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Anotace  

Předložená bakalářská práce popisuje jak je již z názvu patrné toulky Prostějovskem s návrhem 

trasy pro jednodenní výlet. V této práci popisuji geologické, geomorfologické, pedologické, 

klimatické, hydrologické a biogeografické poměry této lokality. 

Závěrečná práce popisuje vybrané přírodní zajímavosti a dále se věnuje kulturně-historickému 

vývoji oblasti, včetně popisu vybraných památek. Návrh trasy je zaměřen na, z mého pohledu, 

nejzajímavější přírodní park Prostějovska. 

 

Klíčová slova: Prostějovsko, přírodní park, poznávací trasa, památky 

 

 

Summary 

Submitted bachelor‘ thesis describes, what the title says, wander Prostejov with the trip 

itinerary for a one-day trip. In this work I describe geological, geomorphological, pedological, 

climate, hydrological and biogeographical proportions of this location. 

Final work describes selected nature attractions and also the culturally – historical 

development of this area, including description of selected monuments. From my point of 

view, the suggestion of the itinerary is focused on the most interesting Prostejov’s natural 

parks. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé práce je zdokumentování některých přírodních zajímavostí a kulturně-

historických památek, které se nacházejí na území Prostějovska ve velmi hojném počtu. 

Nejprve jsem stručně popsala geologické a fyzicko-geografické podmínky mapovaného 

území, abych mohla v návaznosti na ně pokračovat s popisem konkrétních přírodních 

oblastí, měst a památek.  

V této oblasti zůstává ještě mnoho míst, které se dají využít pro mnoho návrhů 

různých tras, a to tras rozličného zaměření, například putování historií cukrovarů, pivovarů 

případně dalších technických památek anebo cestováním po přírodních krásách 

a zajímavostech, kterých se zde vyskytuje rovněž nepřeberné množství. Neméně zajímavá 

jsou architektonicky významná místa a stavby různých historických směrů, které 

Prostějovsko, jako již odpradávna osídlená lokalita, nabízí. 
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2 POPIS GEOLOGICKÝCH A FYZICKO-

GEOGRAFICKÝCH PODMÍNEK PROSTĚJOVSKA 

2.1 Vymezení zájmové oblasti  

Pro účely práce jsem zvolila oblast Prostějovska a to v rozsahu bývalého okresu 

Prostějov. Prostějovsko se nachází v centru Moravy v kraji Olomouckém, dotýká se na 

severozápadě kraje Pardubického a na jihozápadě Brněnského. Hraničí celkem s šesti 

okresy: na severovýchodě s okresem Olomouc, na východě s okresem Přerov, na 

jihovýchodě s okresem Kroměříž, na jihozápadě s okresem Vyškov, na západě s okresem 

Blansko a na severozápadě s okresem Svitavy. Nejsevernějším bodem je obec Ospělov, 

nejvýchodněji se nachází obec Klopotovice, nejvíce na jihu jsou Koválovice-Osíčany 

a nejzápadnějším místem je obec Horní Štěpánov (internet 2). 

Prostějovsko se rozkládá na území o ploše asi 777 km
2
, počet obyvatel je přibližně 

111 200 a hustota zalidnění kolem 143 obyvatel na km
2
. Spadá pod něj  celkem 97 obcí, 

z toho 5 má status města (Konice, Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou, Plumlov, 

Prostějov) a 6 status městyse (Brodek u Prostějova, Drahany, Kralice na Hané, 

Nezamyslice, Protivanov, Tištín) (internet 1). 

Region Prostějovsko je znázorněn v příloze. 1. 

2.2 Geologické poměry 

Prostějovsko leží na rozhraní dvou velkých celků, které vznikly rozdílným 

geologickým vývojem. Těmito celky jsou Český masiv, který byl vyvrásněn při variském 

(hercynském) vrásnění v rozmezí přibližně od svrchního devonu do spodního permu, tedy 

v éře paleozoika a mnohem mladší Západní Karpaty, které vznikaly při vrásnění 

alpinském, probíhajícím především v éře mezozoika a kenozoika, konkrétně od svrchní 

křídy po neogén.  

Východní část Českého masivu se nazývá moravskoslezská oblast a dále se dělí na 

brunovistulikum, moravikum, silesikum, žulovský masiv a moravskoslezské paleozoikum. 

I když jsou horniny Českého masivu přítomny na celém Prostějovsku, v kerných 

strukturách vyčnívají jen v rámci Zábřežské a Drahanské vrchoviny. V nejhlubších 

vrstvách se nachází krystalinikum, jenž reprezentují především různé odrůdy žul, které 
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mají slabě metamorfovaný plášť původních sedimentů, jimiž byly především fylity. Malé 

výchozy krystalinika můžeme pozorovat na několika místech a sice v oblasti mezi 

Kladkami a Jesencem a poblíž Čelechovic na Hané.  

Součástí krystalinického nadloží jsou povětšinou horniny devonského stáří, které 

jsou zde zastoupeny v rámci vývoje drahanského (pánevního) a ludmírovského 

(přechodního). Ráz devonu je obvykle transgresivní, s diskordantně spočívajícími 

uloženinami na starším, především brunovistulickém, podkladu. V rámci Drahanské 

vrchoviny se vyskytuje u Stínavy a Ptení a to v jižní části konicko-mladečského pásu, který 

se táhne severozápadně od Konice. Devon ludmírovského vývoje vachází na povrch jen 

omezeně a to ve své příznačné oblasti v okolí Ludmírova, v rámci střední části konicko-

mladečského pásu. V oblasti Ludmírova jsou součástí devonských vápenců krasové jevy, 

zejména závrty a vyvěračky a má zde původ poměrně hojná fauna s trilobity, goniatity, 

ramenonožci, plži, mlži, korály a hyolity.  

Většinu Českého masivu na Prostějovsku tvoří tmavé hlubokomořské flyšové 

sedimenty. Tyto sedimenty vznikly ve spodním karbonu, nazýváme je kulm a jsou typické 

zvrásněným vrstvením slepenců, drob, prachovců a jílových břidlic. Mimo flyšové 

sedimenty se tu objevují i slepence a vulkanity v blízkosti Kladek a Jesence a při 

Čelechovicích na Hané především vápence, jež jsou proslulé hojným a rozmanitým 

výskytem zkamenělin, které jsou patrné především na umělých výchozech bývalých lomů 

na vápenec a nejen proto jsou chráněny v rámci NPP Růžičkův lom a NPP Státní lom (viz 

kapitola 3 Popis vybraných přírodních zajímavostí). Zajímavostí je také ojedinělý výskyt 

siluru v centrální části Drahanské vrchoviny, který se nachází jihozápadně od obce Stínava 

a byl zjištěn náhodou při ražbě pokusné štoly pro dobývání železné rudy. Stáří horniny 

potvrdil výskyt graptolitů v anchimetamorfovaných tmavě šedých břidlicích. 

Na Moravě se nachází pouze malá část vnějších Západních Karpat, které jsou 

tvořeny příkrovy mezozoických a terciérních hornin. Nazýváme je flyšové Karpaty a byly 

nasunuty na východní okraj Českého masivu přibližně před 15–25 miliony let od jihu 

a jihovýchodu. Hlavní části Západních Karpat na území ČR jsou tři: flyšové pásmo 

s magurskou skupinou příkrovů (zahrnuje jednotku račanskou, bystrickou 

a bělokarpatskou) a vnější skupinou příkrovů (s jednotkou předmagurskou, slezskou, 
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zdouneckou, podslezskou, ždánickou a pouzdřanskou), karpatská předhlubeň a vídeňská 

pánev.  

Na Prostějovsku převládá oblast karpatské předhlubně, což zahrnuje především 

nezvrásněné neogenní sedimenty, přičemž mořské pocházejí z oddělení miocénu a mladší, 

sladkovodní, z oddělení pliocénu. Tyto sedimenty vyplňují především Vyškovskou bránu 

a jsou  tvořeny vrstvami vápnitých jílů, tzv. téglů a šlírů, písky, někde štěrky. 

Spodnobadenskou sedimentaci zastoupenou sutěmi a brekciemi (většinou kontinentálního 

původu) zde představují ondratické a brodecké štěrky a písky.  

Z části flyšového pásma je zde v rámci vnější skupiny příkrovů jen nepatrně 

zastoupena podslezská jednotka, která tvoří na jih od Nezamyslic výběžky Litenčické 

pahorkatiny a je nasunuta na neogenní sedimenty karpatské předhlubně i na Český masiv. 

Podslezská jednotka představuje značně zvrásněnou a tektonicky porušenou horninovou 

výplň faciálně rozmanitých usazenin, které pocházejí z křídy až eocénu, přičemž převládají 

paleogenní vápnité jílovce s četnými rohovci, nazývané menilitové břidlice a vápnité 

pískovce. V oddělení pleistocénu zde vznikaly sedimenty říčních teras – travertiny 

a spraše, v oddělení holocénu zase spíše sedimenty nivní (Chlupáč et al. 2002). 

Nerostné bohatství bylo využíváno jen na některých místech Drahanské 

a Zábřežské vrchoviny, například poblíž Stínavy. Většinou šlo jen o dobývání chudých 

železných rud ve vulkanitech devonského stáří. Více se těžily horniny, například droba, 

která se využívala ve stavebnictví a vápenec, těžený v oblasti Čelechovic a Jesence. Písek 

se těžil u Určic a dodnes je těžen při Ondraticích (Šafář et al. 2003). 

Geologické poměry jsou znázorněny v přílohách 2, 3 a 4 v různých měřítkách.  

2.3 Pedologické poměry 

Půda a vztah k ní bývají častými ukazateli určujícími krajinný ráz a barvitost 

vegetačního pokryvu, se kterým souvisí i rozmanitost živočichů, kteří v něm žijí. Vyvstává 

proto věčná otázka, jak půdní fond využít, protože mnohdy rozhoduje o rozvoji i vývoji 

lidské společnosti, přičemž nejtypičtějšími druhy využití jsou zemědělství, těžba nerostů, 

lesnictví, vodní hospodářství, pamětihodnosti a nesmíme zapomenout na důležitou ochranu 

přírody. 
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Na nejnižších místech jsou nivní půdy, tzv. fluvizemě, které se vyskytují především 

podél větších vodních toků a při bázi leží většinou štěrková vrstva. V nivách řek, na místě 

bývalého výskytu olšin, jsou černice, které jsou charakteristické vysokým obsahem 

humusu a gleje. Ve středních, méně členitých polohách, se vyskytují pseudogleje, 

nejčastěji prokládané illimerizovanými půdami.  

V nadmořské výšce většinou do 300 m se vyskytují jedny z nejcennějších 

agronomických půd, černozemně, které jsou typické pro nejteplejší a nejsušší oblasti a jsou 

na Prostějovsku hojně zastoupeny. V nižším stupni pahorkatin a okrajových částech nížin 

se vyskytují hnědozemě a to především ve výškách 200–450 m n. m. Ve vyšších polohách, 

v rozmezí od 450 do 800 m n. m., dominují hnědé půdy, tzv. kambizemě, vážící se hlavně 

na členitý povrch.  

V oblasti Zábřežské vrchoviny převládají illimerizované půdy, tzv. luvizemě, které 

jsou typické pro střední polohy pahorkatin a vrchoviny s plochým až mírně zvlněným 

povrchem, ve výšce 250-500 m n. m. Ve středních a vyšších polohách, kde vystupuje 

skalní povrch, především u Čelechovic na Hané, se nacházejí surové půdy, tzv. litozemě. 

Typickým půdním typem na vápencích a dolomitech jsou rendziny, které jsou 

představovány mělkou a většinou kamenitou půdou, náchylnou k vysychání. Tento typ půd 

nalezneme například v Záhřebské vrchovině.  

Kolem pravostranných přítoků řeky Valové se rozprostírají pararendzidy, což jsou 

půdy náchylné k vysychání, formující se na zvětralinách vápnitých břidlic, čedičů, 

pískovců apod. Na rozdíl od rendzidů se tyto půdy nevyskytují ve vyšších polohách. 

V nivě řeky Blaty mezi obcemi Vrbátky a Hrdibořice a u Biskupic se vyvinuly 

organozemně slatinného typu. V členitých středních až vyšších polohách se na příkřejších 

svazích a úpatích nacházejí rankery, které se vyskytují se u menších vodních toků, např. při 

Repešském, Brodeckém a Českém potoku a při řekách Bílá Voda a Velká Haná (Novák et 

al. 1997). 

2.4 Geomorfologické poměry 

Přes polovinu rozlohy Prostějovska tvoří vrchoviny, které se vyznačují členitějším 

povrchem, výškou do 900 m n. m. a relativními výškovými rozdíly mezi nejvyššími 

a nejnižšími body v rozmezí 150 – 300 m. Následují pahorkatiny, které tvoří něco přes 

třetinu plochy a jsou charakteristické mírně zvlněným povrchem, výškou do 600 m n. m. 
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a relativní výškové rozdíly mezi nejnižšími a nejvyššími body povrchu v rozsahu 30–

150 m. Zbývající a nejmenší část regionu zabírají roviny. V severozápadní části regionu 

jsou především lesnaté vrchoviny a v jihovýchodní části naopak převažují nížiny, které 

jsou téměř bezlesé. Nejvýše položeným místem je vrch Skalky v nadmořské výšce 

neúplných 735 metrů v Drahanské vrchovině a naopak nejnižší bod se nachází východním 

směrem od Vrchoslavic v údolní nivě Hané s nadmořskou výškou 200 metrů.  

