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Summary: 

 In the bachelor’s work are processed four regions of Moravia and Silesia, which 

means Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský. Each  region is at first 

described generally in parts, its nature and protected areas, climate, geology and the sights 

and these are the object of interest of the work and are selected  its individual 

representatives. The sights are represented by three types of interest, that is folk, natural 

and technical. These three attractions are chosen as representatives of the region, which are 

not so known and is written its history, description and access. 

Keywords: sights, attractions, Moravia, Silesia, region 

Anotace: 

 V bakalářské práce jsou zpracovány 4 kraje Moravy a Slezska, tedy 

Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský. Kaţdý kraj je nejprve popsán 

obecně v podkapitolách, jeho příroda a chráněná území, podnebí, geologie a památky a ty 

jsou poté středem zájmu práce a jsou vybráni jejich jednotliví zástupci. Památky zastupují 

tři zájmové okruhy, a to lidové, přírodní a technické. Tyto tři druhy zajímavostí jsou 

zvoleny jako reprezentanti svých krajů, kteří nejsou aţ tak známí ve větším měřítku a je 

rozepsána jejich historie, popis a přístupnost. 
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1. Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu poznání nepoznaného. První 

myšlenkou bylo poukázat na lidovou tradici, kulturu a stavby, ale chtěla jsem začlenit také 

geologii a čerpat z poznatků ostatních předmětů, proto jsem téma práce přehodnotila. 

Lidové stavitelství jsem v práci ponechala a doplnila ho přírodními a technickými 

zajímavostmi. Oblast Moravy a Slezska jsem si určila z důvodu časové dostupnosti 

ostravským obyvatelům a také proto, abych sama více poznala památky svého nejbliţšího 

okolí. 

Prvotním cílem bylo poukázat na neznámé památky a zviditelnit je, ale pro málo 

materiálu jsem zvolila přístupnější cestu, a to zabývat se méně známými a dostat je 

ostatním více do povědomí. Informací a materiálů k památkám jako je Valašský skanzen  

v Roţnově pod Radhoštěm nebo Baťův kanál je mnoho, a také je kaţdý z nás zná. Proto 

jsem se snaţila vybrat památky, o kterých jsem já samotná neslyšela nebo slyšela, ale nic 

dalšího o nich nevím a chtěla bych je navštívit a dozvědět se více. 

Za Moravskoslezský kraj jsem vybrala jako zástupce památek lidových Kotulovu 

dřevěnku v Havířově, jako doklad původní zástavby města před průmyslovým boomem,  

a také proto, ţe je, jak se říká, za humny a nikdy jsem o ní neslyšela. Přírodní památky 

reprezentuje lávový proud u Meziny, který jsem zvolila jako doklad sopečné činnosti  

ve Slezsku a také pro jeho krásu. Z technických památek jsem zvolila úzkokolejku 

Třemešná – Osoblaha, která je jedinečná jak prostředím, kterým prochází, tak i tím, ţe je 

jako jedna z mála ještě v provozu. 

Za památky Olomouckého kraje je to Soubor lidové architektury Příkazy poblíţ 

Olomouce, vybraný pro svou jedinečnou hanáckou architekturu a také pro to, ţe stavby 

skanzenu jsou původní. Další památkou přírodního charakteru jsou Javoříčské jeskyně. 

Jeskyní je v Olomouckém kraji více, nicméně tyto mě zaujaly při zjišťování informací 

svou výzdobou a různými druhy vápencových výběţků. A za technické památky jsem 

zvolila zlatorudné mlýny u Zlatých Hor a naučnou stezku Údolí ztracených štol, protoţe 

mě zajímala forma získávání zlata a její prostředí a také to, ţe si člověk můţe sám 

vyzkoušet rýţování. 
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Třetím krajem je kraj Zlínský, kde lidové památky zastupují Vlčnovské búdy, 

které mě zaujaly svou architekturou a kouzlem fotografií a také tím, ţe jsou některé 

v provozu dodnes. Proto jsem si přála se do jedné z nich podívat. Při té příleţitosti by 

nebylo špatné uvést ještě rolnický dům, který nastiňuje samotný ţivot obyvatel Vlčnova 

mimo vinařství. Další přírodní památka Čertovy skály u Lidečka mne zaujala svou 

monumentalitou a také tím, ţe i kdyţ jsou pro veřejnost, hlavně pro horolezce, dosti 

známé, já o nich neměla ani ponětí. A poslední památkou technické povahy je Biskupská 

mincovna v Kroměříţi. Původně jsem chtěla psát o arci-kníţecí vodárně v Kroměříţi,  

ale bohuţel jsem nenašla dostatek materiálů. K biskupskému mincovnictví a mincovnám 

toho také moc není, ale k přiblíţení historie to stačilo a bylo velice zajímavé zjišťovat,  

jak bylo pro olomoucké biskupy obtíţné udrţet privilegium razit mince. 

Posledním krajem je kraj Jihomoravský, který za lidovou architekturu reprezentuje 

Skanzen Stráţnice, který jsem si vybrala pro souhrnnou ukázku ţivota okolních etnik 

shromáţděnou na jednom místě a také pro Stráţnici jako takovou, která je folklorním 

centrem celé jiţní Moravy. Za přírodní památku jsme zvolila Rudické propadání, protoţe 

kdyţ není přístupné veřejnosti jako jeskynní systém, tak má mnohá nej a byla bych ráda, 

kdyby se otevřela obyčejným návštěvníkům. Technickou památkou kraje jsem zvolila 

Kolektory v Brně, protoţe jsem se poprvé, při hledání památek dozvěděla, ţe je Brno 

propleteno mnoha chodbami v podzemí a zajímalo mě, jak vypadají a proč vůbec jsou. 

Spojení těchto tří druhů památek je poněkud nezvyklé, ale moţná právě proto by 

mohlo nejen mě, ale i okolí zaujmout. Kaţdému podá alespoň část informací o kraji,  

a pokud si lidé nevyberou všechny tři druhy památek, tak je snad najdou zalíbení aspoň 

v jedné. 
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2. Moravskoslezský kraj 

 Moravskoslezský kraj se nachází na severovýchodě Moravy a v jiţní části Slezska. 

Jeho sousedními kraji jsou na západě kraj Olomoucký a na jihu Zlínský. Jihovýchodní 

hranice kraj sdílí se Slovenskem a severní s Polskem. Svou rozlohou 5445 km
2
 je kraj 

šestým největším, nicméně počtem obyvatel, který je 1 226 602 obyvatel k 31.12.2012, se 

kraj řadí na třetí místo. Hlavním městem kraje je Ostrava, která je jednou z největších 

bývalých průmyslových oblastí u nás, a i přes to je nyní významným kulturním centrem 

kraje (Podhorský 2006). 

2.1. Příroda a chráněná území 

 Osídlení v Moravskoslezském kraji je velice různorodé, a proto je taková i krajina. 

Nejvíce je krajina poznamenaná v okolí nejvíce osídleného Ostravska a Karvinska díky 

těţby uhlí a ţelezárnám a nejméně pod Beskydami a Jeseníky, kde je obyvatel málo. 

V oblastech Ostravska a Karvinska je proto také malá rozmanitost ţivočichů a rostlin, 

místo původních lesů zde byly vysazeny smrkové monokultury. Výjimkou jsou oderské 

meandry a jejich okolí, kde probíhá přirozený vodní reţim a nachází se zde mnoho 

Obrázek 1 - Moravskoslezský kraj 

S 
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nevšedních rostlin a ţivočichů jako ţabernatka bahenní nebo lilie zlatohlavá. Také proto 

byla tato oblast roku 1991 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Poodří. 

 Přírodně mnohem významnější je Hrubý Jeseník s nejvyšší moravskou horou 

Praděd. Na návětrné straně je velké mnoţství sráţek a na závětrné jsou tuhé zimy. V 17.  

a 18. století se značně kácely lesy a tím se posunula horní hranice lesa, která se uţ nevrátila 

zpátky. V podhorských oblastech můţeme vidět jedlo-bukové a dubové lesy a níţe potom 

dubo-habrové nebo bukové a smrkové lesy. Nejbohatší na různorodost rostlinných 

společenstev jsou horské nivy, které můţeme najít uţ jen v Krkonoších a roste zde 

například oměj horský nebo sasanka narcisokvětá. Ve výškách nad 1300 m jsou pouze 

niţší rostliny jako hvězdice alpská nebo hořec tečkovaný. Hojná na zvláštní druhy rostlin 

jsou také rašeliniště. Ze zástupců větších savců se zde vyskytuje jelen, srnec, prase divoké, 

liška nebo jezevec, výjimečně rys nebo vlk, z uměle vysazených dále muflon, kamzík 

a daněk. Z ptáků tudy prolétávají orel mořský nebo skalní, kormorán velký  

nebo volavka. Tato oblast byla v roce 1969 prohlášena Chráněnou krajinnou oblastí 

Jeseníky a spadá pod ní i Nízký Jeseník. 

