuceného vysídlení 

Němců z jejich vlasti v roce 1946 postupimskou dohodou ze 2. srpna 1945“ 

 

 

 

Obrázek č. 28: Odsun Německého obyvatelstva. Publikováno s laskavým svolením Obecního úřadu Roudno. 
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Po odsunu Němců roku 1946 byla obec osidlována novým obyvatelstvem a v té 

době tu žilo 215 Čechů, 48 Slováků a 23 Maďarů. 

Na letní chatě (Obr. č. 29), vystavěné před válkou na vrcholku Velkého 

Roudného, začaly skupinky dobrovolníků pořádat každých 14 dní taneční zábavy pro 

obyvatele místní i z okolí. (Kronika obce Roudno.) 

 

Obrázek č. 29: Chata na  Velkém Roudném. Publikováno s laskavým svolením Obecního úřadu Roudno. 

 

5.4   Vývoj  Roudenska po roku 1946.  

V průběhu léta 1946 přicházejí do obce noví obyvatelé. V rámci osidlování 

pohraničí se usazují na opuštěných zemědělských usedlostech, na kterých hospodaří a 

obdělávají k nim náležící pozemky. 

V létě roku 1947 je pozemkovým fondem přidělena osídlencům půda do osobního 

vlastnictví. Výměra přiděleného pozemku činila 13ha. Na splacení této půdy měli osídlenci 

15 let. V tomto roce také do obce přicházejí slovenští a rumunští obyvatelé, kteří osidlují 
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doposud prázdné domy. Během těchto let se na polích v okolí obce pěstují převážně 

brambory a obilí. Ostatní pozemky byly koseny jako senoseče. 

Jelikož v těchto letech v Roudné  bylo jedinou mechanizací usnadňující 

obdělávání polí jen několik koňských sekaček a rozloha obhospodařovaných polí byla 

větší, než bylo možno včas sklidit, dojížděli do obce na výpomoc pracovníci z Rumunska.  

Pracovali po celou dobu žní a senosečí a až po skončení prací se vraceli zpět do vlasti. 

Prvním zásadním pokrokem v obhospodařování pozemků bylo v roce 1954 založení 

zemědělského strojního družstva. To následně zakoupilo traktor, který alespoň z části 

usnadňoval obhospodařování polností. Traktor byl pořízen za tehdejších 105 000,-Kč. 

V roce 1951 došlo k převedení veškeré zemědělské půdy na zemědělské družstvo, 

které se potýkalo s malým počtem pracovníků. Problémy byly i s včasným 

obhospodařováním pozemků. V těchto letech se začíná více rozvíjet chov dobytka, dochází 

k převzetí statku v Razové s krávami a vepři. 

Tento rok má však citelný dopad na vzhled vrcholu Velkého Roudného. Dřevěná 

restaurace, která se na tomto místě nacházela, je rozebrána členy zemědělského družstva a 

z ní získaný materiál je použit na opravy v družstvu. Jedinou připomínkou této stavby 

zůstávají dnes dobové fotografie a zbytky kamenných základů, které jsou dosud patrné na 

vrcholku kopce. 

V roce 1959 je v Roudné dokončena výstavba kravína. Sem jsou přestěhovány 

krávy doposud ustájeny u soukromníků. V této době bylo poprvé použito bramborového 

kombajnu ke sklizni pěstovaných brambor na Skřivančím poli. Díky velkému množství 

kamení na polích se však mechanizace ukázala jako neúčinná. Na sklizni brambor se proto 

podílejí studenti a horničtí učni, kteří dojíždějí na bramborové brigády z Ostravy.  

V šedesátých letech se v obci dále zvyšuje mechanizace zemědělství. Jsou 

zakupovány nové stroje, dokončuje se výstavba odchovny mladého dobytka a rozrůstají se 

chovy hovězího dobytka určeného jednak k produkci mléka, ale také na maso.  

Přelomovým datem byl 26. duben. 1966, kdy byla Okresním Národním Výborem  

v Bruntále lokalita Velkého Roudného vyhlášena „Národní přírodní památkou“ o rozloze 

81ha.V roce 1964 se veřejnost poprvé dozvídá o plánované výstavbě přehradní nádrže 
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Slezská Harta, jejíž jezero by mělo zatopit část obce a jehož přítomnost bude mít vliv na 

hospodářské a zemědělské dění v obci a jejím okolí. 