Oblast Prostějovska se rozprostírá na dvou hlavních horopisných jednotkách, kterými jsou 

Česká vysočina a Západní Karpaty. Jejich další členění viz tab. 1.  

Tab. 1  Členění horopisných jednotek. 

Jednotka Soustava Podsoustava Celek Podcelek 

Česká 

vysočina 

Česko-

moravská 

Brněnská 

vrchovina 

Drahanská 

vrchovina 
Konická vrchovina 

Krkonošsko-

jesenická 
Jesenická 

Zábřežská 

vrchovina 

Bouzovská 

vrchovina 

Západní 

Karpaty 

Vnější Západní 

Karpaty 

Středomoravské 

Karpaty 

Litenčická 

pahorkatina 

Bučovická 

pahorkatina 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Západní 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Hornomoravský 

úval 

Prostějovská 

pahorkatina 

Vyškovská 

brána 
Ivanovická brána 

 

Podcelek Konická vrchovina se nachází ve východní části Drahanské vrchoviny, 

tvoří ji převážně spodnokarbonské sedimenty, její rozloha je 862 km
2
 a střední nadmořská 

výška 485 m. Nejvýše položené jsou již zmiňované Skalky. Vrchovina je prameništěm 

hned několika vodních toků – Bělé, Hloučely, Velké a Malé Hané, Rakovce a Říčky, 

přičemž Bílá voda a Sloupský potok jsou zdrojnicí ponorné říčky Punkvy. Dalším 

podcelkem je vrchovina Bouzovská o ploše 344 km 
2
 a střední nadmořské výšce 404 m, 

nacházející se v jižní části Zábřežské vrchoviny. Skládá se převážně z devonských 

a spodnokarbonských hornin, přičemž v devonských vápencích jsou vyvinuty krasové 
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jevy. Nejvýše položeným místem Bouzovské vrchoviny jsou skalky s nadmořskou výškou 

610 m. Skrz údolí Nectavy a Romže vede nápadná tektonická linie, která odděluje 

Drahanskou vrchovinu od Zábřežské. 

Celek Litenčická pahorkatina, do níž náleží pahorkatina Bučovická, se nachází 

severně od Chřibů a tvoří severní část Středomoravských Karpat. Tato členitá pahorkatina, 

rozkládající se na ploše o rozloze 590 km
2
, má střední nadmořskou výšku necelých 294 m 

a zahrnuje třetihorní usazeniny, jenž jsou překryty spraší. Součástí Západní Vněkarpatské 

sníženiny je Vyškovská brána a Hornomoravský úval. Vyškovská brána je úzká protáhlá 

sníženina o ploše 141 km
2
 a průměrnou nadmořskou výškou 226,5 m, obklopená 

z jihovýchodu Litenčickou pahorkatinou a ze severozápadu Drahanskou vrchovinou, kde 

formuje výrazný a příkrý svah. Leží na mírně zvlněném měkkém podkladu tvořeném 

neogenními a kvartérními usazeninami a nejvyšším bodem je Na hanácké ve výšce 339 m 

n. m. Součástí Vyškovské brány je na území Prostějovska podcelek Ivanovická brána. 

Druhým zdejším celkem je Hornomoravský úval, do nějž přechází na severovýchodě 

Vyškovská brána, má rozlohu 1 315 km
2
 a střední nadmořskou výšku téměř 226 m. Osou 

úvalu je řeka Morava s přítoky Oskavy, Bečvy, Dřevnice, Blaty a Hané, protékající úvalem 

od Litovle až po Napajedla. Nejvyšší bod se nachází na severu ve výšce 345 m n. m. 

Západní část, k níž náleží podcelek Prostějovská pahorkatina, je tvořen neogenními 

a kvarterními usazeninami s poddajným reliéfem sprašových závějí (Demek et al. 1992). 

Geomorfologické podcelky Prostějovska tvoří přílohu 5 a podrobné členění území 

je přílohou 6. 

2.5 Biogeografické poměry 

Většinu povrchu Prostějovska tvoří zemědělské oblasti s nezavlažovanou půdou 

a to převážně v jihovýchodní části. V rámci lesů a polopřírodních areálů převládají lesy 

jehličnaté. Nejhustější lesní porost je v severozápadní části regionu. Nejvíce městské 

zástavby se nachází v centru Prostějovska v rámci města Prostějova a jeho okolí. 

Největší část lesních společenstev tvoří na východě Prostějovska černýšové 

dubohabřiny a karpatské ostřicové dubohabřiny, doplněné střemchovou jaseninou 

s místním výskytem olšin. Na severozápadě převládají acidofilní bučiny, konkrétně bikové 

a bučiny květnaté – strdivkové a ostřicové. Střední část Prostějovska je porostlá bikovými 

a jedlovými doubravami (Šafář et al. 2003). 
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Díky rozmanité nadmořské výšce a teplotám zde žije široká škála flory i fauny. 

Podrobnějšímu popisu se věnuji v kapitole 3 v rámci jednotlivých ZCHÚ. 

V příloze 7 je znázorněn krajinný pokryv dle CORINE. 

2.6 Hydrologické poměry 

Prostějovsko je téměř celé položeno v povodí Moravy, ale samotná řeka tudy 

neprotéká. Řeka Morava je nejvýznamnějším Moravským tokem a pramení na 

jihozápadním svahu Kralického Sněžníku. Hlavními pravostrannými přítoky Moravy zde 

jsou řeky Blata, Romže, Haná, Brodečka a Třebůvka, jejímž jedním z přítoků je potok 

Špraněk, který se významně podílel na vzniku krasových Javoříčských jeskyní.  

Dalším významným povodím je povodí řeky Dyje, které je plošně rozsáhlejší, než 

povodí Moravy a i samotná řeka je delší, než Morava, nikoliv však vodnatější a jako 

Morava netvoří páteř historického území. Jedním z hlavních přítoků Dyje je řeka Svitava 

a právě do té odtékají řeky, které pramení v jihozápadní části Prostějovska. Jsou to Punkva 

a Bílá voda, mající zřejmý vliv na utváření Moravského krasu.  

Bohužel byla značná část regionu v rámci melioračních opatření odvodněna a to 

vedlo v kombinaci s nízkým úhrnem srážek na několika místech Prostějovska ke vzniku 

vodního deficitu. Nejvýznamnější zdejší vodní nádrží je Plumlovská přehrada (podrobněji 

viz kapitola 4 Kulturně-historický vývoj oblasti, kulturně-historické památky) (Demek 

et al. 1992).  

Díky specifické poloze okresu a georeliéfu tu nedochází k rozsáhlým povodním, ale 

jen k místním zatopením, čehož byly důkazem povodně roku 1997, při kterých zde jako 

v jediném okresu Olomouckého kraje nebyly zaznamenány žádné větší škody (Šafář et al. 

2003). 

2.7 Klimatické poměry 

Podle Quitta (1971) jsou zde zastoupeny všechny typy jím definovaných 

klimatických oblastí. Oblasti přecházejí plynule od chladných na západě, přes mírně teplé 

až po teplé na východě, s tím, že se v teplotě promítá klesající nadmořská výška.  

V rámci teplých oblastí je tu na východní části Prostějovska, kterou představuje 

především jednotka Západních Karpat, podoblast typu T2 (T1 – nejchladnější a nejvlhčí, 

T5 – nejteplejší a nejsušší). Jsou pro ni typická dlouhá, teplá, suchá léta, teplá až mírně 
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teplá jara i podzimy a krátké, mírně teplé, suché až velmi suché zimy s velice krátkým 

obdobím se sněhovou pokrývkou. 

T2 přechází směrem k západu v mírně teplé oblasti, které tu reprezentují 

podoblasti MT11, MT10, MT9, MT5 a MT3 (MT11 – nejteplejší a nejsušší, MT1 – 

nejchladnější a nejvlhčí). Jsou to vyšší oblasti Prostějovské pahorkatiny, celá Bouzovská 

vrchovina a převážná část Konické vrchoviny. Jsou zde vlhčí léta, delší přechodné období 

a i trvání sněhové pokrývky je delší, přičemž s narůstající nadmořskou výškou se podnebí 

stává drsnějším. 

Chladná oblast je tu zastoupena podoblastí CH7 (CH1 – nejstudenější, CH7 – 

nejteplejší) a to jen malou částí na západě Konické vrchoviny. Je pro ni typické krátké až 

velmi krátké léto s dlouhým, mírně chladným a vlhkým přechodným obdobím. Jara jsou 

mírně chladná, podzimy mírné a zimy dlouhé, slabě vlhké s dlouhotrvající sněhovou 

pokrývkou. 

Demek et al. (1992) uvádějí, že nejteplejší částí Prostějovska je nejníže položený 

výběžek na východě Prostějovské pahorkatiny, kde jsou průměrné roční teploty v rozmezí 

7,9–8,5 °C a naopak nejchladnějším místem je nejvyšší část Konické vrchoviny, kde je 

průměrná roční teplota kolem 6,5 °C. 

Nejsušší části Prostějovska je město Prostějov a jeho těsné okolí se středním ročním 

úhrnem srážek 555 mm. Množství srážek přibývá s rostoucí nadmořskou výškou, kde 

nejvyšší průměrný úhrn ročních srážek je 707 mm na Konické vrchovině. 

Klimatické oblasti dle Quitta tvoří přílohu 8. 
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3 POPIS VYBRANÝCH PŘÍRODNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ 

Na Prostějovsku se vyskytuje celkem 45 ZCHÚ z toho je 11 PR, 3 NPP a 31 PP. 

Několik z nich se nachází na území Přírodního parku Kladecko a Přírodního parku Velký 

Kosíř a právě popisu těchto se dále věnuji. Navíc jsem vybrala NPP Hrdibořické rybníky, 

které se nacházejí mimo území přírodních parků. 

Lokace ZCHÚ Prostějovska tvoří přílohu 9. 

3.1 Vyskytujících se kategorie ZCHÚ na Prostějovsku  

„§ 33 Přírodní rezervace 

(1) Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických 

a významných pro příslušnou geografickou oblast. 

§ 35 Národní přírodní památka 

(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště 

nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo 

mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 

přírody formoval svou činností člověk 

§ 36 Přírodní památka 

(1) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště 

vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval 

svou činností člověk.“ (Zákon č. 114/1992 Sb.)  

3.2 Přírodní park Kladecko 

Přírodní park Kladecko se nachází v severozápadní části Prostějovska, v Zábřežské 

vrchovině (nejvyšším bodem je zde vrch Dzbel – 604,4 m n. m.) a je pro něj typická 

geologická stavba, členitý povrch a několik zemědělských pozemků, využívajících tradiční 

způsoby obdělávání. Přes oblast prochází vápencový pás, který začíná v Mladeči a končí 

u Jesence a projevuje se typickými krasovými útvary (jeskyně, skály, náznaky škrapových 

polí, závrty). Právě tento typ krajiny je v parku chráněn jako oblast klidu od roku 1990 

a přírodním parkem se stává roku 1992. Součástí geologické stavby jsou také bazální 
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křemence, fylity, diabasy a jiné horniny sopečného původu, vrstvy magnetit-hematitových 

rud jen místy se vyskytujícími a občas tu lze spatřit i valouny čistého, vysoce kvalitního, 

křemene. Stejně jako jinde na Prostějovsku jsou i zde hojné kulmské břidlice a droby. 

Pohled do údolí přírodního parku nám přibližuje obr. 1. 

 

Obr. 1  Výhled na Přírodní park Kladecko. 

 

Zdejší osídlení je prokázáno již od pravěku, kdy na vrchu Průchodnice krátce 

pobýval člověk mladopaleolitický i zemědělci. Oblast je stáleji osídlena od období 

kolonizace ve 13. století.  

Kromě krásné krajiny zde můžeme obdivovat mnoho důležitých společenstev 

i jednotlivých druhů organismů. Jde především o přirozené bučiny s bukem lesním a kromě 

něj tu hojně narazíme na jedli bělokorou a naopak velice vzácně na tis červený a brslen 

bradavičnatý. Významnými a zajímavými zde vyskytujícími se druhy jsou okrotice bílá 

a červená, oměj vlčí, kyčelnice devítilistá, medovník velkokvětý, růže převislá a korálice 

trojklanná.  

Mimo lesy jsou zde rozlehlé louky a pastviny s válečkou prapořitou, jalovcem 

obecným, rozrazilem ožankovitým a vzácně i se sasankou lesní a hořcem brvitým. 

V místních mokřadech jsou zlomky ostřicovomechového společenstva, vlhké louky chrání 

upolín nejvyšší a nalezneme tu hojné rostlinné zastoupení například ostřici Davallovu 

a žlutou, vrbu rozmarýnolistou, prstnatec májový, kruštík bahenní, měčík střechovitý, 
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kosatec sibiřský a mnoho dalších. Z teplomilných druhů tu na slunečných vápencových 

skalách  roste sesel sivý, strdivka sedmihradská, lomikámen trojprstý a vratička měsíční 

a naopak z těch chladnomilných je tu zastoupen devětsil bílý, který se vyskytuje 

v chladných údolích. 