 Nejvýznamnější přírodní oblastí Moravskoslezského kraje jsou Moravskoslezské 

Beskydy. Je to oblast s chladným podnebím a velkým mnoţstvím sráţek a také s hustou 

sítí vodních toků. Původní jedlo-bukový porost byl nahrazen smrkovými monokulturami, 

ale v nejvyšších místech zůstaly typické karpatské smrčiny. Díky valašské kolonizaci se 

zde vytvořila vyváţená kulturní krajina a můţeme zde vidět suťové lesy, horské bukové 

lesy, horské louky, podmáčené smrčiny nebo rašeliniště s různorodými druhy rostlin. 

Beskydy jsou jediným pohořím s typickou západokarpatskou vegetací jako je oměj tuhý 

nebo různí zástupci orchidejí. Z větších zvířat se zde vyskytuje vlk, rys nebo vydra  

a vzácně medvěd. Beskydy procházejí i Zlínským krajem a spolu s částí Vsetínských 

vrchů, Javorníků a údolí Vsetínské Bečvy a Senice byly roku 1973 vyhlášeny Chráněnou 

krajinnou oblastí Beskydy (Podhorský 2006). 

2.2. Podnebí 

 V Moravskoslezském kraji má počasí proměnlivý charakter, a to díky tomu, ţe leţí 

na hranici atlantského a vnitrozemského podnebí a má střídající se vliv pevniny a oceánu. 

Dalšími vlivy na moravskoslezské podnebí jsou také různorodé přírodní podmínky  

a poměrně velká členitost území. Nejteplejší oblastí kraje je Opavsko-Ostravavská kotlina, 
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nicméně i tak sem ze severovýchodu proniká studený vítr. Západ Ostravska se nachází  

ve sráţkovém stínu. S přibývající výškou se podnebí ochlazuje a nejchladněji je  

na vrcholcích Beskyd a Jeseníků. Beskydy jsou také jednou z nejdeštivějších oblastí u nás 

s ročním úhrnem sráţek okolo 1400 mm. Různé teploty nám dokládají průměrné roční 

teploty na Ostravsku, v Beskydech a v Jeseníkách, kde na stanici v Mošnově je to 8,2°C, 

v Beskydech na Lysé hoře 2,6°C a na jesenickém Pradědu dokonce pouhých 0,9°C. 

V těchto oblastech leţí sníh skoro pět měsíců v roce (Podhorský 2006). 

2.3. Geologie 

 Na území kraje dochází ke střetu dvou geologických jednotek, a to Českého masivu 

a Karpatské soustavy. Český masiv zabírá menší část kraje a je tvořen zejména Nízkým 

Jeseníkem. Vyskytuje se zde jesenický kulm, který zastupují horniny břidlice, pískovce, 

prachovce, slepence a droby, dále kvartérní sedimenty s písky, štěrky sprašemi a sprašovou 

hlínou a neogénní horniny, hlavně v okolí Bruntálska výskytem sopečné činnosti, jako jsou 

čediče, čedičové horniny a tufy. Větší část kraje zabírá Karpatská soustava obsahující 

Vněkarpatskou sníţeninu a Vnejší západní Karpaty. Vněkarpatská sníţeninu pokrývají 

kvartérní a neogénní sedimenty jako písek, štěrk, vápnité jíly, spraše a sprašové hlíny. 

Beskydy a Podbeskydská pahorkatina Vnějších západních Karpat je tvořena horninami 

z období od křídy po paleogén jako jsou těšinity, tufy a pikrity a flyšové pásmo, kde se 

rytmicky střídají vrstvy slepence, pískovce a jílovce, a kvartérními sedimenty (Bína, 

Demek 2012). 

2.4. Památky 

Moravskoslezský kraj má mnoho památek a to jak technického, architektonického, 

přírodního nebo lidového charakteru. Z architektonicky významných objektů zde máme 

zástupce moci církevní a světské. Z nejstarších církevních staveb můţeme zmínit gotický 

kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále, románský kostel Neposkvrněného početí 

Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu nebo kostel sv. Benedikta v Krnově. Z dalších 

církevních staveb je k vidění gotická rotunda sv. Mikuláše v Polském Těšíně, gotická 

katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě, barokní kostel Nejsvětější Trojice  

ve Fulneku a tradiční kostely Panny Marie na Uhlířském vrchu u Bruntálu a Sedmibolestné 

Panny Marie na Cvilíně u Krnova. Dále z nověji vystavěných novorenesanční katedrála 
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Boţského Spasitele a novogotický kostel sv. Pavla v Ostravě. Po církevních řádech se  

u nás dochovaly kláštery, a to dominikánský klášter v Opavě nebo v Českém Těšíně nebo 

benediktýnský klášter v Orlové. Naopak nejvýznamnějšími stavbami moci světské byly 

hrady a zámky. Z hradů nám zůstaly pouze zříceniny jako Cvilín, Starý Jičín, Štramberk 

nebo Hukvaldy. Některé z hradů přestavěli v renesanci na zámky jako bruntálský zámek 

nebo zámek ve Staré vsi nad Ondřejnicí, jiné byly postaveny samostatně jako novogotický 

a empírový zámek v Hradci nad Moravicí. 

 Na tomto území můţeme vidět i pozůstatky lidové kultury a stavitelství. Nejvíce 

můţeme vidět roubené kostely, a to například v Hrabové, Andělské hoře nebo na Radhošti, 

dále velké roubenky v Karlově Studánce, větrný mlýn v Cholticích nebo Kotulovu 

dřevěnku v Havířově-Bludovicích, jako pozůstatek původní havířovské zástavby,  

která bude zmíněna níţe (Podhorský 2006). 

 V kraji je také mnoho technických památek. Nejvýznamnější jsou spojeny s těţbou 

uhlí a ţelezárnami. V Ostravě můţeme navštívit důl Michal v Michálkovicích, hornické 

muzeum Landek v Petřkovicích nebo Dolní oblast Vítkovic ve Vítkovicích. Památkami 

mimo Ostravu jsou Kosárna v Karlovicích ve Slezsku, telekomunikační věţ na Lysé hoře, 

vodárenská věţ v Karviné nebo úzkokolejka Třemešná-Osoblaha, o které podrobněji 

pojednám později. Krom památek samotných jsou zde i muzea techniku dokládající jako 

Technické muzeum Tatra v Kopřivnici, Vagonářské muzeum ve Studénce nebo Technické 

muzeum v Petřvaldě (Šírová Motyčková 2012, Plch Pohunek 2012). 

 Posledními jsou přírodní památky, které nám zde vytvořila sama příroda. Mezi 

nejzajímavější patří Uhlířský vrch a Venušina sopka u Bruntálu, s ní spojený Lávový proud 

u Meziny, také kousek od Bruntálu, který bude více popsán dále, dále jeskyně Šipka  

ve Štramberku, bludný balvan v Liptaňi, pikritové mandlovce u Kojetína, Rešovské 

vodopády u Rýmařova nebo Travertinové kaskády v Tiché kousek od Frenštátu pod 

Radhoštěm (Motyčková 2012). 
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2.4.1. Kotulova dřevěnka v Havířově 

 Dřevěnka se nachází v Havířově v části Bludovice, uprostřed panelákové zástavby. 

I kdyţ je Havířov jedno z nejmladších měst, přes to se tu najde dům jiţ z roku 1781. 

Stavba je jedinečná tím, ţe je jednou z nejstarších roubených staveb na Těšínsku a stojí  

na svém původním místě. Domek zůstal jako jediný doklad původní Bludovické zástavby, 

neţ vše pohltil Havířov svým průmyslovým růstem a prezentuje vybavení chalupy  

a způsob ţivota na přelomu 19. a 20. století (Toušlová 2007, Nováková 2006). 