V osmdesátých letech spadá hospodaření na katastru pod obec Křišťanovice. 

V okolí obce Roudno byly z plodin pěstovány převážně: ozimná pšenice, žito, ječmen, 

oves a brambory. Dále byly pěstovány trávy na semeno, a to převážně: bojínek, kostřava a 

lipnice, u kterých bylo dosaženo dobrých výnosových výsledků. Orná půda na 

severovýchodních svazích Velkého Roudného byla podseta travinami s cílem zajistit 

pastevní porost pro dobytek. Na severovýchodní a východní straně Velkého Roudného 

byly dovystaveny obloukové kovové konstrukce, které sloužily jako zastřešení pro 

chované kooperační jalovice. Ty se tu pásly od padesátých let až do roku 1991. Tehdy 

zdejší pastviny zanikly. Další pastevní areál hovězího dobytka se nacházel na pozemcích 

mezí obcí Roudno a Volárna.  

Za zmínku stojí, že na polích směrem ke Křišťanovicím byl zemědělským 

družstvem v roce 1992 po 12.tileté odmlce vysazen len. (Kronika obce Roudno.) Díky 

dříve rozvinutému textilnímu průmyslu v tomto kraji  byl zde len pěstován od 18. století. 

  

5.5   Agrární valy-základní prvek historické struktury. 

Zkoumáním tvarů agrárních objektů a jejich umístěním v krajině spolu 

s historickými informacemi můžeme lépe pochopit způsob dřívějšího hospodaření, které 

zde probíhalo. Díky těmto skutečnostem nám vycházejí najevo již dávno zapomenuté 

trendy a způsoby hospodaření, které si zde lidé vypěstovali neustálým stykem s přírodou 

po celá desetiletí. Mnohé z těchto trendů a zvyklostí byly již zapomenuty a k některým se 

opět vracíme. Nezřídka dochází k opětovnému obnovování některých agrárních valů či 

jiných prvků, které byly s vidinou velkých jednolitých zemědělských parcel zničeny. 

Ukazuje se, že mnohé z těchto prvků nebyly vytvořeny jen za účelem odstranění skeletu 

z půdy, ale také pro určité ekologické funkce. 
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5.5.1   Historický landuse vycházející z rozložení agrárních valů.  

Převážná část severovýchodního svahu a vrcholových partií kužele Velkého 

Roudného je v dnešní době pokryta stejnorodým lesním pokryvem. Tento pokryv je 

druhově složen majoritně ze smrkové kultury s výskytem dalších dřevin jako jsou: Buk 

lesní - Fagus sylvatica, Javor klen - Acer pseudoplatanus, Javor mléč - Acer platanoides, 

Modřín opadavý - Larix decidua a dále fragmenty lipových bučin. V lesním pokryvu jsou 

však stejně jako na celém území Velkého Roudného přítomny agrární valy a haldy. 

(VYKOPAL, 2004). 

 Ač již postupem času značně stráveny vzrostlými dřevinami a lesní vegetací, 

předávají nám nadále svědectví o někdejším využití těchto částí Velkého Roudného. Právě 

tyto agrární objekty jsou důkazem, že i tyto, nyní již lesnaté části svahu, byly v dřívějších 

dobách intenzívně zemědělsky obhospodařovány stejně jako ostatní části kopce. Lesní 

porosty zde v jisté míře přítomny byly, avšak v značně redukované formě. 

 S největší pravděpodobností byly lesem pokryty pouze neobdělatelné partie 

severní části vrcholu, ve kterých jsou obnaženy sopečné vyvřeliny v podobě skalnatých 

hřbetů a utvářejí těžce prostupný kamenný svah s příkrým sklonem 20-30°. 

 Dokladem potvrzujícím tyto úvahy o bezlesém vrcholu jsou mimo jiné 

dochované dobové fotografie z období roku 1933. Na fotografiích je zachycen vrchol 

Velkého Roudného s vybudovanou kapličkou, jež na této dobové fotografii stojí na vrcholu 

takřka beze stromů. Stromy, které se zde vyskytují, jsou však velmi mladé (Obr. č. 30). Za 

touto kaplí se v dnešní době nacházejí vzrostlé stromy (Obr. č. 31). V pozadí kapličky jsou 

viditelné vrcholky stromů, které rostly na výše popsaném kamenném svahu. 
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Obrázek č. 30: Verchol Roudného s kapličkou 1933. Publikováno s laskavým svolením Obecního úřadu 

Roudno. 