K významným zde žijícím živočichům se řadí čáp černý a výr velký, kteří hnízdí 

v neporušených lesích krasového údolí a dále netopýr velký, vousatý a černý, mající úkryt 

ve zdejších jeskyních. Bukové lesy jsou domovem často se vyskytujícího mloka skvrnitého 

a na skalách můžeme narazit na modráska rozchodníkového. Zdejší lesy obývají také 

zdivočelí mufloni, kteří je bohužel poškozují.  

Zde vyskytující se charakteristická společenstva jsou chráněna několika ZCHÚ a sice 

PR Rudka a Průchodnice a PP Na Kozénku, Skalky a U nádrže, jejichž konkrétním 

důvodům ochrany se věnuji v následujícím textu (Šafář 2003). 

 

3.2.1 PR Průchodnice 

Přírodní rezervace o rozloze přes 21 ha se rozkládá na vápencovém kopci ve výšce 

470–534 m n. m. u potoka Špraněk, přibližně 600 m na východ od obce Ludmírov a byla 

vyhlášena v roce 1985. Jedná se nejen o krajinářsky vysoce ceněnou lokalitu 

se zalesněným kopcem, skaliskem, jeskyní se dvěmi branami a k němu přiléhajícími 

loukami, ale velký význam má tato oblast i z hlediska geologického, paleontologického 

a botanického. 

PR Průchodnice je součástí území zvaného Javořický kras a nachází se v pruhu 

devonských vápenců a chloriticko-seritických kladeckých fylitů. „Stratigraficky se jedná 

o vápence vilémovické, světle šedé, lavicovité až masivní“ (Šafář 2003, str. 196). Skalisko 

Průchodnice je vysoké 12 metrů a tvoří 200 metrů dlouhou hradbu, která se rozkládá na 

hřebenovitě protaženém vrchu, rozděleném sedlovitou sníženinou na dva homolovité 

pahorky s vrcholy 534,5 a 508 m n. m. Ve skalisku jsou dvě průchozí jeskyně o délce 10 a 

24 metrů, ve středu skaliska je puklina vedoucí až 16 metrů pod povrch a na horní části 

velký mísovitý závrt. Chybějící krápníkovou výzdobu tu v zimních měsících nahrazují 

rampouchy, což je vidět na obr. 2 a 3 
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Obr. 2, 3  PP Průchodnice v zimním období 

 

Až do kůrovcové kalamity v letech 1995-1996 zde převládal smrk ztepilý, který byl 

vykácen. Zlomky zachovalého lesa obsahují především vápnomilné bučiny s dominujícím 

bukem lesním. Hojně se zde vyskytuje též lípa malolistá, javor klen a v podrostu okrotice 

bílá, lilie zlatohlávek, vemeník dvoulistý, korálice trojklanná, lýkovec jedovatý, kruštík 

širolistý, dymnivka dutá a další. Pro vápencové skály je zde obvyklý sleziník červený 

a routnička, pamětník rolní, rozchodník tenkolistý, kokořík vonný apod. Od jižního 

a jihozápadního okraje lesa pokračují travnaté porosty, oddělené křovinatými mezemi, na 

kterých se vyskytuje například hrušeň planá, jalovec obecný, sasanka lesní, violka srstnatá 

a mářinka psí. Dále zde bylo zjištěno skoro třicet druhů játrovek a mechů a zajímavý je 

poměrně hojný výskyt hájovky chluponosé. Jeskyně slouží jako úkryt a zimoviště silně 

ohroženým netopýrům černým i netopýrům velkým a večerním. 

Při průzkumu vápencových skal objevil J. Knies stopy po prehistorickém člověku a 

také ostatky pleistocenní zvířeny, např. rejska horského, rysa ostrovida, medvěda 

jeskynního, soba, hraboše sněžného, lumíka horského a stepokura kirgizského, ten tu byl 

nalezen prvně v Evropě. Nálezy se dnes nacházejí v muzeu Brna a Vídně (Šafář 2003). 

Obr. 4 a 5 ukazují okolí PP Průchodnice, která je dostatečně popsaná se svými 

zajímavostmi na informační tabuli. 
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Obr. 4, 5  Okolí PP Průchodnice v zimním období 

3.2.2 PR Rudka 

PR Rudka je PR Rudka vápencové bradlo nacházející se 800 metrů jižním směrem 

od obce Ludmírov v nadmořské výšce 500–550 m a její název je odvozen od železné rudy, 

která tu byla v minulosti dobývána. Rozloha oblasti je necelých 10 ha a byla prohlášena 

přírodní rezervací v roce 1990. Na tomto místě se nacházejí nejhodnotnější vápnomilné 

bučiny svazu Cephalanthero-Fagion na Prostějovsku. 

„Chráněné území tvoří protáhlý hřbet, který je součástí rozsáhlejší vápencové oblasti 

Javoříčského krasu. Stěny vilémovických vápenců, světle šedých, lavicovitých až 

masivních, se zvedají nad suťovými svahy, v jejich okolí se nacházejí větší vápencové 

bloky.“ (Šafář 2009, str. 198). 

Na vápencích je rendzina a příkré svahy pokrývá ranker. Celá oblast se nápadně 

podobá PR Průchodnice a to včetně jeskynních prostor. V části přirozeného lesa převažuje 

buk lesní s vtroušeným javorem mléčem a jedlí bělokorou a skupinově vysazeným smrkem 

ztepilým, modřínem opadavým a borovicí lesní. Keřové patro je zastoupeno brslenem 

evropským a zimolezem obecným. Dále tu roste například břečťan popínavý, svízel vonný, 

lýkovec jedovatý, kyčelnice devítilistá, violka lesní a konvalinka vonná. Přírodní rezervaci 

obývají běžné, spíše teplomilné, lesní druhy jako například mravenci rodu Formica, slepýš 

křehký a žluva hajní. 

3.2.3 PP Na Kozénku 

Toto travnaté návrší s nevelkým lomem, kde se dříve v malém těžily vápence, 

o rozloze 20 a, se nachází ve výšce 525–548 m n. m. na svahu údolí Romže, přibližně 0,3 
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km severním směrem od Dzbelu. Přírodní památkou je toto místo od roku 1985. Jedná se 

o vápencový ostrůvek s teplomilnou květenou, takřka nejjižnější výčnělek konicko-

mladečského krasu, který je tvořen střednědevonskými vápenci vývoje drahanského. Na 

povrchu je rendzina a antrozem. 

Z travinobylinné vegetace tu dominuje válečka prapořitá, zběhovec lesní, devaterník 

velkokvětý tmavý, modřenec chocholatý, prvosenka jarní a řada dalších, např. sasanka 

lesní. Území, které bylo dříve obecní pastvinou je nyní udržováno pravidelným kosením 

travních porostů (Šafář 2003). 

3.2.4 PP Skalky 

Jde o malý skalnatý pahorek se strukturou skalních hald (kamenic) o rozloze 

necelých 60 arů, nacházející se mezi Ludmírovem a Ponikví ve výšce 496–518 m n. m. 

Přírodní park skalky byl vyhlášen roku 1997 jako ochrana zbytku přirozené vápnomilné 

bučiny s hojným bylinným podrostem na holorovině Ludmírovské vrchoviny. „Podkladem 

jsou vilémovické vápence devonského stáři, na kterých se vyvinula rendizna.“ (Šafář 2003, 

str. 200). 

Převažujícím porostem je buk lesní, habr obecný a v podrostu pak břečťan popínavý, 

lýkovec jedovatý, svízel vonný, jalovec obecný, kokořík vonný, okrotici bílou, orlíček 

obecný, zvonek klubkatý a okrouhlolistý, kruštík širolistý, konvalinku vonnou aj. Je zde 

obvyklá lesní zvířena, jako například mravenci, slepýš křehký a lejsek šedý (Šafář 2003). 

3.2.5 PP Taramka 

Přírodní park Taramka jsou dvě vyvýšeniny Taramka a Horka, nacházející se mezi 

jihozápadním okrajem Vojtěchova a silnicí Hvozd – Mikov a toto chráněné území lesního 

typu bylo vyhlášeno roku 1988. Na ploše něco málo přes 25 hektarů v nadmořské výšce 

420–500 metrů se nacházejí zbytky prvotních květnatých a bikových bučin Zábřežské 

vrchoviny, které doplňují druhy teplomilnější i podhorské až horské. 

„Území leží z převážné části na světle šedých vilémovických vápencích, okrajově 

vystupují tmavě šedé vápence hádsko-říčské a křemité břidlice se silicity. Všechny tyto 

horniny jsou devonského stáří. V zářezu občasného toku byly zachyceny vápencové brekcie 

s karbonátovým a železitým tmelem, Z kvartérních sedimentů najdeme hlinitokamenité 

svahoviny.“ (Šafář 2003, str. 206).  
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Půdní pokryv tvoří kyselá varianta kambizemě, doplněná pseudoglejí typickou. 

Výstupy jsou jasně patrné na obr. 6, 7. Ve stromovém porostu převládá smrk ztepilý, 

doplněn bukem lesním, jedlí bělokorou a tisem červeným, v keřovém patře pak zimolez 

obecný a růže převislá. V podrostu roste kopytník evropský, oměj vlčí, svízel vonný, 

kruštík širolistý, lýkovec jedovatý, prvosenka jarní, medovník velkokvětý, sleziník červený 

a další. 

Z třídy hmyzu se tu vyskytují motýli okáč hnědý a martináč bukový. V dutinách po 

datlu červeném hnízdí holub doupňák a poletovat zde uvidíme i lejska malého. Jako 

přechodný úkryt letounů slouží jeskyně Liščí díra, kde byl zjištěn výskyt kriticky 

ohroženého vrápence malého (Šafář 2003). 

 

 

Obr. 6, 7  Vápencové výstupy 

3.2.6 PP U nádrže 

Jedná se o úvalovité údolí s mokřadními loukami v pramenné části potoku Špraňěk 

nad vodní nádrží, které se nachází jihovýchodně od Kladek v nadmořské výšce 528–540 

m. Území s bohatou květenou a mokřady, které jsou útočištěm obojživelníků se rozkládá 

na ploše 6,7 ha  a je chráněno od roku 1989. I když je území postiženo pokusy 

o odvodnění, můžeme na levém břehu narazit na zachovalé porosty s přesilou 

neobvyklejších druhů (Šafář 2003). 

„Podloží tvoří fylity kladeckého krystalinika. Jsou zde vyvinuty svahové sedimenty 

a údolí potoka vyplňují písčitohlinité náplavy. Půdní pokryv tvoří z větší části kambizem 

typická – varieta kyselá, v lokalitách s častým převlhčením půdního profilu a terénních 

depresích najdeme pseudogleje.“ (Šafář 2003, str. 209). 
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V porostu velmi poznamenaném dřívějšími melioracemi pravého břehu potoka je 

monotónní porost třtiny šedavé. Levý břeh se vyznačuje zachovalou flórou mokřadních luk 

svazu Calthion s prstnatcem májovým, bradáčkem vejčitým, kuklíkem potočním, vrbou 

rozmarýnolistou, mečíkem střechovitým, kozlíkem dvoudomým, ostřicí stinnou 

a kruštíkem bahenním, který se nikde jinde na Prostějovsku nevyskytuje (Šafář 2003). 

Mělká jezírka, která vyhloubili členové ČSOP, slouží jako rozmnožiště  nejen 

skokanu ostronosého a bahenního. Narazit zde můžeme třeba na ještěrku obecnou nebo 

raka bahenního. Tyto mokřady a jezírka jsou zřetelné na obr. 8 a 9. 

 

Obr. 8, 9  Mokřady PP U nádrže. 

 

3.3 Přírodní park Velký Kosíř 

Území přírodního parku bylo v roce 1987 vyhlášeno tzv. oblastí klidu a přírodním 

parkem je od roku 1992. Jedná se o území rozprostírající se z větší části na vrchu Velký 

Kosíř, který sahá do výšky asi 442 m n. m. a je součástí Zábřežské vrchoviny. Ukázka 

krajiny viz obr. 10 a 11. 

Podloží je složeno z kulmských drob a na východním a jihovýchodním okraji 

vystupujícími devonskými vápenci, kde je dnes bezlesí s bývalými lomy, sady 

a zahradami. Jinak je ale lesy pokryta většina území, avšak původní teplomilné doubravy 

jsou dnes téměř úplně nahrazeny monokulturami smrku ztepilého a borovice lesní. I přes 

tento fakt je přírodní park botanicky velice hodnotný a narazíme tu na spoustu ohrožených 

druhů rostlin, například na lýkovec vonný, mochnu jahodovitou, lněnku Dollinerovu, 

plamének přímý, dimnivku bobovitou, kosatec pestrý a spoustu dalších. 



Monika Surmová: Toulky Prostějovskem 

2012   18  

Pestrá flóra je doplněna právě tak rozmanitou faunou, ve které dominuje hmyz, 

především motýli, ale byl zde zjištěn i výskyt kudlanky nábožné. V lesích hnízdí výr velký 

a v zámku v Čechách pod Kosířem je znám pravidelný letní výskyt vrápence malého, 

kriticky ohroženého netopýra. 

Součástí Přírodního parku Velký Košíř je pět ZCHÚ a sice NPP Růžičkův lom, NPP 

Státní lom, PR Andělova zmola, PP Vápenice a PP Studený kout (Šafář 2003). 