První zmínka o Bludovicích je z roku 1335. Takto jako samostatná ves fungovaly 

po dlouhá století, aţ v roce 1960 byly připojeny k Havířovu. Původní zástavba byla 

zničena a nahrazena účelnějšími paneláky a zůstala naštěstí aspoň tato dřevěnka a ještě 

barokně upravený zámeček v soukromém vlastnictví. Roubenka byla ponechána společně 

s přilehlou zahradou, stodolou a chlévem a seznámíme se zde s ţivotem středně bohatého 

chalupníka. Stavbu postavil a také jejím prvním majitelem byl pan Folwarczny, jehoţ 

jméno je nad trámovím nade dveřmi. Nicméně nejdéle ji měli ve vlastnictví Kotulovi,  

S 

Obrázek 2 – Zaznačení vybraných památek Moravskoslezského kraje 
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po kterých je pojmenována. Ti zde ţili aţ do roku 1975. Poté chalupu odkoupilo Muzeum 

Těšínska, které dodnes památku spravuje, a roku 1979 zde zřídilo expozici. 

Dům má obdélníkový půdorys. Povětšinou jsou stěny roubené aţ na pár vnitřních 

částí, které jsou zděné. Roubené stěny jsou ze silných nahrubo opracovaných kmenů, které 

jsou do sebe na koncích zaklenuty, aby se nehýbaly, a mezery jsou vyplněny suchým 

mechem. Dům má nezdobené štíty a střecha je kryta došky z ţitné slámy. Obydlí má 

trojdílnou vnitřní dispozici. Vstupní střední chodba rozděluje dům na dvě další části, jizbu 

s kuchyní a komoru. Největší místností je jizba, která byla hlavním prostorem, jelikoţ 

bývala obývána nejčastěji. Jedlo se tu, vařilo, pracovalo, spalo a někdy i skladovalo 

pracovní nářadí. Byla vybavena pecí, stolem s lavicemi a obrázky svatých. Z jizby se šlo 

do kuchyně, ve které tím hlavním byl kachlíkový sporák. Keramické nádoby měly  

pro Bludovice typickou bílou polevou a květinovými vzory a vyráběly se zde od 17. století. 

Pouţívaly se například mísy, dţbány, lívanečníky, smetaníky, kalíšky na kořalku nebo 

koryta pro vepře. Výjimkou v nádobí byly hrnce a zdobené dţbány, které připomínaly 

fajáns. Další místností je komora, kde spal hospodář s hospodyní. Je zde tedy postel, skříň 

na šaty a truhla a také zde byly předměty denní potřeby (Toušová 2007). 

Obyvatelé Bludovic se dříve ţivili většinou zemědělstvím, a proto je u domu 

k vidění zahrada, kde se pěstovala zelenina, ovoce, jako jablka, hrušky nebo švestky,  

a luštěniny a dále na polích to byly brambory, pšenice, oves nebo ţito. Rodina chovala také 

dobytek a krom slepic a kačen mívala kozu nebo krávu a ovce. U zahrady je také stodola, 

chlév a sklad zemědělského nářadí v polozapuštěném sklípku. Tato stavba je mladší neţ 

dřevěnka, protoţe dříve velké dřevěné stodoly byly postupně zmenšovány z důvodu 

opouštění čistě zemědělské obţivy a začátku hornického průmyslu. Ve stodole je k vidění 

různé zemědělské nářadí a náčiní a v chlévě můţeme vidět, jak byl uchováván dobytek. 

Pozoruhodný je větrný mlýnek ve zdejší oblasti nazývaný viatrak, který slouţil  

ke šrotování obilí. Je umístěn v malém stavení z prken. Křídla bývala dřevěná a později je 

nahradila ţelezná. Dokonce na počátku 20. století byly do mlýnků dávány benzinové nebo 

elektrické motorky, aby mlýnek fungoval i v bezvětří. Toto mlecí zařízení můţeme 

v dřevěnce vidět pořád v provozu. Poslední typickou věcí je studna, kterou mívaly domy 

často vyhloubenou v zahradě, ze které se voda čerpala s pomocí dlouhého bidla s hákem 

(Nováková 2006, Ondřej 2007, Toušlová 2007). 
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Kotulova dřevěnka bývá otevřena od května, kde si člověk můţe prohlédnout 

v relativně moderním městě malý kousek minulosti a připomenout si ţivot tehdejších 

obyvatel. A dokonce v době Dnů řemesel tato expozice oţívá a je nám zde vše názorně 

předvedeno. Jelikoţ dřevěnka stojí přímo ve městě je přístupná autem, autobusem  

i vzdálenějším vlakem (Toušlová 2007). 

2.4.2. Lávový proud u Meziny 

 Lávový proud se nachází u obce Mezina 4 km severně od Bruntálu. Jedná se  

o skalní stěnu na místě bývalého lomu, která je jedinečná pro své kamenné varhany. 

Z tohoto důvodu byla roku 1997 vyhlášena přírodní památkou o rozloze 1,22 ha. 

 Lávový proud zde můţeme vidět díky Venušině sopce, která vznikla na přelomu 

třetihor a čtvrtohor. Střídáním explozivní a efuzivní činnosti došlo k vrstevnaté struktuře  

a vznikl stratovulkán. Láva se z Venušiny sopky vylila dvakrát. Tyto dva výlevy leţí 

na sobě a mají výslednou mocnost okolo 14 m. Čelo staršího lávového proudu se nachází  

na bývalém korytě Černého potoka. Při výlevu se část jeho údolí zaplnila lávou a také díky 

korytu zde vznikly chodbovité dutiny a malé jeskynní prostory dlouhé aţ 30 m. Délka 

proudů od Venušiny sopky je zhruba 1 km a šířka čelní části 700 m. Při těţbě sypkých 

pyroklastických sedimentů shora a čediče pro stavební materiál zdola se odkrylo čelo 

Obrázek 3 - Kotulova dřevěnka 
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lávového proudu dvěma bývalými lomy. Po nálezu při vrtných průzkumech byly lávové 

proudy důsledkem těţby částečně nebo zcela odtěţeny. Těţilo se tedy ve dvou lomech, 

v severním Natherově a jiţním, rozsáhlejším, který je právě přírodní památkou. Vytěţený 

materiál se pouţíval k výrobě kvalitního štěrku. 

 Lom je pozoruhodný svou sloupcovitou odlučností čediče s vějířovým 

uspořádáním. Tyto sloupy mají tloušťku aţ desítky centimetrů a mají šestihranný tvar, 

výjimečně pětihranný. Toto rozpukání na sloupce vzniklo zmenšováním objemu  

a smršťováním čediče při procesu chladnutí. Sloupce ve střední části jsou vertikální  

a sloupy v severozápadní se stáčí trochu do šikma. Díky tomu můţeme určit reliéf deprese 

před výlevem sopky. Krom sloupcovité odlučnosti spodního lávového proudu můţeme 

v horní části vidět i lavicovitou odlučnost svrchního proudu, tyto odlučnosti jsou na sebe 

kolmé. Části sloupců nejblíţe k povrchu zvětrávají a rozpadají se a tím vznikají kulovité 

balvany. Mimo sloupcovitou a lavicovitou odlučnost můţeme vidět i odlučnost 

kvádrovitou nebo bochníkovitou, a to v Natherově lomu. Také je zde k vidění bobovitě 

rozpadavý čedič, který tvoří několikacentimetrové kuličky (Motyčková 2012, Rubín 2004).  

Geomorfologicky se lom nachází ve Slunečné vrchovině, která je nejvyšší  

a zároveň nejmenším z podcelků celku Nízkého Jeseníku. Ten spadá do podsoustavy 

Jesenické a soustavy Krkonošsko-jesenické. Podloţím Slunečné vrchoviny, která leţí 

v geologické oblasti moravskoslezského devonu, je jesenický kulm, který zde zastupuje 

droba, prachovce a břidlice a neogénní horniny, jehoţ zástupci jsou čedič a jeho horniny  

a tufy tvořené sopečnou činností (Bína, Demek 2012). 

Přesný název zdejší horniny je nefelinický bazanit občas přecházející  

do olivinického nefelinitu. Barva je černošedá, světle šedá aţ nafialovělá. Ve zvětrávací 

spodní části s kulovitými balvany můţeme najít docela velké vyrostlice olivínu ţlutozelené 

barvy nebo také augitu a magnetitu (Motyčková 2012).   