 

 

 

Obrázek č. 31: Vrchol Roudného s kapličkou  2012. Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 
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6.   Zhodnocení území a návrhy ke zlepšení. 

6.1   Zhodnocení území. 

Národní přírodní památka Velký Roudný je chráněným územím již od roku 1966. 

Díky této skutečnosti je celá lokalita zachována ve svém agrárním členění do dnešní doby. 

Ne území této lokality jsou zachovány mezofilní louky s výskytem cenných rostlinných 

společenstev a druhově bohatého zastoupení živočišných druhů. Z lesních společenstev 

jsou ceněny převážně suťové lesy rostoucí na strmých svazích severní části. 

Pozůstatky pastevního areálu hovězího dobytka, který se zde nacházel, jsou již 

takřka odstraněny, avšak nachází se zde stále Laminátová nádoba na vodu, jež působí 

značně negativním dojmem.  

Na vrcholku velkého Roudného se nachází zrekonstruovamá kaplička a nově 

vybudovaná rozhledna, k nimž vede naučná stezka s informačními cedulemi. Díky těmto 

činnostem se tato lokalita dostala do podvědomí široké veřejnosti  

 

6.2   Návrhy zlepšení a prováděná opatření. 

Likvidace – vlčího bobu mnoholistého - Lupinu polyphyllus byla podle nařízení 

plánu péče z roku 1992-2002 odstraňována kosením této rostliny v období před vytvořením 

semen a následný odnos posečené biomasy pryč. (VYKOPAL, 2004). Toto opatření 

doznalo jistých úspěchů a rostlina se zde vyskytuje již jen ojediněle. Je však stále nutné 

provádět soustavnou likvidaci této rostliny. 

 Z důvodu zachování ceněných lučních společenstev je nutno veškeré louky 

pravidelně kosit a odstraňovat tuto posečenou biomasu. 
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Kosení je nutno provádět také na vrcholku Velkého Roudného. Tato činnost je 

důležitá pro udržení sešlapu odolných travin a zamezení nárůstu kopřivy dvoudomé -  

Urtica dioica a lopuchu plstnatého - Arctium lapa, které zde mají nežádoucí vliv. Kosení 

vrcholu je důležité také z estetického aspektu daného místa, jelikož se jedná o poutní a 

turisticky vyhledávanou lokalitu. Pravidelné kosení je nutno provádět na veškerých lučních 

společenstvech, čímž se omezí rozrůstání náletových dřevin z agrárních valů. Pozitivním a 

důležitým aspektem tohoto kosením je zmlazování luk a zachování jejich pestré druhové 

skladby. (VYKOPAL, 2004) 

Náletové dřeviny z prostoru bývalého lomu na jižním svahu Velkého Roudného je 

nutno odstraňovat vyřezáváním. Tyto dřeviny však již byly z tělesa lomu vyřezány na 

přelomu roku 2011 - 2012. (Obr. č. 32), (Obr. č. 33). 

         

Obrázky č. 32, 33: Stav lůmku (vlevo: 4.11.2007), (vpravo: 25. 3.2012) Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 

 

Při obnově druhové skladby dřevin lesního pokryvu bylo počítáno s funkcí 

přirozené obnovy a zmlazování. Jak se však ukázalo, tyto úvahy o zmlazovací funkci 

těchto žádaných dřevin byly nadhodnoceny a ke zmlazování dochází jen zřídka. 

Semenáčky listnatých stromů se rozvíjejí pouze v blízkosti starých stromů. Mladé dřeviny 

jsou značně mezernaté a omezovány buření s bohatým zastoupením kopřivy dvoudomé - 

Urtica dioica, bezu černého - Sambucus nigra, starečku fuchsova - Senecio fuchsii. 