 

 

Obr. 10, 11  Přírodní park Velký Kosíř. 

3.3.1 NPP Růžičkův lom 

Bývalý vápencový lom, nacházející se 1,5 km severozápadně od Čelechovic na Hané 

byl vyhlášen roku 1974, přehlášen roku 1990 a jedná se o jednu z nejvýznamnějších 

paleontologických lokalit na Moravě. Rozprostírá se na ploše 1,32 ha v nadmořské výšce 

260–318 m. V rámci lomů jsou zde odkryty vápence čelechovického devonu (viz obr. 12 a 

13) s hojným výskytem zkamenělin prvohorních mořských živočichů, které zahrnují 

bezmála všechny zástupce v té době existujících živočišných kmenů. Mimo to je lom 

složkou významné botanické oblasti (Šafář 2003). 

„Podloží tvoří mělkovodní vápence devonského stáří, které vystupují z třetihorních 

a čtvrtohorních sedimentů.“ (Šafář 2003, str. 199). Nachází se zde zástupci korálů 

(deskoví, rugózní, soliterní, tabulární), chomáče stromatopor, mechovek zoária, schránky 

plžů, mlžů a hlavonožců, dále skořepatci, trilobiti, lilijice (úlomky ramen, stonků 

a kalichů) a právě díky této vysoké různorodosti organismů se tato lokalita řadí 

k nejbohatším v moravském devonu. „Na sprašových překryvech leží černozem luvická, ve 

vytěžené části lomu litozem typická, místy také kambizem typická.“ (Šafář 2003, str. 199).  
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Většinu porostu tvoří keře lísky obecné, brslenu evropského, slivoně trnité, ptačího 

zobu obecného, svídy krvavé a různých druhů růží, ojediněle stromy dubu letního a jasanu 

ztepilého. V rámci teplomilného travnatého porostu se zde vyskytuje například lipnice 

cibulkatá, vousatka prstnatá, trojštět žlutavý, ostřice nízká, plstnatá, časná a chabá, mařinka 

psí, šalvěj luční, kozinec sladkolistý, koniklec velkokvětý, divizna jižní rakouská, 

černohlávek velkokvětý, bukvice lékařská a rozrazil rozprostřený.  

Z hmyzu zde žijícího jsou nejvýznamnější chrobák ozbrojený, kozlíček hnědý, 

krasec třešňový a cenný kyjorožec. Také tu můžeme často narazit na slepýše křehkého a 

ještěrku obecnou. V lomech bylo rozpoznáno 24 druhů ptáku, ke kterým patří pěnice 

vlašská, rorýs obecný, ťuhýk obecný, výr velký a další. (Šafář 2003). 

 

Obr. 12, 13  NPP Růžičkův lom. 

 

3.3.2 NPP Státní lom 

Stejně jako NPP Růžičkův lom se i tato národní přírodní památka k nejdůležitějším 

paleontologickým lokalitám na Moravě. NPP o rozloze necelých 60 a byla vyhlášena roku 

1974, přehlášena roku 1990 a rozkládá se na území bývalého vápencového lomu, ve výšce 

260–318 m n. m., asi 1,5 km severozápadně od Čelechovic na Hané (Šafář 2003). 

„Podloží tvoří mělkovodní vápence devonského stáří, které vystupují z třetihorních 

a čtvrtohorních sedimentů. Rezervace proslula jako bohaté naleziště pozůstatků prvohorní 

mořské fauny, která zahrnuje zástupce téměř všech tehdy existujících živočišných kmenů. 

patří k nim deskoví, tabulární a rugózní koráli, solitérní koráli druhu Calceola sandalina, 

trsy stromatopor, zoária mechovek, schránky plžů, mlžů, hlavonožců, skořepatci, trilobiti a 

fragmenty ramen, stonků a kalichů lilijic.“ (Šafář 2003, str. 204)). Tato živočišná 
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různorodost dělá tuto lokalitu nejvýznamnější v moravském devonu. Na povrchu je 

hnědozem typická a uvnitř lomu se formují iniciální stádia rendziny litické a litozemě 

typické s karbonáty. Toto je jasně patrné z obr. 14 a 15. 

Roste zde pár jedinců dubu letního a jasanu ztepilého, ale dominují tu především 

keře, například slivoň trnitá, líska obecná, brslen evropský, ptačí zob obecný, svída krvavá 

a různé druhy růží. Je zde zastoupen porost teplomilných trávníků svazu Bromion erecti, 

který zahrnuje lipnici cibulkatou, sveřep vzpřímený, vousatku prstnatou, trojštět žlutavý, 

kozinec sladkolistý, ostřice, máčku ladní, šalvěj luční, bukvici lékařskou a další. 

V živočišné říši nejčastěji narazíme z hmyzu na brouky chrobáka ozbrojeného, 

kozlíčka hnědého, krasce třešňového a vzácného kyjorožce a pobývá zde až 24 druhů 

ptactva (ťuhýk obecný, pěnice vlašská, rorýs obecný, výr velký). Dalšími obyvateli  tohoto 

lomu jsou ježek, slepýš křehký a ještěrka obecná (Šafář 2003). 

V rámci NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom a širšího okolí je tato oblast chráněna 

také Naturou 2000 jako EVL z titulu stanoviště, kterým jsou polopřirozené trávníky, facie 

křovin na vápnitých podložích a rozsáhlé sečené louky nížin až podhůří a z titulu ochrany 

živočicha, kterým je motýl přástevník kostivalový (Olomoucký kraj, Oddělení ochrany 

přírody 2009). 

 

Obr. 14, 15  NPP Státní lom. 

3.3.3 PR Andělova zmola 

Přírodní rezervace Andělova zmola byla vyhlášena v roce 1990, rozkládá se na ploše 

8,43 ha asi 500 metrů východně od Služína. Součástí rezervace je teplomilná doubrava, 

rostoucí spolu s podrostem mechů a lišejníků na kamenitých strmých zlomových svazích 

Velkého Kosíře ve výšce 282–380 m n. m. (Šafář 2003). 
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„Geologický podklad tvoří laminované břidlice a prachovce myslejovického 

souvrství, stáří spodního karbonu. Zlomové svahy jsou příkré a ojediněle vystupuje na 

povrch i skalní podklad. Půdy jsou mělké kamenité kambizemě, doprovázené pseudogleji 

vyvinutými na polygenetických hlínách.“ (Šafář 2003, str. 168). 

V teplomilných acidofilních břekových doubravách dominuje dub zimní, tu a tam je 

vtroušená borovice lesní a zvláštností je jeden dub šípák (viz obr. 16 a 17). Bylinné patro 

obsahuje biku bělavou, náprstník velkokvětý, kostřavu ovčí, jestřábník zední, bukvici 

lékařskou, jaterník trojlaločný, zvonek broskvoňolistý, vzácnou lilii zlatohlávek, bělozářku 

větvitou, krotici bílou a další.  

Žijí zde zástupci živočichů lesních druhů i taxony přechodného pásu na okraji nížin 

a podhůří a patří k nim například brouk roháč obecný a motýli modrásek vičencový 

a hnědásek kostkovaný. Kromě motýlů tu poletuje žluva hajní a lejsek šedý (Šafář 2003). 

 

 

Obr. 16, 17  Dubiny  PP Andělova zmola. 

3.3.4 PP Studený kout 

Jde o část lesa, nacházející se asi 300 m od vrcholu Velkého kosíře, poblíž města 

Čechy pod Kosířem v nadmořské výšce 390–414 m. Na ploše něco přes pět hektarů, která 

byla v roce 1995 vyhlášena přírodním parkem, se nachází porost s matečnými hnízdy 

mravence lesního. „Lokalita leží na kulmských drobách myslejovického souvrství. Na 

mírně klesajícím svahu ke žlebu se vyvinula skeletovitá kambizem typická.“ (Šafář 2003, 

str. 205). 

Smrková monokultura je zde kromě ostružníku víceméně bez podrostu. Mezi stromy 

se nachází až 52 vitálních mravenišť mravence lesního a tím je nejpočetnějším matečným 

komplexem hnízd tohoto typu v masivu Velkého Kosíře, přičemž asi polovina mravenišť 
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dosahuje nadprůměrných rozměrů – jsou až 1,8 m vysoké a platforma dosahuje průměru až 

3,7 m. (Šafář 2003). 

3.3.5 PP Vápenice 

Území se nachází asi 400 m jižně od Slatinek a na rozloze 19 ha jsou rozprostřeny 

malé lomy pokryté travinami a křovinami. Přírodní památka Vápenice byla vyhlášena v 

roce 1990 jako nejrozsáhlejší a botanicky nejcennější na devonských vápencích na území 

Kosíře. 

Na ploše rozkládající se v nadmořské výšce 270–318 m jsou lažánecké vápence, 

devonské dolomity a místy vystupují spodnobadenské vápnité jíly a písky. Naplavené 

sprašové hlíny jsou kvartérního stáří. Na povrchu převládají hnědozemě, přičemž 

s nadmořskou výškou převažují kambizemě typické a v terénních depresích se objevují 

pseudogleje. Obr. 18 a 19 ukazuje charakteristický reliéf této PP. 

Oblast je zarostlá především teplomilnými trávníky svazu Bromion erecti, které 

reprezentují například kostřava žlábkatá, válečka prapořitá, hvězdice chlumní, sasanka 

hajní, chrpa čekánek, záraza vyšší, prvosenka jarní a chlupáček velkoúborný, který je 

kriticky ohrožený. Zvířena zahrnuje modráska jetelového a komonicového, čmeláky, 

v posledních letech se tu vyskytuje i kudlanka nábožná, dále ještěrka obecná a vzácný pták 

bělořit šedý (Šafář 2003). 

Vápenice je také v rámci Natury 2000 evropsky významnou lokalitou, a to díky 

jedinečným stanovištím, kterými jsou polopřirozené suché trávníky a facie křovin na 

vápnitém podloží a dále kvůli výskytu koniklece velkokvěté a motýla přástevníka 

kostivalového. (Olomoucký kraj, Oddělení ochrany přírody 2009). 

 

Obr. 18, 19  PP Vápenice. 
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3.4 NPP Hrdibořické rybníky 

Účelem Národní přírodní památky Hrdibořické rybníky, vyhlášené roku 1990, je 

ochrana luk a rybníků o rozloze necelých 38 hektarů, které se nacházejí u severního okraje 

Hrdibořic, na pravém břehu říčky Blaty. Jedná se o jedny z největších slatinných luk 

s výskytem vzácných druhů flory a fauny. Malý a Velký rybník (viz obr. 20 a 21) vznikly 

těžbou slatiny pro lázně Luhačovice a Piešťany, která zde probíhala v letech 1938-1963.  

Nad štěrkopísky leží spraše a nivní sedimenty, které jsou mladowürmského stáří a 

rozkládají se od Hrdibořic až do údolní nivy Blaty. Na povrchu je organozem, občas 

organozem glejová a fluvizem typická. 

Rostlinná říše zahrnuje několik druhů ostřic, vrbinu obecnou, šišák vroubkovaný, 

kyprej obecný, okřehek menší, parožnatky, pryskyřník lítý, šáchor hnědý, orobinec 

širolistý a úzkolistý, rákos obecný. Nejcennější je však výskyt potočnice drobnolisté a 

matizny bahenní, pro něž jsou NPP Hrdibořické rybníky jediným útočištěm v celé České 

republice. 

Neméně pestré je osídlení zvířenou, která čítá přes 66 druhů ptáků, z nichž 

nejcennější je bukáček malý. Kromě něj se tu vyskytuje chřástal vodní, čírka modrá, 

rákosník velký, potápka roháč, lyska černá, labuť velká, káně lesní, moták pochop, 

křepelka a žluva hajní, slavík obecný a moudivláček lužní. Dále tu můžeme narazit na dva 

cenné druhy střevlíčků a řadu obojživelníků, např. skokana zeleného a hnědého (Šafář 

2003). 

Hrdibořické rybníky jsou také EVL, která přesahuje NPP o dva hektary a předmětem 

ochrany je tu již zmiňovaná matizna bahenní (Olomoucký kraj, Oddělení ochrany přírody 

2009). 

 

Obr. 20, 21  Malý a Velký rybník. 
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4 KULTURNĚ-HISTORICKÝ VÝVOJ OBLASTI, 

KULTURNĚ-HISTORICKÉ PAMÁTKY 

Osídlení Prostějovska sahá do hluboké minulosti a v lokalitách Ondratic a Otaslavic 

jsou zmapované stopy paleolitického člověka. Díky důležité komunikační trase Vyškovské 

brány se objevují doklady o osídlení z doby kamenné jak z nížinné tak pahorkatinou části 

současného okresu. Nálezy jsou na výšinných opevnění, např. v lokalitách Hrad u Bílovic, 

Čubernice u Ohrozimi nebo Obrova noha u Otaslavic. 

Doba bronzová i následně železná se vyznačuje četným osídlením, zejména dobře 

ochráněných místech. Nejvýznamnější nález bronzového pokladu pochází z Křenůvek. 