K lávovému proudu se nejlépe dostanete autem nebo autobusem z Bruntálu a poté 

cca 500 m pěšky mírně do kopce přímo k místu. K lomu vede také naučná stezka  

Po vulkanitech, která vede i k Venušině sopce a napojit se na ni dá z modré turistické trasy. 
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2.4.3. Úzkokolejka Třemešná-Osoblaha 

 Úzkokolejka se nachází v odlehlém Osoblaţském výběţku u polských hranic  

a vede z Třemešné do Osoblahy. Jak Třemešná, tak Osoblaha spadají do okresu Bruntál, 

který na severu sahá aţ k polským hranicím. Tato trať je poslední úzkorozchodnou tratí  

v provozu Českých drah. Trať začala fungovat koncem roku 1898 a přes několik ohroţení 

ukončení byla rekonstruována a jako pravidelné spojení i vyhlídková trať je v provozu 

dodnes (Novotná 2008). 

Trať vznikla z důvodu řešení problému dopravy produktů osoblaţského cukrovaru 

na trhy a také napojení Osoblahy na ţelezniční síť. První ţádostí bylo napojení na ţeleznici 

za hranicemi v Polsku, ale ta byla právě z důvodu překročení státních hranic zamítnuta. 

Nakonec tedy zvolili variantu napojení na ţeleznici procházející přes Třemešnou a v roce 

1896 jim bylo uděleno povolení, ale pouze na úzkorozchodnou trať. Z průjezdného místa 

Třemešné se tímto stala přestupní stanice. Díky rozchodu pouhých 760 mm se trať dobře 

stavěla a její konečná délka byla a je 20,218 km se 102 oblouky. Trať se slavnostně 

otevřela 14. prosince 1898 a začaly jezdit tři páry smíšených vlaků. 

V období první světové války byl provoz omezen. Po tomto období byly z důvodu 

navýšení spojů v osobní dopravě zavedeny motorové vozy a od roku 1928 se se smíšenými 

vlaky střídaly. Další krizí byl krach na newyorské burze, který roku 1931 způsobil pokles 

Obrázek 4 - Lávový proud u Meziny 
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přepravy zboţí i osob, nicméně provoz se znovu vzpamatoval. Za doby německé okupace 

musela trať odolat několika sabotáţím, které ustála a byla převzata německými dráhami 

a spojení bylo posíleno, a to pruskými vozy. Bohuţel před vstupem Rudé armády  

na Osoblaţsku probíhaly veliké boje a k úhoně přišly všechny motorové vozy i parní 

lokomotivy, trať naštěstí byla v pořádku. Po poválečné době se provoz částečně obnovil  

na konci roku 1945, ale v průběhu dalších dvou let docházelo k přerušování dopravy. Od 

roku 1948 doprava znovu začala oţívat, koupily se další motorové vozy. Roku 1960 byl 

ukončen provoz parní lokomotivy kvůli nákupu dalších motorových vozů. Během 70. Let 

došlo k rekonstrukci budov na celé trati a byla zrušena zastávka Ostrá Hora. Stav trati se 

v průběhu let pořád zhoršoval, a proto byla v letech 1985 aţ 1989 provedena obnova 

svršku. Od té doby klesal provoz nákladní dopravy, která byla v roce 1997 úplně 

ukončena. Provoz osobní dopravy v průběhu let klesal i stoupal, kdy v roce 2004 jezdilo 

osm párů vozů. Novinkou se stalo zprovoznění výletní tratě Slezskými zemskými dráhami. 

Ty opravily parní lokomotivu a v roce 2005 spustily provoz pravidelných výletních vlaků. 

Osobní i výletní přeprava je stále v provozu (Horna a kol. 2012, Plch, Pohunek 2012). 

Trať z Třemešné do Osoblahy má celkem 9 zastávek. První je Třemešná, která je 

zároveň normálněrozchodnou tratí z Krnova do Jindřichova. Můţeme zde najít místo,  

kde se stýká normálněrozchodná a úzkorozchodná trať, a to v podvalníkové jámě, kde vozy 

normálního rozchodu najíţdějí na podvalník s úzkým rozchodem a můţou se tak 

dopravovat i po úzkokolejné ţeleznici coţ vyuţívala nákladní doprava, nebo čelní rampa, 

kde naopak úzkorozchodné vozy najíţdějí na normálněrozchodné vozy s namontovanými 

kolejnicemi úzkého rozchodu. Staniční budova je ale ve špatném stavu a slouţí pouze jako 

čekárna, vše ostatní je uzavřeno a jízdenky se prodávají ve vlaku, tak jako na zbylých 

zastávkách. Další zastávkou je Liptaň, zde je výpravní budova úplně mimo provoz, stejně 

jako u zbylých zastávek na trati. Dále následují zastávky Dívčí Hrad, Horní Povelice, 

Amalín, Slezské Rudoltice, Koberno, roku 1972 zrušená zastávka Ostrá hora, Bohušov  

a konečná trati Osoblaha, kde se nachází lokomotivní remíza a tři krytá místa k stání 

(Horna a kol. 2012). 

Nejdůleţitějšími číselnými údaji trati jsou, jak jiţ bylo řečeno, délka trati 20,218 

km a její rozchod 760 mm. Na trati je 102 oblouků, kde raritní je nejmenší oblouk  

o poloměru pouhých 75 m. Nejvyšší nadmořská výška trati je 391 m n. m. v Třemešné  

a její největší sklon 27,3 promile na jejím prvním kilometru. Vlak můţe jet po trati 
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maximálně 40 km/h. Při jízdě vlakem přejedeme přes 27 přejezdů a 8 mostů. Doba jízdy 

vlaků s parní lokomotivou je 70 aţ 85 minut a vlaků s motorovou lokomotivou okolo 45 

minut (Horna a kol. 2012, Novotná 2008). 

Budoucností tratě je pravděpodobné převedení veškerého provozu pod správu 

Slezské zemské dráhy. Dále by se měla na trati obnovit nákladní doprava, ale jen v případě 

zájmu okolních firem. Posledním, největším plánem je prodlouţení trati do Polska  

a napojení na tamní ţelezniční síť. Bohuţel projekt je ekonomicky náročný, proto se 

rozpracovávají projekty na evropské dotace, aby se tato idea mohla realizovat. Nicméně 

přes to všechno je pozoruhodné, ţe je trať stále v provozu a při vyhlídkové jízdě dává 

nahlédnout do zapomenutého kousku České republiky. Vyhlídkovým vlakem se můţete 

projet od června do srpna a běţná osobní přeprava jezdí zhruba 4 krát za den. Jinak jsou 

obě tyto místa přístupná autem směrem z Krnova nebo se na trať můţete dostat vlakem 

z Třemešné (Horna a kol. 2012, Novotná 2008). 

  

  

Obrázek 5 - Stanice úzkokolejky v Třemešné 
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3. Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj se nachází jak na Moravě, tak ve Slezsku, a to na části střední  

a severozápadní moravské a severozápadní slezské. Západním sousedem je Pardubický 

kraj, jihozápadním Jihomoravský, jihovýchodním Zlínský a severovýchodním 

Moravskoslezský. Severní hranicí kraj sousedí s Polskem. Kraj se svou velikostí řadí  

na osmé místo a jeho rozloha je 5 267 km
2
. K 31.12.2012 má kraj 637 609 obyvatel. 

Hlavní metropolí je město Olomouc, které je známé pro své věhlasné „Holomócké“ 

tvarůţky (Podhorský 2008).  

Obrázek 6 - Olomoucký kraj 

S 
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3.1. Příroda a chráněná území 

Příroda je v Olomouckém kraji velice různorodá. Můţeme zde najít níţinné oblasti 

Hané i vysoká pohoří Hrubého Jeseníku s nejvyšším moravským vrchem Pradědem. Také 

se zde vyskytují menší pohoří jako Rychlebské hory, Ţulovská pahorkatin a Zlatohorská 

vrchovina u polských hranic a z niţších oblastí Vidnavská níţina přecházející do Polska.

 Hlavním tokem kraje je řeka Morava, která patří do úmoří Černého moře. Oproti 

tomu je vodní systém Jesenicka s říčkou Bělá, který spadá do úmoří Baltského. Díky 

jesenickým kopcům tato oblast postrádá rybníky a jezera a tvoří se zde pouze mokřady, 

rašeliniště a vlhké půdy. 