Příznivé podmínky pro růst těchto nevhodných zabuřeňujících rostlin jsou způsobeny 

nevhodnou dominantní skladbou dřevin jako smrk ztepilý - Picea abies (43,5%), modřín 

oopadavý - Larix decidua (25,9%), borovice černá - Pinus nigra – (1,6%). V případě 

modřínu opadavého se jedná převážně o jeho početnostní redukci, jelikož jeho dřívější 

zastoupení činilo 10 -15%.(VYKOPAL, 2004).  
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Složení nadložního humusu, který vzniká z opadu těchto stromů, je odlišné od 

požadavků tížených listnatých dřevin. Pro výskyt zabuřeňujících rostlin je tento druh 

nadložního humusu jehličnanů příznivý. Proto je nutné podpořit druhovou skladbu dřevin 

umělou výsadbou, a to na ploše o rozměrech minimálně 40 x 40m. (VYKOPAL, 2004). 

 

 

Obrázek č. 34: Umělá výsadba Jedle bělokoré a Buku Lesního.  Autor: Jan Durďák. (Velký Roudný). 

 

Zbytky pastevního areálu, jako např. napaječky dobytka a ocelové konstrukce hal, 

který byly dříve umístěny na západním svahu Velkého Roudného, byly již odstraněny. 

(VYKOPAL, 2004). Na těchto místech jsou již jen zbytky betonových základů (Obr. č. 35) 

a laminátová válcová nádoba, kterou bude vhodné do budoucna odstranit (Obr. č. 36). 
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Obrázek č.35: Pozůstatek letní stáje pro dobytek. Stav 7. 9. 2011. Autor.Jan Durďák (Velký Roudný) 

 

Obrázek č. 36: Laminátová nádoba. Stav 20. 10. 2011. Autor.Jan Durďák (Velký Roudný). 
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7.   Diskuze a závěr. 

7.1   Diskuze. 

Během terénního výzkumu Národní přírodní památky Velký Roudný byla 

potvrzena zoologicko-botanická rozmanitost významných druhů, vyskytujících se na 

území této lokality. Na zkoumaném území byl prokázán výskyt chráněných druhů rostlin a 

přítomnost mezofilních stanovišť s výskytem subtermofilních rostlinných společenstev 

vyskytujících se převážně na jižních svazích lokality. V sousedství těchto lokalit jsou zde 

zastoupeny také suťové lesy rozkládající se na severní a severozápadní straně Velkého 

Roudného. V devadesátých letech byly na těchto lučních lokalitách prováděny zásahy na 

omezení rozšiřujícího se Vlčího bobu mnoholistého - Lupinus polyphyllus, který se zde 

masově rozšiřoval a působil negativní změny v druhové skladbě luk. Při posouzení 

nynějšího stavu je nutno podotknout, že tyto zásahy byly účiněny a v dnešní době se 

s touto rostlinou setkáváme pouze ojediněle. Dalším ze zásahů do rostlinné skladby, které 

se zde průběžně provádí, je postupná změna dřevinné skladby lesních společenstev, ve 

které je hlavním cílem snížení dominantního zastoupení Smrku ztepilého - Picea abies. 

Toto se provádí cílenou výsadbou protežovaných dřevinných druhů jako: Buk lesní - 

Fagus sylvatica, Javor klen – Acer pseudoplatanus, Lípa srdčitá - Tilia cordata 

(VYKOPAL, 2004) 

Dalším z cenných poznatků je historický vývoj agrárního reliéfu a prokázaní 

strukturálního členění jeho jednotlivých prvků. U těchto agrárních prvků byly prokázány 

pozitivní krajinné i biodiverzitní vlastnosti, díky nimž je tato lokalita toliko ceněna. 

V odstraňování někdejších negativních aspektů na území NPP Velký Roudný byly 

provedeny také práce na likvidaci zbytků někdejšího pastevního areálu hovězího dobytka, 

který se zde nacházel. Posledními pozůstatky jsou zbytky základů hal pro ustájení dobytka 

a laminátová nádoba nacházející se na západní straně. (VYKOPAL, 2004) Z těchto objektů 

je nutno odstranit onu laminátovou nádobu, jelikož představuje nevhodný estetický prvek 

v krajině. 
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V posledních 15ti letech byly prováděny rekonstrukční práce na kapličce, která se 

nachází na vrcholu kopce a která byla ve značně zuboženém stavu. Díky aktivitě 

Zastupitelstva obce Roudno došlo v devadesátých letech k rekonstrukci kapličky, křížové 

cesty a následné výstavbě dřevěné rozhledny, což se značnou měrou projevilo na obnovení 

tradice poutního místa vrcholku Velkého Roudného. 