Následně Keltové zanechali stopy o svém osídlení v okolí více než třiceti vesnic 

Prostějovska. Jedno z největších - oppidum Staré Hradisko u Malého Hradiska na 

východních svazích Drahanské vrchoviny v době svého největšího rozkvětu bylo jakýmsi 

hlavním keltským sídlem na Moravě (podobně jako Závist u Zbraslavi v Čechách) 

a v 1. století př. n. l. zde žilo více než pět tisíc lidí. Archeologické nálezy jsou i o řemeslné 

a obchodní činnosti. Příchodem prvních Slovanů v 6 stol. byly vytlačeny germánské 

kmeny a osídlení tvoří slovanské rodové vsi. 

Z Prostějovska pocházejí nejstarší písemné zmínky z 2. poloviny 11. století. Na město 

byl Prostějov povýšen až v roce 1390, když kolonizace zejména Drahanské vrchoviny je 

od 13. století. Významný, nejen ekonomický, přínos pro rozvoj celé oblasti mělo panování 

Pernštejnů hlavně v 16. století, který přerušila Třicetiletá válka a následný výrazný 

populační pokles, zapřičinil na Drahansku i zánik sídel, který změnily až Tereziánské 

a Josefínské reformy (především raabizace, neboli dělení velkostatků), kdy vzniká velké 

množství nových sídel. V letech 1870-1914 je Prostějov relativně nejrychleji rostoucím 

městem na Moravě. V poválečném období díky své poloze a úrodností půdy bylo 

přistoupeno na intenzifikace zemědělské výroby, která měla negativní vliv na krajinu 

(Šafář 2003). 

Níže uvádím několik důležitých měst a obcí Prostějovska, které byly a jsou pro celý 

region významné. 
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4.1 Konice                                                               

V severozápadní části, v mírně zvlněné Drahanské vrchoviny se 

nachází město Konice, které patří k nejstarším osídleným lokalitám. 

Název města je odvozen od starobylého slova konica neboli konírna. 

Již v dobách velkomoravské vedla přes Konicko důležitá obchodní 

cesta z Moravy do Čech a Konice byla důležitým mezníkem na této 

trase (Pinkava 1993).  

                                                                                          Obr. 22  Městský znak Konice 

(www.kamsi.info) 

Konice dále spravovali synové Adama z Choliny Adam a Jan z Konice. Dalšími 

majiteli byli pánové z Helfštejna, pánové z Cimburku a Tovačova a na na následných 220 

let rod pánů ze Švábenic (1434 - 1655). V 15. stoleti nabyla Konice významného privilegia 

a to hrdelní právo. Roku bylo i udělení výročního trhu roku 1491 podle privilegia krále 

Vladislava II (Pinkava 1993). Z toho období pochází i nejstarší pečeť Konice – jelen stojící 

na zadních nohou s erbem pánů ze Švábenic na hrudi. Nejstarší pečeť použitá na listině z 

24. 8. 1446 má v pečetním poli zahrocený štít a na něm jelena ve skoku vpravo se 

čtvrceným štítkem na hrudi; opis gotickou minuskulou mezi dvěma linkami: Sigillum 

ciuium opidi de conicz; průměr pečeti je 35 mm (Blok 1979).. Třicetiletá válka měla na 

Konice neblahý vliv, panství se začalo drobit, upadat a často měnit majitele. Změna z roku 

1699, která nastala okamžikem zakoupení panství klášterem  Hradisko u Olomouce, 

opatem premonstrátského řádu Norbert Želecký z Počenic, který dává v letech 1702 - 3 

přestavět konický kostel a na místě zpustlé tvrze v roce 1705 vystavět barokní zámek jako 

letní rezidenci řádu. Stavbou zámku provedl olomoucký 

stavitel Lukáš Glöckel. Za vlády Josefa II. v roce 1784, po 

zrušení klášteru Hradisko, přešel majetek řádu do 

Náboženského fondu a byl spravován státem. Ve velmi 

špatném stavu ho v roce 1825 zakoupil brněnský továrník 

Karel Příza a rod Přízů vlastnil panství až do roku 1945. 

Obr. 23 Pečeť města Konice  

        (www.konice.cz) 
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Statut města získala Konice v roce 1970. S přidruženými obcemi Křemenec, Čunín, 

Nová Dědina, Ladín a Runářov a je správním střediskem rozsáhlé oblasti severozápadní 

části okresu (Pinkava 1995). 

Památky a turistické zajímavosti: 

 barokní zámek Konice- nejznámější památka v městě (viz obr. 24), 

 Kašna a socha sv. Floriána jsou dílem Ondřeje Zahnera z roku 1740 (obr. 25), 

 Chrám narození Panny Marie - farní kostel založený roku 1506 a přestavěný 

v letech 1701 – 1704, 

 hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, 

 socha sv. Jana Nepomuckého u farního kostela, 

 památný strom: lipová alej "Na hrázi" u Jíloveckého rybníka (obr. 26). 

 

 

                       Obr. 24  Zámek Konice.                    Obr. 25  Socha sv. Floriána.     Obr. 26  Lipová alej 

                                                                                                                                 (www.regenerace-konice.cz)    

 

4.2 Kostelec na Hané 

Na březích říčky Romže, ze severní strany chráněné ze severu 

masivem Velkého Kosíře, v rovině o nadmořské výšce 241 m.n.m. se 

nachází město Kostelec na Hané. Název je odvozen od latinského 

castellum, od toho pochází název kostel a dále Kostelec. Četná 

naleziště svědčí o pravěkém osídlení této lokality. Důkaz 

o přítomnosti pravěkého člověka na území Kostelce je považován 

kostěný hrot mladečského (Šmíd 2004).                            Obr. 27  Městský znak Kostelec na Hané 

 (www.kostelecnh.cz) 
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Z prvního století  pohřebiště Germánů ukazují na jejich kulturu i styky s římskou 

říší. Následně poté již byl Kostelec osídlován slovanskými kmeny. Panství Plumlovské, 

pod které patřil i Kostelec, vlastnili rody Kravařů, Pernštejnů a Lichtenštejnů. Nejstarší 

písemnou zprávou o Kostelci je jmenování vévody Mikuláše Opavského, syna Přemysla 

Otakara II., jako držitele panství Plumlovského a s ním i Kostelce z roku 1242. V starších 

dobách se obec jmenovala Kostelec nad říčkou Romží blíže Prostějova, potom Kostelec u 

Prostějova a od r. 1912 Kostelec na Hané. Městečkem byl až do roku 1970, kdy 30. června 

1970 získal statut města (internet 6). 

Památky a turistické zajímavosti 

 k nejvýznamnějším památkám v Kostelci na Hané patří kostel sv. Jakuba. Z 

původní stavby se uchovala pouze věž, která byla při nové stavbě nadstavena. 

Původní je i dnešní krypta v kostele, ve které bylo pochováno 10 dospělých osob a 

1 dítě. Dnes je kostel památkově chráněn, je památkou 1. stupně (obr. 28). 

 kovaná brána u kostela pochází z roku 1747 a zhotovil ji kostelecký kovář Pospíšil. 

 Historickou budovou je i kostelecká radnice, jejíž nejstarší část - věž - pochází z 

roku 1771. Radnice se začala stavět v roce 1895 (obr. 29). 

 Pamětní síň Petra Bezruče, Červený domek Petra Bezruče a socha Petra Bezruče. 

 Přírodní park Velký Kosíř. 

 

 

                Obr. 28  Kostel  v Kostelci na Hané..                                  Obr. 29  Kostelecká radnice. 

                                (www.dpv.cz)                                                                  (mw2google.com) 
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4.3 Němčice nad Hanou  

Nejstarší archeologické naleziště na území města je ze starší 

doby kamenné. Před začátkem našeho letopočtu lze vysledovat ve 

střední Evropě vlnu keltského obyvatelstva nebo aspoň jeho velký 

kulturní vliv na starousedlé lidstvo v tomto prostoru Nad Hliníkem 

bylo objeveno keltské ploché kostrové pohřebiště. V hrobech se 

našly bronzové náramky a železné spony. (Filip 1956) 

Obr. 30  Městský znak Němčice nad  Hanou 

 (upload.wikipedie.org) 

Panství přecházelo na několik vlastníků a v roce 1502 po vymření Cimburků 

zakoupil nejvyšší hofmistr království českého Vilém z Pernštejna, přední osobnost 

politického a hospodářského života království. (Soukal 1913) 

V roce 1563 císař Ferdinand ves Němčice na městečko. S tímto povýšením dostaly 

Němčice také vlastní pečeť, znak, právo tržní - týdenní trh ve středu, výroční v pondělí po 

Květné neděli a na sv. Bartoloměje (24. srpna) a právo pivovárečné. (internet 15). 

 Roku 1960 se staly součástí okresu Prostějov a od roku 2001 kraje Olomouckého. 

Roku 1970 byly Němčice nad Hanou povýšeny na město.   

Památky a turistické zajímavosti 

 Kostel sv. Maří Magdalény – Dnešní podoba kostela je z roku 1662. Věž se zvony 

stojí odděleně ve vzdálenosti 6 metrů od kostela. Stavební jádro věže je zřejmě 

starší než kostel, její zvonicové patro je pozdně. Křížová cesta v kostele pochází z 

roku 1907 a jejím autorem je Viktor Foerster. NKP je ukázána na obr. 31. 

 Fara – pochází z 1. poloviny 18. století, i když první zmínky o farní budově jsou 

již z roku 1544. NKP. 

 Socha sv. Judy Tadeáše – cenná barokní socha uprostřed náměstí, zřejmě dílo 

Bohumíra Fritsche z roku 1731. NKP. 

 Socha sv. Jana Nepomuckého – na bývalém hřbitově u kostela tvoří krásný 

soubor spolu se sochou F. Xaverského, morovým sloupem, kostelem a farou. Dle 

chronogramu na podstavci pochází z roku 1717. NKP. 
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 Socha sv. Františka Xaverského – Na podstavci je letopočet 1785, ale socha je 

pravděpodobně starší a letopočet udává zřejmě dobu jejího osazení na nynější 

podstavec. NKP. 

 Mariánský sloup – v parku na náměstí, z roku 1885 na památku1000. výročí od 

úmrtí sv. Metoděje (viz obr. 32).  

 Kříž u kostela (na starém hřbitově) – kamenný kříž z roku 1745 v parku na 

náměstí, mezi sochami Jana Nepomuckého a F. Xaverského. NKP. 

 Kříž Floriána Kyseláka – kamenný kříž na rozcestí v Masarykově ulici z roku 

1851. Je připomínkou požárů, které obec v uvedených letech postihly. . NKP. 

 Radnice – Původně starý obecní pivovar, stojící na nynějším Palackého náměstí, 

byl přebudovaný ve druhé polovině XVII. století na radnici. Další přestavba 

radnice proběhla v roce 1875.  

 

      
                        Obr. 31  Kostel sv. Maří Magdalény                      Obr. 32  Mariánský sloup 

 

4.4 Plumlov 

Plumlov (německy Plumenau či Plumau) (Hosák 2004). Plumlov 

se skládá ze 4 místních částí (Plumlov, Soběsuky, Žárovice, Hamry).                    

                                                           Obr. 33  Městský znak Plumlova 

                                                                                                  (upload.wikipedie.org) 
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Průzkum Ústavu archeologické památkové péče v Brně, potvrdil doklady 

pravěkého osídlení v lokalitě vypuštěné Plumlovské přehrady, kde provádějí průzkum od 

loňského roku 2010. Archeologové zkoumali mimo jiné i základy středověkého mlýna. 

Největší množství nálezů se nacházela na levé terase říčky Hloučely, kde nalezli důkazy 

osídlení od mladší doby kamenné. (internet 22). 

Historie městečka, jehož původ spadá do konce 13. století je hlavně spjata s 

panstvím šlechtických rodů a to pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. První osídlení 

vzniklo v podhradí hradu, který byl vybudován kolem roku 1270 v době kolonizačního 

úsilí krále Přemysla Otakara II. Držitelem hradu byl nemanželský syn Přemysla Otakara II. 

a Anežky z Kueringu , Mikuláš, vévoda Opavský. Výrazně zasáhl do historie Plumlova rod 

pánů z Kravař. Historický vzhled hradu je v náčrtku na obrázcích 34 a 35. 

Někdy v rozmezí let 1348 - 1384 je Plumlov povýšen na městečko. I když nelze 

vyloučit už rok 1348 a důvodem mohlo být, že byl navrácen pod správu Kravařů. První 

písemná zmínka o Plumlově jako městečku je až z roku 1384, kdy pan Petr I. z Kravař 

prodává hrad a městečko Plumlov Erhartovi z Kunštátu, který byl zapsán do zemských 

desek. Za pánů z Pernštejna nastal hospodářský rozmach městečka, který trval až do konce 

16. stoleti. V roce 1555 byl postaven kostel " Nejsvětější trojice". Roku 1586 při požáru 

vyhořela část městečka a k roku 1590 se vztahuje první zmínka o pivovaru na Plumlově. 

Dále, kdo významně zasáhl do dějin městečka, byl rod pánů z Lichtenštejna, at' už přes tři 

sta let trvajícím držením panství, tak monumentální stavbou zámku nad Podhradským 

rybníkem. Zámek podle plánů Karla Eusebia z Lichtenštejna postavil jeho syn Jan Adam 

Ondřej z Lichtenštejnu, který je ještě zajímavý tím, že zakoupil dvě panství, z nichž 

posléze vzniklo Lichtenštejnské knížectví.  