 Různorodost zvířat a rostlin je ovlivněna vlivem člověka na krajinu,  

proto nejbohatší na rostlinné a ţivočišné druhy jsou horské oblasti, kde můţeme vidět 

jeleny, srnce a černou zvěř, také lišku a jezevce a v oblasti Hrubého Jeseníku vlka nebo 

rysa, z ptáků orla mořského nebo skalního, volavku nebo kormorána velkého. Z rostlin 

jsou zde významné druhy rostoucí na horských nivách, hřebenových oblastech nebo 

rašeliništích. Oblast Hrubého Jeseníku společně s Nízkým Jeseníkem byla roku 1969 

prohlášena Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky. Oproti tomu stojí Haná, na kterou má 

velký vliv činnost člověka, a proto zde byla většina původních rostlin a ţivočichů 

v minulosti vyhubena. Zahlédnout zde můţeme pouze drobné savce, na polích srny a zajíce 

a z rostlin pouze běţné druhy. Jedinou výjimkou na druhově chudé jiţní části kraje je 

Litovelské Pomoraví, které leţí mezi Olomoucí a Mohelnicí kolem řeky Moravy. Tato 

oblast zahrnuje mokřady a luţní lesy kolem řeky s mnoţstvím ohroţených druhů rostlin  

a hnízd vodních ptáků. Proto také tato oblast byla vyhlášena v roce 1990 Chráněnou 

krajinnou oblastí Litovelské Pomoraví. Za zmínku také stojí národní přírodní rezervace 

Rejvíz, kde se nachází největší rašeliniště Moravy a Slezska (Podhorský 2008). 

3.2. Podnebí 

Podnebí v kraji je velice rozmanité, jsou zde jak teplé níţinné oblasti, tak chladné 

horské oblasti. Nejteplejší je jih kraje, zejména Haná. Roční průměrná teplota je zde okolo 

8°C a dešťový úhrn činí 600 aţ 650 mm. Teplý proud občas naruší studený vítr  

ze severovýchodu. Naproti Hané je horská část kraje, která je mnohem chladnější. Touto 

částí je Hrubý Jeseník, který má velmi rozmanité podnebí s oblastí chladnou i mírně 
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teplou.  

Na návětrné straně jsou vyšší sráţky, kdeţto na závětrné dlouhé a chladné zimy. Velice 

časté jsou zde inverze, kde na vrcholcích je tepleji neţ v údolích. Nejchladněji je  

na Pradědu, kde je průměrná roční teplota pouhých 0,9°C a sníh tady zůstává aţ 5 měsíců. 

Vrchol Pradědu je také jedno z největrnějších míst u nás (Podhorský 2008). 

3.3. Geologie 

Geologická stavba Olomouckého kraje je velice pestrá z důvodu střetu dvou 

geologických jednotek, a to Českého masivu a Karpatské soustavy. Karpatská soustava 

zaujímá menší plochu a je zejména na jihu kraje v níţinných částech. Zastoupena je 

převáţně sedimenty neogénu, kterými jsou jíly a písky, a kvartéru, které zastupují také 

písky, pak štěrky, spraše a sprašové hlíny. Jednotka Českého masivu se vyskytuje v oblasti 

Jeseníků a okolí. V této oblasti je geologické sloţení mnohem pestřejší. Hrubý Jeseník je 

zastoupen převáţně desenskou skupinou, pod kterou patří ortoruly, ruly, amfiboly, 

kvarcity, fylity nebo svory. Menšími oblastmi jsou Zlatohorská vrchovina tvořená 

jesenickým kulmem, kvartérními sedimenty a desenskou skupinou, Hanušovická vrchovina 

s desenskou skupinou a kvartérními a neogenními sedimenty, Ţulovská pahorkatina  

a Vidnavská níţina také s kvartérními sedimenty a s ţulovským masivem zastoupeným 

ţulou a granodiority a jako poslední Rychlebské hory, do kterých zasahuje orlicko-

sněţnické krystalinikum s amfiboly, svory, rulou a kvarcity a je zde také ţulovský masiv  

a desenská skupina hornin (Bína, Demek 2012). 

3.4. Památky 

I Olomoucký kraj je bohatý na památky. Z církevních staveb stojí za návštěvu 

barokní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, barokní kostel Povýšení  

sv. Kříţe v Hustopečních and Bečvou, synagoga v Hranicích, kostel Českobratrské církve 

v Hrabové u Zábřehu, který má unikátní hvězdářskou kupoli nebo bazilika minor 

Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, která se řadí mezi 

nejvýznamnější poutní místa u nás. 

Ze světských staveb zde můţeme nalézt památky jiţ od dob pravěku. Pozůstatky  

po zdejších nejstarších osídleních můţeme vidět v prehistorickém sídlišti lovců mamutů 

v Přerově nebo v keltském oppidu Staré Hradisko nedaleko Prostějova. Nejvíce 
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dochovaných památek je ze středověku. Stavělo se mnoho tvrzí, které byly většinou 

přestavovány na hrady. Dále se stavěly hrady samotné, z nich nejznámější jsou Bouzov, 

Šternberk nebo zřícenina hradu Helfštýn. Honosnějšími sídly se staly zámky, a to například 

klasicistní zámek v Náměšti na Hané, pozdně renesanční zámek ve Velkých Losinách nebo 

empírově upravený zámek v Čechách pod Kosířem. Za zmínku také stojí nejstarší 

kamenný most na Moravě a třetí nejstarší u nás, který se nachází v Litovli a přemosťuje 

řeku Moravu. 

Důleţitými památkami jsou památky města Olomouce, které jsou cenné pro svou aţ 

devítisetletou historii. Můţeme zde vidět sloup Nejsvětější Trojice, radnici s orlojem, 

soubor barokních kašen, barokní arcibiskupský palác, Zdíkův románský biskupský  

a kapitulní palác nebo klášter Hradisko, který je druhým nejstarším na Moravě. 

Další významnou památkou je Hanácký skanzen v Příkazech kousek mezi 

Olomoucí a Litovlí, jako doklad lidové architektury a ţivota na Hané. Více bude zmíněno 

níţe (Podhorský 2008). 

Olomoucký kraj oplývá i řadou technických památek. Nejznámějšími jsou ruční 

papírna ve Velkých Losinách s jedinečným Muzeem papíru, která je nejstarší funkční ruční 

papírnou ve střední Evropě, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, viadukty Ferdinandovy 

Severní dráhy v Hranicích, rondokubistická vodní elektrárna Třeštině-Háji poblíţ 

Mohelnice, VeteranArena v Olomouci nebo hornický skanzen se zlatorudnými mlýny  

u Zlatých Hor, který bude také zmíněn níţe (Šírová Motyčková 2012, Plch Pohunek 2012). 

Posledním významným odvětvím jsou památky přírodní. Velice známé jsou 

jeskyně, a to Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, Mladečské jeskyně 

u Litovle nebo Javoříčské jeskyně nedaleko Litovle, o kterých se zmíním později, na jihu  

a jeskyně Na Pomezí u Jeseníku nebo jeskyně Na Špičáku také poblíţ Jeseníku na severu. 

Dalšími přírodními památkami jsou Venušiny misky poblíţ Jeseníku mechová jezírka  

na Rejvízu mezi Zlatými Horami a Jeseníkem nebo Hranická propast u Teplic nad Bečvou 

poblíţ Hranic (Motyčková 2012). 
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3.4.1. Soubor lidové architektury Příkazy – Hanácký skanzen 

 Hanácký skanzen se nachází v nivě Moravy v obci Příkazy, která leţí 8 km  

na severozápad od Olomouce. Obec je typickou hanáckou vsí. Skanzen byl otevřen roku 

1990 a spadá do něj jádro vsi, které bylo v roce 1995 vyhlášeno památkovou rezervací 

lidové architektury. 

Podle archeologických nálezů, mamutího klu, byla ves osídlena uţ za dávných dob. 

Krom klu se zde našlo mnoho dalších archeologických nálezů dokládajících průběh doby, 

a to nálezy hrobů a keramiky, unikátní úlomek římské nádoby nebo mimořádně ceněný 

S 

Obrázek 7 – Zaznačení vybraných památek Olomouckého kraje 
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nález trepanované lebky a středověkého dřevěného člunu. Prvně byla obec písemně 

zmíněna roku 1250. Obec po dobu feudalismu spadala pod olomouckou kapitulu.  