 

7.1.1   Navrhovaná opatření a změny. 

Ze západní části svahu je nutno odstranit Laminátovou nádrž, která je 

pozůstatkem pastevního areálu a má negativní estetický vliv. 

Rekonstrukce pietního místa, památníku obětem první světové války. Osazením 

nového kříže a rekonstrukce pamětních desek. Tento památník navazuje na 

zrekonstruovanou křížovou cestu, což v nynějším stavu památníku působí negativním 

dojmem 

Dále je nutno nadále zajistit pravidelné kosení luk, aby bylo zabráněno rozvoji 

náletových dřevin a zůstala zachována cenná luční společenstva. 

Jak již bylo popsáno výše je nutno nadále pokračovat v úpravě dřevinné skladby 

lesních společenstev s cílem větší stability a přirozené druhové skladby. 

Do budoucna by bylo vhodným zásahem zvětšení rozlohy území NPP Velký 

Roudný, čímž by byla zajištěna legislativní ochrana také zbylých partií svahu, jež jsou 

neméně cennými lokalitami jako již nyní chráněná území. 

V budoucnu by bylo vhodné zaměřit se na podrobné prozkoumání dalších 

pozůstatků obdobně zachovalých agrárních lokalit v sudetské části nízkého Jeseníku a 

jejich ekologicko-botanické skladby. Dále pak rozvinout studii výskytu sudetských druhů 

hospodářkých rostlin a dřevin, z nichž velká část byla po kolektivizaci zapomenuta. 

Zvláštní důraz je vhodno brát na někdejší druhy ovocných stromů, které se zde dnes 

vyskytují jako desítky let staré, stále plodící dřeviny, již však pomalu upadající 

v zapomnění. Přínosným aspektem by byl také podrobnější výzkum výskytu Modřínu 

sudetského – Larix Sudetica Domin, který je druhem vyskytujícím se převážně na 
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čedičových objektech v okolí Bruntálu. Výzkumem těchto výše uvedených aspektů bych se 

rád zabýval při své budoucí studijní činnosti.  

7.2   Závěr. 

Tato bakalářská práce se zaměřila na charakterizování dnešního stavu reliéfu a 

ekologických poměrů na území Národní přírodní památky Velký Roudný s přihlédnutím 

k historickým souvislostem, poměrům a činnostem, které měly zásadní vliv na dnešní stav 

tohoto přírodního celku. 

Studiem a hodnocením stavu území bylo zjištěno, že NPP Velký Roudný je 

jednou z mála lokalit na Bruntálsku, kde se zachoval agrární reliéf v takovémto stavu až do 

dnešních dob. Tento stav je hmotným důkazem a pozůstatkem dřívějších trendů a způsobů 

hospodaření toliko typických pro sudetskou oblast, jež v dnešní době dodává místu osobitý 

ráz a pozitivně přispívá k celkovému Geniu loci celé oblasti. Tato agrární strukturalizace 

celého území, spolu se specifickým geologickým podložím, umožňuje těsné sousedství 

rozličných a cenných ekosystémů. Díky těmto skutečnostem se zde můžeme setkat s 

rozmanitými, cennými a chráněnými druhy rostlin a živočichů, kteří se jinde v blízkém 

okolí nevyskytují.  

Při vypracovávání tohoto tématu jsem získal řadu zkušeností v náhledu na 

krajinnou strukturu a hodnocení jednotlivých parametrů, které se v ní vyskytují. 

Během zpracovávání jsem prováděl botanické, zoologické, geologické, 

krajinářské i sociálně-kulturní analýzy během nichž vyplynula vzájemná provázanost mezi 

těmito jednotlivými složkami, jejichž výsledkem je nynější stav této lokality. 

Díky těmto výše popsaným skutečnostem je NPP Velký Roudný cennou lokalitou 

jak z hlediska ekologického tak kulturního, jež je nutno do budoucna zachovat a důsledně 

se věnovat její ochraně. 
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