 

Obr. 34, 35  Historický vzhled hradu Plumlova (www.zamek-plumlov.cz). 
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Během třicetileté války prošla pevnost dvěma zatěžkávacími zkouškami a v žádné z 

nich neobstála. Poprvé to bylo záhy po vypuknutí stavovského povstání v roce 1619, kdy 

se Karel z Lichtenštejnu definitivně přiklonil k císaři Ferdinandu II. Tehdy velitel 

olomoucké stavovské posádky Puchheim zaútočil se svými vojáky na plumlovský hrad, 

aby se zmocnil zbraní a munice, které tu byly uloženy. Vojáci pak hrad vyplenili a z části 

zničili opevnění. Nalezené zbraně a munice byly odvezeny do Olomouce. Druhou zkoušku 

podstoupil plumlovský hrad koncem třicetileté války za tažení švédského generála 

Torstensona. Švédové odtáhli po pěti týdnech, před tím však pobořili hradby, hrad 

vydrancovali a zapálili. Zároveň zpustošili i městečko Plumlov. Události dodnes připomíná 

dělová koule vsazená do hřbitovní zdi a soudobá deska s českým nápisem.  

Po skončení třicetileté války byly na zpustošeném hradě provedeny jen nejnutnější 

opravy, aby mohl sloužit jako obydlí pro purkrabího a ostatní úředníky. Za válek, které 

vedla v 18.století Marie Terezie, obsadili několikrát městečko Plumlov Prusové, není však 

známo, do jaké míry byl postižen hrad. V lednu 1801 ničivě zasáhla budovy hradu budovu 

vichřice, která poškodila i sousední zámek. Současný vzhled zámku je na obr. 37. Kníže 

Alois z Lichtenštejna nechtěl opravovat dva objekty a na doporučení plumlovských 

úředníků rozhodl hrad zbořit.  

Z plumlovského hradu dnes zbývá kromě části obranné věže pouze skalnaté návrší 

uprostřed zámeckého nádvoří s nepatrnými zbytky zdiva, sklepů, zaklenuté hradní studny 

a zbytků válcovité útočištné věže (tzv. bergfritu), kde probíhá archeologický výzkum 

prostějovského muzea (internet 3). Pozůstatky hradu jsou patrné z obr. 36. 

V Plumlově jsou umístěny 4 historické sochy. Nejstarší z nich je svatý Jan 

Nepomucký z roku 1706. Socha svatého Petra z Alcantery je nedatována, socha svatého 

Floriána je z roku 1749 a socha svatého Antonína je z roku 1786. 

V letech 1741 - 1772 byl Plumlov třikrát vypleněn od Prusů a v roce 1763 v 

městečku hořelo. V roce 1804 byl přemístěn větrný mlýn, který stával u kostela. V letech 

1811 - 1814 se v městečku vyrábí jeden z prvních řepných cukrů na Moravě. Od konce 19. 

století jsou zakládány různé spolky. V letech 1865 - 1868 se ruší parní pila a staví se vodní. 

V roce 1896 je zrušen provoz panského mlýna. Roku 1898 se v Plumlově zřizuje telegraf. 

Pivovar a palírna ukončují svou činnost v roce 1900 a elektrárna zahajuje v roce 1920 

provoz v bývalém mlýně. Z kulturních a veřejnosti prospěšných akcí stojí za zmínku 
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vybudování parku s památníkem Svatopluka Čecha z roku 1910. V roce 1930 je 

vybudován vodovod. 

     

                        Obr. 36  Zbytky hradu                                                Obr. 37  Zámek Plumlov 

Z kulturních osobností se v Plumlově narodili: v roce 1854 spisovatelka a autorka her pro 

děti Vojtěška Baldesatri Plumlovská, roku 1863 spisovatel Vojtěch Vitásek, roku 1872 

naivní spisovatel Václav Svoboda Plumlovský a roku 1875 profesor František Hýbl 

(internet 3). 

Památky a turistické zajímavosti 

 Hrad Plumlov, 

 Zámek Plumlov,  

 Kostel Nejsvětější Trojice, 

 Památný strom – Hrušeň planá se nachází pod hrází Podhradského rybníka 

(obr. 39) a je stará asi 320 let a je zobrazena na obr. 38.  

    
              Obr. 38  Památná hrušeň.                                              Obr. 39  Podhradský rybník. 



Monika Surmová: Toulky Prostějovskem 

2012   33  

4.5 Prostějov 

Nejstarší doklady o Prostějovu lze zaznamenat od neolitu. Ranně středověká osada vznikla 

v prostoru dnešního Petrského náměstí a ulice Újezd. První písemná zmínka se nachází 

v zakládací listině pro nový biskupský kostel z roku 1141. Trhová 

ves se vyvíjela v místě hlavního náměstí od poloviny 13. století. 

Toto dokladují dvě listiny vydané 31. prosince 1213 v Prostějově 

českým králem Přemyslem Otakarem I. a moravským markrabětem 

Vladislavem Jindřichem o osadě Prosteyowv. Povýšení na město je 

spojené s právem trhu z roku 1390 (Bartková 2007).  

Obr. 40  Znak Prostějova 

(www.mestopv.cz) 

Od poloviny 15. století začala vyrůstat v Prostějově jedna z největších židovských 

čtvrtí. Toto byla reakce na vypovězení židů z královských měst z roku 1454.  V době, kdy 

město vlastnil rod Pernštejnů začal ekonomický rozkvětu celého regionu. Město 

prosperovalo nejen z řemesel, právem vařit pivo nejen u měšťanů na hlavním náměstí ale i 

svobodou vyznání. Z tohoto důvodu název Moravský Jeruzalém odpovídal svému názvu. 

Nekatolický Prostějov byl Třicetiletou válkou a následnou tvrdou rekatolizací těžce 

poznamenán a po roce 1621 proběhla rozsáhlá emigrace obyvatelstva. Během války byl 

Prostějov pleněn nejen císařskými armádami, ale i Švédy, kteří město dobyli (Hlušičková 

et al. 2002). 

Následný obnova postupuje velice pomalu a velký požár v roce 1697 město téměř úplně 

likviduje. Obrat vývoje umožnily reformní zásahy Josefa II. Na začátku 19. století se 

rozvíjí tovární výroba textilu a umístění na Hané předurčují rozvoj intenzivního 

zemědělství (Belšík 2009)   

Památky a turistické zajímavosti 

 Městské opevnění – z rozsáhlého městského opevnění se zachovalo torzo hradební 

zdi mezi ulicí Školní a Smetanovými sady s polygonální a otevřenou hranolovitou 

baštou a hranolovitou baštu v Knihařské ulici jak je patrná z obrázku 41 a 42. 
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Obr. 41, 42  Městské hradby. 

 Zámek – je jedna z nejvýznamnějších a nejcennějších historických staveb města. 

Zámek vznikl na místě původní tvrze ze 14. století proražením městských hradeb 

v 16. Století pánem z Pernštejna. Nynější podobu včetně významné sgrafity Jano 

Köhlera získal zámek v letech 1900-1906 po jeho odkoupení Úvěrním spolkem. 

Dnes je zámek ve správě města Prostějov (viz obr. 43 a 44). 

 

Obr. 43, 44  Zámek Prostějov. 

 stará radnice – V roce 1521 začalo město odkoupením dvou právovarečným domů 

realizovat výstavbu radnice avšak právo vařit pivo jí i nadále zůstává. V roce 1539 

byla dokončena zhotovením kamenného portálu. Dnes je bývalá radnice Muzeem 

Prostějovska (viz. obr. 45 a 46). 
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Obr. 45, 46  Stará radnice – Muzeum Prostějovska. 

 Nová radnice – Vítězstvím ve volbách a obsazením radnice českou stranou je 

záměr výstavby nové radnice zrealizovaný v roce 1914 jejím otevřením. Častou 

změnou záměru a rozpočtu způsobil zhotovení  fasády (obr.47 a 48), která může 

působit rozpačitým dojmem, avšak interiér o to více  svým vybavením a 

zhotovením dokazují na ekonomickou sílu a vyspělost města. 

    

Obr. 47, 48  Nová radnice. 

 Židovské domy – Úprkova ulice. Domy jsou součástí bývalého gheta a nyní jsou 

v obytné zástavbě.  

 Farní kostel Povýšení sv. Kříže – kostel je spjat s historií kláštera kanovníků 

založeným na konci 14. století. Po požáru v roce 1692 zůstaly zachovány pouze 

obvodové zdi a oprava byla dokončena v roce 1703, když v roce 1698 byly 

zavěšeny tři nové zvony. Kostel je ukázán na obr.  
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Obr 49, 50  Kostel Povýšení sv. Kříže. 

 Kostel sv. Jana Nepomuckého – stavba je spojena s komplexem kláštera 

milosrdných bratří budovaného v 18. století, jako autor projektu bývá označován 

italský architekt Antonius Erhald Martinelli (viz. obr 51) . 

 Mariánský sloup – Barokní sloup se nachází na náměstí T.G.Masaryka – obr. 52  

     

                                       Obr 51  Kostel sv. Jana Nepomuckého.                     Obr 52  Mariánský sloup. 

 Národní dům – patří k jednomu se skvostů české a moravské moderní 

architektury. Jeho stavby započala v roce 1906 a rok poté byl dům uveden do 

provozu. Toto specifické dílo je se skládá ze tří hmotových, vzájemně provázaných 

celků, na kterou navazují dvě křídla – viz obr. 53 a 54. 
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Obr 53, 54  Národní dům. 

 Městský hřbitov – celý areál byl otevřen v roce 1900 a je nachází se zde několik 

výrazných stavebních prvků a řada umělecky hodnotných náhrobků (obr. 55 a 56). 

   

Obr 55, 56  Městský hřbitov. 

 synygoga – přistěhováním velké komunity žudů v polovině 15. století vznikají 

synagogy a modliteben Jedna z nich Bet-ha-midraš se nachází na Demelově ulici 

 Oděvní závody Prostějov – na tradici cechovní malovýroby z roku 1500 byla 

v roce 1957 započata výstavba několika bloků a celý areál byl otevřen v roce 1965. 

   

Obr 57, 58   OP Prostějov. 
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4.6 Malé Hradisko 

Návaznost spojení Malého a Velkého Hradiska je z historického osídlení obce Malé 

Hradisko a jeho nejbližšího okolí, které sahá hluboko do dávné minulosti. Historicky 

doložené je od prvního století před naším letopočtem příchodem keltských kmenů. Jedním 

z nejvýznamnějších starověkých měst na území Čech a Moravy bylo 

Staré Hradisko. Svou rozlohou  a velkým počtem obyvatel patřilo 

k mohutným starověkým městským sídlištím. Existovalo v 1. století 

př. n. l. a rozkládalo se ve východní části katastru nynější obce Malé 

Hradisko. Následující obrázek ukazuje rekonstrukci oppida na 

Velkém Hradisku (internet 4)                                                       Obr. 59  Znak Malého Hradiska. 

(www.malehradisko.cz) 

Masivní archeologické nálezy dokládají vysoce organizovanou společnost, stejně 

jako jejich kulturní i hospodářskou vyspělost. Staré Hradisko bylo rovněž důležitým 

středoevropským centrem obchodu s jantarem pocházejícím z Baltského moře a byl 

dodáván i do Říma. O výskytu jantaru v tomto keltském oppidu se vědělo již v 16. století a 

tuto skutečnost popsal i ve své mapě Moravy Jan Ámos Komenský v roce 1627, kdy 

zakreslil Hradisko a označil je latinskou větou: Hradisko, kde se vyskytuje myrha – jantar 

(český překlad). O výjimečnosti tohoto keltského oppida svědčí skutečnost, že mělo 

mincovní právo –  právo razit peníze. Archeologický průzkum celé lokality není ukončen. 

Lokalita je ukázaná na obr. 60 a 61. 

Historicky první písemný doklad, Malého Hradiska je z roku 1358, kde jde o 

záznam v zemských deskách olomouckých. Původní statek byl pro majitele ekonomickým 

přínosem a tak se ani nestarali o nějaký významný posun v údržbě nebo modernizaci. 

Od roku 1729 se známá pečeť, která má oválný tvar a na štítku pečetní znamení: 

vpravo osmicípá hvězda, vlevo předmět představující nástroj na zpracování dřeva, snad 

nůž na krájení šindelů, jež se v obci vyráběly. V opisu je nápis: PECZET DEDINY 

HRADISKA (internet 5) 

Turisticky zajímavá místa: 

 Vrchnostenská hospoda z roku 1762, nyní „Hostinec U Cetkovských“. 

 Pozůstatky „Čertova hrádku“, jež se nacházejí nad hájovnou v Oklukách, které jsou 

součástí obce. Jediná písemné zmínky jsou z roku 1512 a 1519.  
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 Kopie barokní sochy sv. Jana Nepomuského (originál uložen v depozitáři obce). 

 Kaple z roku 1845 uprostřed vesnice 

 

 

Obr 60, 61  Lokalita archeologického naleziště.. 

 

4.7 Čechy pod Kosířem                                                     

Zámecký areál v Čechách pod Kosířem leží na úpatí kopce Velký 

Kosíř, v kraji neodmyslitelně spojeném se jménem českého malíře 

Josefa Mánesa. Až do roku 1925 byl název obce Čechy na Hané. 

Obr. 62  Znak Čechy pod Kosířem.  