Na základě historických událostí byl vytvořen obecní znak a prapor. Znak obsahuje symbol 

meče, který se objevoval na obecní pečeti zaseknutý v hlavě sv. Kristina a stříbrné kuţely, 

které byly ve znaku olomoucké kapituly. Obec se začala více hospodářsky rozvíjet  

v 2. polovině 19. století, kdy roku 1872 vznikla akciová sladovna a zřídila se parní 

mlátička za podpory zdejší rolnické záloţny. Ke konci 19. a na začátku 20. století 

docházelo k častým přestavbám, které se naštěstí nedotkly jádra města, které se zachovalo. 

Nakonec zde od roku 1990 začal zřizovat Hanácký skanzen, jako doklad typického 

hanáckého stavení a běţného ţivota obyvatel Příkaz. Po čtyři roky se skanzen zařizoval  

a upravoval, aţ se roku 1994 otevřel návštěvníkům (Dudák 2012, Obec Příkazy 2013). 

 Ves má charakteristický hanácký ulicový půdorys, kde jsou obě strany dlouhé 

páteřní ulice lemovány hanáckými grunty. Stavení jsou orientována k návsi okapově,  

coţ znamená, ţe dům není do ulice obracen štítem, ale šikmou stranou střechy. Na domy se 

poté napojují hospodářská křídla, která jsou na ně kolmo směrem do dvora. Je také 

mnoţství domů, která jsou i z druhé strany zastavena hospodářskými staveními. Vzadu 

v zahradě jsou pak podélné průjezdné špaletové stodoly postavené z nepálených cihel, 

umístěné v dostatečné vzdálenosti od obytného a hospodářského stavení z důvodu ochrany 

před poţárem. Dalším typickým znakem hanáckých gruntů jsou ţudry, které se dodnes 

dochovaly pouze na dvou domech. Ţudr je vystupující patrová část domu, která vytváří 

mohutný výběţek uprostřed průčelí. Má otevřené přízemí arkádovými oblouky, pouţíváno 

jako předsíň, a je průchozí. V patrové části se nachází neosvětlená komora s malými 

větracími otvory. Takových typicky hanáckých domů bylo v Příkazech původně přes třicet, 

ty ale zanikly při přestavování gruntů ve 2. polovině 19. století. 

Základ skanzenu tvoří přes 200 let starý Kameníčkův grunt č. p. 54, který se skládá, 

jak uţ bylo řečeno, jako typický hanácký grunt ze zděného domu, hospodářského křídla  

ve dvoře a stodoly v zahradě. Na okolních zahradách se nacházejí další tři podélně 

průjezdné špaletové stodoly z 1. poloviny 19. století. Zbytek staveb sem byl přenesen nebo 

nově vybudován dle originálů. Dalšími domy expozice jsou dva grunty s ţudry č. p. 26  

a 50. Skanzen má bohaté etnografické sbírky z let 1799 aţ 1950 dokládající historický 

obraz kaţdodenního ţivota venkovského obyvatelstva na Hané. Můţeme zde vidět 

expozici řemeslnických dílen a s nimi souvisejících potřeb kamnářských, stolařských, 
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tesařských, kovářských, bednářských, sedlářských, knihařských, zámečnických, 

krejčovských, obuvnických, včelařských i mlékařských a také tradiční formu domácích 

prací, jako praní a ţehlení. V gruntu se také nachází originální sbírka dětských hraček. 

Další, větší část expozice se zabývá zemědělstvím do doby nástupu prvních zemědělských 

strojů. Nachází se ve špaletových stodolách a krom běţného zemědělského nářadí je zde 

moţno vidět parní stroje, mlátičky, elektrické a stacionární motory, pluhy, povozy, secí 

stroje, plečky, šrotovníky a další stroje, které dokládají průběh ţní, mlácení obilí nebo 

obdělávání půdy během roku. Ve dvoře usedlosti je nakonec umístěna originální hanácká 

hospoda „U berana“.  

Vyjma staveb lidové architektury ve skanzenu je v Příkazech také moţno vidět 

smírčí kříţe, kapličku, sochy svatých a hasičskou zbrojnici. Velký počet sbírkových 

předmětů věnovali skanzenu samotní obyvatelé různých částí Hané a také ostatní nadšení 

návštěvníci. Expozice muzea je také v období od června do září doplněna doprovodnými 

programy jako jsou tradiční dny hliněného stavitelství, interaktivní ukázky tradičního 

výmlatu a sklizně, které si můţe návštěvník sám vyzkoušet. Dále se zde pořádají jarmarky, 

které jsou zde i o Vánocích, odborná setkání a lidové slavnosti přibliţující lidovou hudbu, 

umění a zvyky místních. Muzeum je přístupné od května do konce září. Skanzen je 

přístupný autem, autobusem a vlakem z Olomouce, kolem skanzenu vede také zelená 

turistická trasa (Dvořáček 2008, Dudák 2012, Podhorský 2006). 

Obrázek 8 - Hanácký skanzen Příkazy 
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3.4.2. Javoříčské jeskyně 

 Javoříčské jeskyně se nachází v Javoříčském krasu, který leţí na severu Drahanské 

vrchoviny. Jinak se jeskyně nachází nad obcí Javoříčko, 12,5 km od Litovle pod kopcem 

Špraněk. Jeskyně jsou jedny z 10 nejdelších u nás a se svou krápníkovou výzdobou jsou 

jedny z nejkrásnějších.  

Nachází se zde soubor mohutných dómů, chodeb, puklin a propastí, které se 

rozprostírají v několika patrech. První zmínka o jeskyni je z roku 1873, nicméně zkoumání 

trvalo dlouhou dobu a jeskyně byly zpřístupněny aţ v roce 1938. Všechny známé chodby 

dosahují délky 4 km a výškového rozpětí 60 m. Prohlídková trasa je ale dlouhá pouhých 

v kratším okruhu 360 m v delší 790m. Teplota vzduchu je zde 7 aţ 8°C a relativní vlhkost 

okolo 99%. Javoříčské jeskyně patří od roku 1949 do Národní přírodní rezervace Špraněk 

o rozloze 27,8 ha. V ochraně ale nejsou jen jeskyně, spadá pod ní také největší zimoviště 

netopýrů v ČR (Zajíček 2004, Podhorský 2006). 

Podloţí Javoříčského krasu je tvořeno ţulorulami, fylity a fylonity a svory 

z krystalinik proterozoického stáří. Ve spodním devonu se ukládaly slepence, břidlice, 

prachovce a pískovce. Ještě před karbonátovou sedimentací došlo k výlevu bazických 

vulkanitů, které dnes tvoří metabazity a jejich tufy. Vápenec se začal ukládat ve středním 

devonu, a to macošského souvrství s dnešní mocností aţ několik set metrů. Vystupující 

vápence jsou v několika ostrůvcích, kde největšími tvoří kopce Špraněk a Kadeřín.  

Od svrchního devonu se opět ukládaly břidlice, prachovce, slepence nebo droby. Krom 

macošského souvrství zde karbonátovou sedimentaci zastupují také souvrství ponikevské  

a líšeňské. Usazování v druhohorách probíhalo hlavně ve svrchní křídě za vzniku pískovců, 

prachovců a slínovců. V třetihorách došlo k bádenské mořské záplavě se vznikem 

vápnitých jílů. 

Jeskynní systém vznikl působením vody potoků Špraňku a Javořičky. Jeskyně je 

tvořena několika patry. Nejstarší horní patro je nejmohutnější. O 40 metrů níţe je střední 

patro a je spojeno s vrchním patrem různými propastmi a chodbami. Největší částí 

středního patra je Objevná cesta a Hlinité jeskyně. Střední patro je dále propojeno s níţe 

poloţenou zvodnělou úrovní úzkými puklinami a propastmi. Nicméně tyto prostory ještě 

nebyly objeveny. Do jeskynního systému vede několik vchodů, a to Svěcená díra  

a kruhovitá propast Zátvořice. Tvorba jeskyní probíhala v několika vývojových fázích  

za soutoku dvou toků, které vedly hlouběji do podzemí. Avšak nejdůleţitější fáze vzniku 
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probíhala patrně v třetihorách, kdy se díky zemětřesení řítily stropy a vznikaly velké 

prostory (Zajíček 2004). 

První zmínka o jeskyních je z roku 1873 od neznámého autora, který zmiňuje 

Svěcenou díru. Javoříčské jeskyně jako větší komplex ale objevil lesní správce Vilém Švec 

z Javoříčka. Roku 1937 začal s přáteli kopat na dně Svěcené díry, kde předpokládal další 

krasové prostory. Po dlouhé době kopání se v dubnu 1938 otevřela Švecovi a jeho synům 

velmi nebezpečná a namáhavá cesta Svěcenou dírou skrz spodní patro do největších 

prostor jeskyní s názvem dóm Gigantů a dalších blízkých síní. Od této doby průzkum 

postupoval značně rychleji. V květnu 1938 objevili Pohádkové jeskyně, chvíli nato 

prorazili nový vchod v závalu Zátvořice a díky tomu se jeskyně 15. května 1938 otevřely 

veřejnosti. S výzkumem se ale i po zprovoznění jeskyní pokračovalo, protoţe systém 

skýtal ještě mnoho neobjeveného. Dnešní nový vchod se otevřel roku 1953. Po dvaceti 

letech od objevu prvních chodeb v dubnu 1958 objevila speleologická skupina Vladimíra 

Panoše systém jeskyní Míru. Tento objev se dá srovnat s objevem Viléma Švece. Jejich 

hlavní chodby navazující na horní patro pak byly roku 1961 připojeny k prohlídkovému 

okruhu. Průzkumy tímto neskončily a jak profesionální, tak amatérské skupiny speleologů 

pokračují v objevování neznámých prostor. Dnes je jeskyně v péči odborné organizace 

státní ochrany přírody, která v roce 1998 nechala zrekonstruovat stavební a technické 

vybavení jeskyní (Hromas 2002, Zajíček 2004). 

Prohlídková trasa začíná v Suťovém dómu, do kterého se vchází umělým vchodem. 

Tato prostora má rozlohu 2000 m
2
 a má nádhernou krápníkovou zejména stalaktitovou 

výzdobu tvořící les různých forem a velikostí. Spodní část pokrývají sněhobílé nátekové 

kupy. Ze Suťového dómu je moţno se podívat do 60 m hluboké Lví jámy. Prohlídka 

postupuje zdobenou chodbou do monumentálního dómu Gigantů, který je 56 m dlouhý,  

34 m široký a 18 m vysoký. Tento dóm je vyzdoben neuvěřitelnými tvary stalaktitů, 

stalagmitů a stalagnátů obrovských rozměrů, dále záclonami, jezírky s perlami nebo 

sintrovými vodopády bílých a červených barev, však nejvíce vyniká stěna zdobená 

sintrovými náteky tzv. Niagarskými vodopády a také 6 m vysoké stalagmitové pagody. 

Přes visuté schodiště se dále dostáváme do Pohádkových jeskyní, kde můţeme vidět tenké 

brčkovité stalaktity, kulovité stalaktity a unikátní útvar Záclonu. Chodbou projdeme  

do Svěcené díry, kde končí krátký okruh. Dlouhý okruh pokračuje skrz Panenskou jeskyni 

do tří chodeb jeskyně Míru, které na sebe navazují. Jsou to chodby Špraněcká, 
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Vojtěchovská a Březinská. Tyto prostory jsou uţ jiného vzhledu. Jsou místy vysoké 10 

metrů a široké od 1 do 4 metrů. Jejich výzdoba je také bohatá, ale odlišná. Stropy jsou 

dekorovány excentrickými krápníky, coţ jsou proti zákonům gravitace rostoucí útvary 

sekundární krasové výplně. Krápníky jsou buď různým způsobem zakroucené, nebo 

směřují jinými směry neţ směrem k podlaze. Z jeskyně Míru procházíme do Závrtového 

dómu, který se větví na více chodeb. Toto místo je pravděpodobným soutokem potoků 

Špraňku a Javořičky, ale v průběhu let i rozvodím. Poté uţ prohlídka vede kolem útvaru  

U koně a odbočky k Černé propasti do opět uměle proraţené výstupní štoly. 

Krom zpřístupněných částí je v jeskyních mnoho chodeb a prostor veřejnosti 

uzavřených. Nicméně tyto místa nejsou no nic horší. Nepřístupná je velká řada spletitých 

chodeb se špatným přístupem, nebo také obtíţná Objevná cesta, kterou se speleologové  

při objevování do jeskyň dostávali. Prozkoumané jsou také propasti Lví, Vlčí a Medvědí 

jáma, které byly dokonale zmapovány. Ale snad za největší zmínku stojí objevený 

Olomoucký dóm, který se nachází za jeskyněmi Míru přístupný skrz Závrtový dóm. 

Prostora je více neţ 100 metrů dlouhá a tím i nejdelší v Javoříčských jeskyních. Bohuţel je 

zakončena obrovským závalem. V celém jeskynním systému se ale vyskytuje ještě mnoho 

dalších neobjevených prostor jak v horním, tak v niţších patrech, které jsou dále zkoumány 

(Zajíček 2004, Rubín 2004, Hromas 2002). 

 Javoříčskými jeskyněmi ročně projde přes 50 tisíc návštěvníků. Jeskyně jsou 

přístupné po celý rok krom prosince. Jeskyně jsou dostupné buď autem, nebo autobusem 

z Litovle a kolem jeskyní a celého kopce vede naučná stezka Špraněk a křiţuje se zde více 

turistických tras. Krátký okruh o délce 360 m trvá okolo 40 minut a dlouhý okruh o délce 

790 m trvá zhruba hodinu. Jak uţ bylo řečeno, jeskyně jsou jedny z nekrásnějších u nás, 

ale jen mezi jeskyněmi zpřístupněnými veřejnosti (Zajíček 2004, Hromas 2002). 
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3.4.3. Zlatorudné mlýny Zlaté hory a Údolí ztracených štol 

 Mezi Zlatými Horami a Dolním Údolím v podhůří Hrubého Jeseníku se nachází 

naučná stezka Údolí ztracených štol. Protéká tudy říčka Olešnice a právě zde opouští úsek 

údolí a v náplavech můţeme nalézt po miliony let uloţené zlato. Zlato se tady získávalo 

rýţováním a dolováním a právě části těchto metod si můţeme prohlédnout v replice 

zlatorudných mlýnů, které se na naučné stezce nacházejí (Nováková 2006). 

 Zlato ve Zlatých Horách objevili jiţ ve 4. aţ 2. stol. př. n. l. Získávali jej 

rýţováním, nicméně ve větším se začalo rýţovat aţ v 10. aţ 12. stol. n. l., kdy loţisko 

vyuţívali Slované. První písemná zmínka o Zlatých Horách je z roku 1224. Roku 1263 zde 

němečtí horníci zaloţili zlatokopeckou osadu Zuckmantel. V roce 1306 byl udělen Zlatým 

Horám statut horního města a od té doby se intenzivně těţila primární ruda aţ do hloubky 

60 m. Po těţební přestávce se znovu začalo těţit v letech 1430 aţ 1460, ale ne tak 

intenzivně. V těchto letech je zmíněna raţba zlatých dukátů. Vydatněji se začalo těţit aţ  

po roce 1510, kdy biskup Jan Thurzo vydal horní řád. Dále v roce 1533 byla vydána horní 

svoboda pro tvrdé i měkké doly u Zlatých Hor a začal zde dokonce sídlit i horní úřad. 

Roku 1550 se započalo s raţbou štoly Svatách Tří králů z Glucholaz ke Zlatým Horám, 

která roku 1598 došla délky přes 6 km. Poté začala těţba zlata pomalu upadat. Světlým 

zábleskem byl nález dvou zlatých valounů o hmotnosti 1,3 a 1,7 kg, nicméně to těţbu uţ 

Obrázek 9 - Javoříčské jeskyně 
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znovu neoţivilo. Několikrát byla snaha o obnovení dolů na Altenbergu, která se párkrát 

obnovila. V 17. a 18. století začalo dobývání zlata nahrazovat tkalcovství, a proto byly 

v roce 1758 doly nadobro uzavřeny. Obnovení těţby na jiných loţiscích přišlo aţ roku 

1949, kdy došlo k novodobému geologickému průzkumu a následné těţbě a úpravě rud 

(Dudák 2012, Gragárek 2006). 