                                                                                             (aplikace.mvcr.cz) 

První zmínky o obci pocházejí z počátku 12. století. Ve 14. století na místě zámku 

stála pravděpodobně vodní tvrz obklopená dvěma rybníky. V průběhu 15. století tvrz 

značně zpustla a až do počátku 18. století se často měnili majitelé panství i opevnění z řad 

domácí šlechty. 

Největší změna započala 18. stoletím, kdy byla tvrz přestavěna na barokní 

čtyřkřídlý zámek na popud kněžny Terezie z Lichtenštějna V roce1768 změnilo panství 

majitele, když ho koupil císařský tajný rada Emanuel Tellez Menezes a Castro Silva -

Taroucca, pocházející ze starého portugalského rodu. Jeho potomci vlastnili panství až do 

roku 1945. 

V letech 1839 až 1843 byl zámek v Čechách pod Kosířem - rodové sídlo Silva -

Taroucců přestavěn do dnešní empírové podoby. Autorem plánu přestavby byl architekt M. 

E. Zerneckého. Ve stejné době byla vystavěna i vyhlídková věž a zahradní sallet a v roce 
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1852 byl vybudován pseudogotický skleník postavený podle návrhu a plánu Ignáce 

Ullmana. 

V letech 1846-1870 na pozvání svého přítele vlasteneckého kněze Bedřicha Silva 

Tarouccy pobýval a tvořil na zámku významný český malíř Josef Mánes. V tomto 

inspirativním prostředí čerpal náměty pro uměleckou tvorbu a vytvořil zde přes stovku 

uměleckých prací (internet 7). 

V roce 1995 byla věžičkám vrácena jejich empírová podoba a započata oprava 

fasád zámku. V r.1995 byla opravena jižní a západní fasáda, v r. 1996 východní fasáda 

a atrium (obr. 65).  

Ve městě je Muzeum kočárů (obr.63) a Hasičské muzeum (obr.64). 

 

         Obr. 63  Muzeum kočárů.                                          Obr. 64  Hasičské muzeum.  

 

4.7.1 Zámecký park 

Zámecký park byl obnoven po roce 1987 podle návrhů Jaroslava Šubra. Původní 

zahrada vznikla mezi dvěma rybníky (obr.66) již za kněžny Terezie z Lichtensteina 

počátkem 18. stol. Barokně park zformoval hrabě František Štěpán Silva Tarouca v 70. 

letech 18. stol. a později ve 30 letech 19. stol. jej velkoryse upravil hrabě František Josef I. 

Silva Tarouca. (Pácáková-Hošťálková 2004). 
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                   Obr. 65  Zámek.                                                  Obr. 66  Zámecký park . 

 

4.8 Technické a jiné památky 

Pro zařazení vybraných technických památek jsem využila členění dle jednotlivých 

profilových oborů, jak jej ve své publikaci uvádí Mazáč (2003). Objekty, které nebylo 

možné zařadit do žádného z daných oborů, jsem zařadila do kategorie ostatní. 

4.8.1 Doprava 

Parní lokomotiva – pomník – Prostějov 

Parní lokomotiva číslo 310.127 je umístěna na podstavci před prostějovským 

hlavním nádražím a patří k řadě parních lokomotiv charakteristických pro místní Severní 

dráhy císaře Ferdinanda. Poslední lokomotiva tohoto typu měla číslo 310.115 a jezdila u 

Československých státních drah do roku 1953. (Hlušičková et al. 2003). Lokomotiva je na 

obrázcích č. 67 a 68. 

 

Obr. 67, 68  Parní lokomotiva. 
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Silniční most – Dobromilice, KP 

Tento most (obr. 69 a 70), klenoucí se přeš říčku Brodečku, pravděpodobně pochází 

z období renesance ze 16. století a je osazen dvěmi barokními sochami z 18. století, které 

znázorňují sv. Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera. Byl postaven ze smíšeného zdiva, 

má tři oblouky, je lemován cihlovými parapetními zídkami a jeho součástí jsou kamenné 

ledolamy. (Hlušičková et al. 2001). 

 

Obr. 69, 70  Silniční most. 

4.8.2 Dřevo a jeho zpracování 

Pila – Ludmírov 

Historie areálu pily sahá až do roku 1968, kdy ji obsadila sovětská vojska a koncem 

70. let zde začala tehdejší vojenská ubytovací a stavební správa ČSLA stavět dnešní zděné 

objekty. Spojovací brigáda sovětské armády zajišťovala utajené spojení mezi satelity 

Varšavské smlouvy a Moskvou a to až do roku 1991, kdy po odchodu sovětů přešel areál 

na tehdejší československou armádu a následně byl převeden na obec (internet 8). 

 

Obr. 71, 72   Pila Ludmírov. 
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Nynější majitelé se zabývají sbírkovou a muzeální činností se zaměřením na 

vojenskou a historickou techniku, speleologii a těžbu hornin se záměrem zřídit v budoucnu 

v areálu expozici, jejíž důležitou součástí je největší funkční rámová pila, tzv. katr, v ČR 

s čímž souvisí i ukázka klasické pilařské technologie (viz. obr. 71 a 72) (internet 9). 

4.8.3 Hornictví 

Těžba železné rudy – Stínava 

Zbytky po dávné těžbě železných rud, která nejspíš souvisí s nedalekým laténským 

oppidem u Malého hradiska, nalezneme přibližně dva kilometry jihozápadním směrem od 

Stínavy. Z počátku zde byly těženy rudy limonitu a možná i sideritu jen na povrchu 

a teprve ve 13. – 14. století se těžilo za pomocí úklonných jam a horní štoly. Významná je 

především dědičná štola dlouhá přibližně 120 m, která pochází z 16. století. Těžba byla 

ukončena ve století 18 (Hlušičková et al. 2003). 

4.8.4 Lázeňství 

Lázně – Skalka 

Lázně jsou zaměřené na pohybové ústrojí a svým unikátním složením s obsahem 

sylvinu, které nemohou nabídnout žádné jiné lázně v České republice – pomáhají při léčbě 

pohybového ústrojí s revmatologickými chorobami (obr. 73 a 74) (internet 10). 

 

 

Obr. 73, 74   Lázně Skalka. 

4.8.5 Sklenářství 

Sklárna – Protivanov 

Sklářskou huť založil roku 1790 sklářský mistr Petr Hilgert. Vyrábělo se zde 

křídové tabulové a lahvové sklo. Provoz sklárny byl ukončen po požáru v roce 1812. 
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Kousek od Protivanova byla v 18. století, v blízkosti potoka Luha, ještě jedna sklárna. 

(Hlušičková et al. 2003). 

4.8.6 Strojírenství 

Strojírna Wichterle & Kovařík, a. s. v Prostějově 

Strojírna Wichterle & Kovařík, a. s. v Prostějově (obr. 75 a 76) vznikla sloučením 

dvou velkých podniků – František Wichterle, a F. & J. Kovařík také v Prostějově. 

Oficiálně byla výroba ukončena již roku 1934, ale výroba státních zakázek nákladních 

automobilů trvala až do roku 1940. (Hlušičková et al. 2003). 

 

Obr. 75,76  Strojírna Wichterle & Kovařík, a. s. v Prostějově. 

4.8.7 Vodohospodářství  

Vodní elektrárna Koukalův mlýn - Plumlov 

Tato malá vodní elektrárna (obr.77 a 78) se nalézá pod hrází Podhradského rybníka, 

který je napájen říčkou Hloučelou a cca 200 m dlouhý odpadní kanál ústí do Plumlovské 

přehrady. V roce 1935 došlo k navýšení výkonu pomocí další přidané turbíně. (Hlušičková 

et al. 2003).  

 

Obr. 77, 78  Vodní elektrárna Koukalův mlýn. 
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Plumlovská nádrž – Plumlov 

Plumlovská nádrž se nachází vedle města Plumlov, pod Podhradským rybníkem a 

vytéká z ní tímto rybníkem a přehradou přerušený tok říčky Hloučely. Výstavba zemní 

přehrady byla dokončena roku 1932 (patří k nejstarším v celém povodí řeky Moravy) na 

místě, kde dřív byly dva rybníky - Zlechovský a Stichovský nebo-li Valchovský.  Podloží 

přehrady představují drobové pískovce, břidlice a aluviální a diluviální štěrkopísky, někde 

s jílem (Hlušičková et al. 2003). Přehrada je ukázaná na obrázcích 79 a 80. 

 

 

Obr79, 80  Plumlovská nádrž. 

V současné době je nádrž vypuštěna a probíhá těžba sedimentů, která byla nutná, 

kvůli velké zátěži fosforem a častým výskytem sinic (internet 11). 

 

Vodovod - Plumlov 

V době, kdy obci nedostačoval zámecký gravitační vodovod, bylo nutné najít zdroj 

nový. Skupinový rozvod vody byl dlouhý necelých deset kilometrů a sloužil Plumlovu a 

Vícovu, kde byly ještě vybudovány železobetonové kruhové vodojemy o objemu 90 a 150 

m
3 

(Hlušičková et al. 2003). 

 

Kašna na fasádě Národního domu, součást KP 

Dle návrhu profesora Jana Kotěry z roku 1905 byl v letech 1906-1907 ve stylu 

české moderny postaven Národní dům. Samotná kašna je umístěna na rohu restaurace 

a autorem projektu byl Stanislav Sucharda. Jedná se o keramickou reliéfní figurální 

plastiku znázorňující ženu, která je kolem obložena barevným majolikovým obkladem. 

Zobrazena je na obrázcích 81 a 82. (Hlušičková et al. 2003).  
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Obr. 81, 82  Kašna na fasádě Národního domu. 

 

Kašna v předzámčí – Brodek u Prostějova, KP 

Kašna z 18. století se nachází uprostřed čestného dvora barokního zámku. 

Kamenické dílo bylo vystavěno při rekonstrukci někdejší tvrze v letech 1707–1710 dle 

návrhu Jan Bernarda Fischera z Erlachu. V současné době je kašna bohužel mimo provoz 

(Hlušičková et al. 2001) 

 

Kašna v zámeckém parku – Konice 

Obdélníková kamenná nádrž zapuštěná do země se zaobleným okrajem pochází 

z roku 1708 a je ukázkou krásné sochařské práce. Její znázornění je na obr. 83 a 84. Na 

obrubě kašny je mušlovitý rezervoár, ze kterého ční skalisko se dvěma dětskými figurkami 

děvčátka a chlapce, hrajícími si s delfíny (Hlušičková et al. 2002). 

 

Obr. 83, 84  Kašna v zámeckém parku-  Konice. 
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4.8.8 Vodní mlýny 

Vodní mlýn – Mořice 

Vodní, tzv. Králíkův umělý mlýn byl založen nejspíš v roce 1234 tehdejším 

majitelem mořického panství, Benediktem z Kravař. Mlýn měl až do 30. let 20. století tři 

kola, která byla poháněna vodou z řeky Hané, než byla vyměněna za Francisovu turbínu 

poháněnou dieselovým motorem. (Hlušičková et al. 2002). Mlýn ukazují obr. 85 a 86. 

   

Obr. 85, 86  Vodní mlýn – Mořice. 

 

Vodní mlýn – Domamyslice, čp. 4/51 

První zmínky o mlýnu pocházejí již z let 1365. Součástí mlýnice je i zařízení, které 

se dochovalo – vymílací válcové stolice a čistící stroje. Vodní dílo a kolo, poháněné vodou 

z Čechovického náhonu z řeky Hloučely, se bohužel nedochovala (viz obr. 87). 

(Hlušičková et al. 2001).  

 

Obr. 87  Vodní mlýn Domamyslice 4/51. 

 

Plynulý přísun vody ke kolům zajišťovala mlýnská strouha Hloučely napájená 

Zlechovský a Stichovský rybníkem (po roce 1932 Plumlovskou přehradou) (internet 13) 
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Vodní mlýn – Domamyslice, čp. 42/36  

Je historicky velmi starou stavbou, i když tomu dnešní stav neodpovídá tomu. 

společně se svým okolím prošel mnoha přestavbami (internet 14) viz. obr. 88 a 89. 

Základem však vždy byla Mlýnská strouha, která je přírodním pravým ramenem 

říčky Hloučely. (Hlušičková et al. 2001) 

 

Obr. 88, 89  Vodní mlýn Domamyslice 42/36. 

2 vodní mlýny – Stínava 

Ze dvou mlýnů je jeden pustý a s pilou. Oba jsou ve špatném technickém stavu 

(internet 12). Oba mlýny jsou na obrázcích 90 a 91. 

 

Obr. 90, 91   Vodní mlýny ve Stínavě. 

 

Vodní mlýn – Hvozd 

Nejstarší zmínka o mlýnu je ze 17. století. A počátkem 20. století se změní způsob 

mletí obilí. Změnou původních mlýnských kamenů, poháněných dvěma vodníma koly za 

mlýnskou stolici poháněné jedním vodním kolem (internet 16) a je ukázán na obr. 92 a 93. 
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Obr. 92, 93   Vodní mlýn – Hvozd. 

4.8.9 Větrné mlýny 

Hačky 

Předchůdcem dnešního mlýna byl dřevěný větrný mlýn beraního typu z roku 1826. 

Tento mlýn však v roce 1911 vyhořel a na jeho místě byl v letech 1922–1923 postaven 

nový, jak jej známe dnes (viz obr. 94). Kuriozitou je, že tento mlýn nelze typově zařadit, 

protože byl nejspíš navrhnut i sestrojen neznámým řemeslníkem. (Hlušičková et al. 2001). 

 

Obr. 94  Větrný mlýn v Hačkách. 

 

Suchdol-Jednov 

Tento zděný větrný mlýn byl roku 1842 postaven z lomového kamene a je 

holandského typu. Provoz mlýna je doložen roku 1932, kdy mu byla vichřicí ulomena 

křídla a kvůli nedostatku financí již nebyl mlýn nikdy zprovozněn a nedochovalo se ani 

mlecí zařízení. Dnešní větrné kolo není funkční a má jen dekorativní význam jak dokládají 

obr. 95 a 96. V roce 1952 došlo k přestavbě mlýna na obytný dům s přístavbou a dnes je 

využíván pro soukromé rekreační účely (Hlušičková et al. 2002). 
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Obr. 95, 96  Větrný mlýn Suchdol-Jednov. 

 

Přemyslovice, KP 

Tato technická památka má značnou historickou hodnotu, protože se jako jedna 

z mála větrných mlýnů holandského typu zachovala v původním stavu, bez předchozích 

stavebních úprav a to i včetně vnitřního vybavení. Mlýn je ukázán na obr. 97, 98 a 99. 

V současné době je bohužel mlýn nepřístupný a návštěva interiéru je možná jen v případě, 

že ve vedlejším stavení zastihneme někoho z majitelů (internet 17) 

 

 

Obr. 97, 98, 99  Větrný mlýn Přemyslovice. 

 

Rozstání, KP 

Jedná se o větrný mlýn holandského typu, který byl roku 1874 postaven 

z lomového kamene viz obr. 100 a 101. Stavení je třípatrové, dříve s šindelovou střechou a 

průměr kruhové podstavy je osm metrů. Z mlýna se do dnešní doby dochovalo jen torzo, 

bez lopat a vnitřního vybavení (Hlušičková et al. 2001). 
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Obr. 100, 101  Větrný mlýn Rozstání. 

Dnešní majitel mlýn i okolní objekty postupně rekonstruuje (internet 18). 

4.8.10 Potravinářství 

Cukrovar Bedihošť 

Tradice bedihošťského cukrovaru sahá do roku 1850, kdy byl založen v místě 

bývalého Metternichova velkostatku a rok na to byla zahájena produkce. V říjnu roku 1988 

ukončen provoz. Strojní zařízení cukrovaru s téměř 140letou tradicí bylo rozebráno a dnes 

jeho zašlou slávu smutně připomínají jen chátrající objekty (Hlušičková et al. 2001). Obr. 

102 nám ukazuje současný neutěšený stav. 

 

Obr. 102  Cukrovar Bedihošť. 

Cukrovar Čelechovice na Hané 

Cukrovar je v provozu od roku 1840 a od roku 1841 má tovární oprávnění. Byl 

založen hrabětem Filipem Ludvíkem de Saint-Genois ve stavení dřívějšího pivovaru 

kláštera řádu klarisek a to roku. Roku 1948 byl cukrovar znárodněn a v 90. letech 

20. století přešel k syndikátu Jihomoravské cukrovary, Uherské Hradiště (Hlušičková et al. 

2001). Obr. 103 nám představuje nynější stav památky. 
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Obr. 103  Cukrovar Čelechovice na Hané. 

Od roku 1982 je provoz odstaven a k vidění jsou jeho rozpadající se objekty (internet 19). 

 

Cukrovar Doloplazy 

Cukrovar byl založen roku 1850 po žádosti o vydání továrního povolení k produkci 

cukru z roku 1848 podané brněnským podnikatelem Lorenzem Padowetzem. K ukončení 

provozu došlo v roce 1956 (Hlušičková et al. 2001). Současný stav a provozovatele 

ukazuje obr. 104. 

 

Obr. 104  Cukrovar Doloplazy. 

S cukrovarem také neodmyslitelně souvisí výstavba železnice. Vlečka do cukrovaru 

byla vybudována v roce 1979 a cukrovar se stal po ukončení základem Železniční 

průmyslové stavební výroby, takže má i dnes, své využití (internet 20). 

 

Cukrovar Hluchov 

Cukrovar, který fungoval jen krátkou dobu (asi do roku 1844 nebo 1848), založil 

roku 1841 rytíř Weissenburk. Tento cukrovar byl prvním na Moravě (Hlušičková et al. 

2001). 
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Cukrovar Vrbátky 

Tento cukrovar byl založen v roce 1870 a provoz v něm byl zahájen v roce 1871 

(viz obr. 105). Jedná se o jeden z prvních českých akciových cukrovarů s rolnickou účastí. 

Jedna z posledních přestaveb proběhla v roce 1978, přičemž ještě v roce 1981 měl 

cukrovar původní Robertovu difúzi. 1. 9. 1946 byl podnik znárodněn (Hlušičková et al. 

2004).  

 

Obr. 105  Cukrovar Vrbátky. 

Od 1. 5. 1992 je Cukrovar Vrbátky nezávislou akciovou společností. Cukrovaru se 

zde daří především proto, že oblast Hané (mezi Prostějovem a Olomoucí) má na Moravě 

nejlepší předpoklady pro pěstování cukrové řepy (internet 21) 

Pivovary a sladovny Prostějov 

V době, kdy byly rušeny malé pivovary a sladovny v právovárečných domech na 

úkor výhodnějšího pálení kořalky, rozhodli se měšťané roku 1748 založit společný pivovar 

v místě Nové radnice, který fungoval až do roku 1800 (viz obr. 106 a 107). (Hlušičková et 

al. 2003). 

 

                        Obr. 106  Sladovna Prostějov.                         Obr. 107  Pivovar Prostějov. 
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Palírna a řeznictví Wolkerových prarodičů -  Prostějov 

Palírna a řeznictví se nachází na náměstí T. G. Masaryka v domě s čp. 22 a právo 

vařit a nalévat pivo a kořalku tu bylo již před třicetiletou válkou. Dnes je tento 

právovárečný dům znám jako rodný dům básníka Jiřího Wolkera. V současné době je 

prostor využíván jako sklad drogerie (Hlušičková et al. 2003) a je zobrazen na obr. 108. 

 

 

Obr. 108  Palírna a řeznictví Wolkerových prarodičů -v Prostějově. 

 

Pivovar Mořice 

První doložená zmínka o mořickém pivovaru pochází z roku 1554. Na konci 20. 

století byla výroba úplně zastavena, v roce 2001 již zcela prázdná budova vyhořela a dnes 

můžeme vidět jen chátrající objekt (Hlušičková et al. 2002) (viz obr. 109) 

 

 

Obr. 109  Pivovar Mořice.. 
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4.8.11 Ostatní technické památky  

Zvon v kostele sv. Vavřince – Horní Štěpánov 

Tento zvon odlil v roce 1675 zvonař David Lehner z Uničova. Váží 226 kg a jeho průměr 

je 82 cm. Zvon je bohatě zdoben – kolem latinského nápisu s kapitálou najdeme motivy 

kandelábru, dráčka, orla, mořské pany a maskaronů. Na krku jsou reliéfy Kalvárie, 

Immaculaty a nechybí ani kartuš se monogramem kovolijce (Hlušičková et al. 2002).  

Fotografie zvonu se mně nepodařilo zdokumentovat, protože zvonice není veřejnosti 

přístupná a obr. 110 a 111 zachycuje alespoň kostel. 

    

Obr. 110, 111  Kostel sv. Vavřince. 

 

Rozhledna u Vitčic 

Rozhledna je postavena ze dřeva a její stavba byla ukončena v roce 2001 (viz. obr. 

112). Pohled z rozhledny je na Drahanskou vrchovinu, obce Srbce (viz obr.113) 

a Nezamyslice. 

      

                Obr. 112  Rozhledna u Vitčic.               Obr. 113  Pohled na obec Srbce z rozhledny. 
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Rozhledna Štátula u Drahan 

Rozhledna je postavena ze dřeva a její stavba byla ukončena v roce 2000 (viz. obr. 

114). Pohled z rozhledny je na Prostějov, obec Dobrochov (viz obr.115) (internet 

         

                Obr. 114  Rozhledna Štátula                             Obr. 115  Pohled na Dobrochov 

 

Rozhledna Čechy pod Kosířem 

Cihlová rozhledna je součástí Zámeckého parku. Bohužel je dnes nepřístupná. 

Fotodokumentace viz. obr. 116 a 117 je pouze její exteriér.  

 

    

                                      Obr. 116, 117  Rozhledna v Zámeckém parku Čechy pod Kosířem                          
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5 NÁVRH POZNÁVACÍ TRASY, DOKUMENTACE 

Trasu jsem volila tak, aby zahrnovala přírodní, kulturní i technické památky. 

Jednodenní výlet začíná i končí v městě Prostějov. 

Zastavení  1  –  Čelechovice na Hané: cukrovar. 

Zastavení 2 – Kostelec na Hané: Pamětní síň, Červený domek a socha Petra 

Bezruče, historická budova kostelecké radnice, kostel sv. Jakuba, kovaná brána. 

Zastavení  3 –  Přemyslovice: větrný mlýn 

Zastavení 4 – Čechy pod Kosířem: Muzeum kočárů, Hasičské muzeum, kostel 

sv. Jana Křtitele, zámek s galerií a přilehlým zámeckým parkem s rozhlednou a pavilonem, 

kde tvořil Josef Mánes. Následuje naučná stezka, která tvoří okruh v Přírodním parku 

Velký Kosíř, na jejíž trase jsou PR Andělova zmola, NPP Růžičkův lom, NPP Státní lom 

a nedaleko od něj PP Vápenice a pod vrcholem Velkého kosíře PP Studený kout. 

Návrh trasy je přehledně znázorněn na obr. 118.  

Obr. 118  Návrh trasy. 
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Výškové převýšení navrhované trasy je znázorněno na obr. 119. 

 Obr. 119  Výškový profil trasy. 
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6 Závěr 

Ve své práci jsem se věnovala všeobecné charakteristice Prostějovska, jeho 

přírodním zajímavostem, historii a popisu historických památek, se zaměřením na památky 

technické, které začínají být čím dál více oblíbenými a stávají se poměrně důležitou 

součástí cestovního ruchu, přičemž ne všechny lze kategorizovat, protože jsou často 

součástmi kulturních a jiných památek. 

Pokud jde o přírodní památky, bylo hodně těžké nějaké vybrat, protože každá 

z nich je něčím vzácná a jedinečná a mnohé z nich jsou nejen lokálního, ale i 

v celorepublikového, či dokonce evropského významu v rámci Natury 2000. Jako 

výběrové kritérium jsem nakonec zvolila ZCHÚ, která se nacházejí v rámci jediných dvou 

přírodních parků Prostějovska. Ty se mohou kromě nádherné přírody pyšnit i kvalitními a 

dobře provedenými naučnými stezkami. Mimo ZCHÚ Přírodního parku Kladecko a 

Přírodního parku Velký kosíř jsem zmínila i NPP Hrdibořické rybníky, jako jednu ze tří 

národních přírodních památek, vyskytujících se na Prostějovku. 

V kapitole následující po popisu vybraných přírodních památek jsem zmínila 

historii několika měst a obcí, dále jsem popsala pár vybraných kulturních a jiných památek 

a největší část této kapitoly jsem věnovala popisu téměř všech technických památek, které 

se na Prostějovsku nacházejí. Jelikož se v tomto regionu dařilo cukrové řepě, vyrostla zde 

spousta cukrovarů, jejichž komplexy jsou dnes polorozpadlé a chátrají, až na jediný ve 

Vrbátkách, který je dodnes v provozu. Stejný osud potkal i většinu pivovarů a sladoven, 

které byly ve své době jedny z nejmodernějších a nejvíce prosperujících. Dalším, hojně zde 

zastoupeným typem technických památek, jsou vodní a větrné mlýny, přičemž ty vodní 

jsou většinou v hodně špatném stavu, ale naopak většině větrných mlýnů, které nebyly 

v minulosti zbourány, se dostává dobré péče, jejich majitelé je rekonstruují. Pro mne 

osobně jsou právě větrné mlýny jedním z mála lidských výtvorů, které neruší ráz krajiny, 

ale naopak ji hezky dokreslují. Na závěr jsem zmínila tři rozhledny, přičemž ta v parku 

Čechy pod Kosířem sice není přístupná, ale za to je pěkným doplňkem parku a doufejme, 

že na vrcholku Velkém Kosíře, v místě, kde dříve stála jiná rozhledna a dnes leží základní 

kámen nové, nezůstane tento ležet dlouho ladem a dočkáme se rozhledny, z níž uvidíme 

tak daleko, kam jen dohlédneme. Zatím nám k rozhledu budou muset stačit Vitčická 
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rozhledna a rozhledna u Dobrochova, ze které je za pěkného počasí opravdu nádherný 

výhled. 

Poznávací trasu jsem volila tak, aby v ní byly zastoupeny všechny typy zajímavostí, 

kterých je na Prostějovsku opravdu nepřeberné množství a jsem přesvědčena o tom, že 

každý si zde přijde na své. Ať už se vydáte po přírodních krásách, využijete některou 

z naučných stezek, či za kulturou nebo jednoduše relaxovat k vodě, určitě nebudete litovat, 

že jste se vydali na toulky Prostějovskem. 
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