 Na tomto území dnes po těţbě zbyly pozůstatky dolování, kterými je vedena 

naučná stezka. U břehu Olešnice zůstaly obvaly a odvaly, pinky a kanály protkaný břeh, 

který přiváděl vodu do ryţovišť. Hlavní kanál zůstal v provozu dodnes. Při geologickém 

průzkumu se nalezlo vydřevené důlní dílo jako jedna ze ztracených štol. Je zde moţnost,  

ţe některá ze Ztracených štol je napojena na štolu Svatých Tří králů, která uţ byla 

zmíněna, prozatím se ale podařilo dojít pouze k vlakovému nádraţí ve Zlatých Horách. 

 Pro připomenutí a ukázku těţby a ţivota horníků byla v údolí řeky Olešnice 

vybudována replika středověkého hornického města, na kterou navazuje naučná stezka 

Údolí Ztracených štol. Můţeme zde vidět dva sruby se stoupou, která slouţí k drcení zlaté 

rudy a zlatorudným mlýnem. K vidění je zde proces úpravy vytěţené rudy. Ta se nejdříve 

rozdrtila ve stoupách a následně se vytřídila k prosévání. Drcení mohlo také probíhat  

ve vodním ţlabu, kde se rozdrcená ruda splavila přes síta na okraj ţlabu. Poté se ruda 

semlela na prášek v mlýnských kamenech a ten se pral v kádích nebo rýţovacích neckách. 

K vytvoření přesných replik dřevěných strojů poslouţily dobové nákresy. Stroje jsou 

poháněny vodními koly, která získávají vodu z původního hlavního kanálu. Při pohledu  

na mlýny návštěvníky nejvíce zaujmou vodní kola, která stojí v kaskádě směrem kolmo  

ke svahu a jsou velmi poutavou kopií původních technických děl. 

 Sruby s rudnými mlýny jsou prvním úvodním zastavením naučné stezky. Tou se 

můţeme dostat i k místu, kde se zdá, ţe voda teče do kopce. Je to velice silný optický 

klam. Dále se na stezce nachází informační tabule, kde se dozvíme o získávání zlata a zlatě 

samotném více a také pozůstatky po hornické těţbě a rýţování, která jsou ve Zlatých 

Horách nejzajímavější. Hlavní kanál, který byl zachován, převádí vodu z Olešnice skrz 

hřbet štoly Tří králů aţ k Hadí louce. Kanál dříve pokračoval dál, jelikoţ se zlato rýţovalo 

i v místech, kde byl vody nedostatek Proto je velmi pozoruhodné, jaké systémy kanálů 

byly horníci tehdy schopni vystavět. 

 Místo oţívá hledáním zlata i dnes, kdy se kaţdým rokem pořádá mistrovství České 

republiky v rýţování, kde hlavní cenou je Zlatá pánev. Areál se stezkou je návštěvníkům 
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zpřístupněn od května do listopadu, kde jim bude předveden chod strojů a také si můţou 

sami vyzkoušet metodu rýţování a odnést si s sebou malé zrnko zlata. Místo je přístupné 

autem nebo autobusem ze Zlatých Hor a poté cca 1 km pěšky k mlýnům. Naučná stezka 

Údolí ztracených štol jinak navazuje na zelenu nebo na modrou turistickou trasu 

(Nováková 2006). 

 Pro zajímavost si můţete přečíst Desatero přikázání zlatokopa.  

1. Do našeho kraje pouze s dobrým úmyslem, dálek hrabivosti a nečistých úmyslů 

přicházej. 

2. Ke své práci nic neţ ruce, rýţovací pánev, splávek, sítko, lopatu a krumpáč nepouţiješ. 

3. Taktéţ břehu řek a potoků ani v nejmenším zlatém opojení nerozkopeš a vynálezu pana 

Nobela ke své práci nepouţiješ, sice se do těţkých konfliktů se Správou Povodí a Správou 

Chráněné krajinné oblasti dostaneš a ze svého claimu brzy vykázán budeš. 

4. Claimu, rýhy či šachty souseda smetím či jiným neřádem nezasypeš. Taktéţ na jiných 

místech jesenické přírody plechovky, odpad plastický či láhve od ţivotabudičů veškerých 

po sobě coby vizitky nezanecháš, ale dobrovolně, o své vůli na místa k tomu určená  

na svých zádech dopravíš. 

5. Kameny z claimů po sousedech svých a konkurentech házeti nebudeš. Taktéţ nářadí 

zlatokopecké sousedům svým bez dovolení bráti a bez náhrady ničiti nebudeš, vypůjčené si 

ve svých rukou ponecháš a vţdy v pořádku čestně navrátíš. 

6. Peněz a zlata prací těţce vydobytých do hráčských doupat nositi nebudeš a ve hrách 

hazardních nepozbudeš. 

7. Taktéţ rumu zlatohorského, zlatokopeckého, likéru Priesstnitzova, Pradědova a dalších 

moků pouze k léčebným účelům uţívati budeš. Opilství, rvaček v hospodách, nocování 

v útulcích a všelijaké nemravnosti důsledně se vyvaruješ. 

8. Krásti zlato z cizích claimů, jakoţ i nálezy společníků svých do vlastní kapsy sesypávati 

obzvláště se zapovídá. 

9. Pamatuj, ţe nejcennějších nálezů obyvatelé místní při činnostech s dobýváním zlata 

souvislosti nemajících učinili. Jak v listinách prastarých aţ po časy dnešní zaznamenáno 

jest, největší valouny při kopání brambor a kradení sousedových jablek a taktéţ v útrobách 

zvířat domácích čirou náhodou nalézány byly. 
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10. Kdyţ štěstí nepotkáš a zlatý nugget nenajdeš, nebudeš claim svůj výrazy nepatřičnými 

hanobiti, na naše hory a celý kraj náš překrásný ve zlém nevzpomeneš, abys další 

zlatochtivé návštěvníky od claimů jesenických neodradil (Grygárek 2006). 

 

Obrázek 10 - Zlatorudné mlýny 
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4. Zlínský kraj 

 Zlínský kraj leţí na jihovýchodě Moravy. Sousedními kraji jsou ze severovýchodu 

Moravskoslezský, ze severozápadu Olomoucký a z jihozápadu Jihomoravský. 

Jihovýchodní hranici tvoří zároveň státní hranice se Slovenskem. Kraj má rozlohu 3964 

km
2
 a počet obyvatel k 31.12.2012 je 587 693. Metropolí kraje je město Zlín, s nímţ je 

spjato jméno Tomáše Bati (Podhorský 2006). 

 

4.1. Příroda a chráněná území 

Aţ na Hornomoravský a Dolnomoravský úval zabírající část Kroměříţska a velkou 

část Uherskohradišťska je terén Zlínského kraje kopcovitý aţ hornatý. Nachází se zde 

Beskydy, Hostýnsko-Vsetínská vrchovina, Javorníky, Chřiby a Bílé Karpaty a patří 

k územím s druhově rozmanitou flórou a faunou. Z pohoří Beskyd zasahuje do zlínského 

kraje hřeben Radhoště, který je společně s částí Vsetínských vrchů a hřebenem Javorníků 

součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy s rozlohou 1160 km
2
. Původně zde byly jedlo-

bukové lesy a výše pak karpatské smrčiny, ale důsledkem působení člověka se druhová 

Obrázek 11 - Zlínský kraj 

S 
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skladba lesů změnila a jsou většinou tvořeny uměle vysazenými smrkovými 

monokulturami. Horská západokarpatská vegetace má u nás zastoupení pouze 

v Beskydech. Povahu území s horskými bučinami, smrčinami s rašeliništi, horskými 

loukami a pastvinami byla v minulosti ovlivněna valašskou pastýřskou kolonizací. Mimo 

buk zde roste také olše, jasan, jedle, javor nebo lýkovec. Z bylin se zde nachází spíše 

stínomilné druhy, a to plicník lékařský, kopytník evropský nebo hluchavka pitulník a níţe 

pak jaterník podléška nebo kokořík přeslenitý. Vyskytují se zde druhy karpatské, druhové 

cennější a dokonce druhy chráněné např. lilie zlatohlavá. Většími savci, kteří se 

v Beskydech vyskytují, jsou medvěd, vlk, rys, jezevec, liška nebo vydra. 

Vsetínské vrchy jsou krajinou typickou pro rozptýlené osídlení. Převaţují zde také 

smrkové monokultury místo původní listnaté vegetace, která se zachovala pouze 

v několika chráněných územích. Pramení zde Vsetínská i Roţnovská Bečva. Na Vsetínské 

vrchy se na západní straně napojují Hostýnské vrchy, které opět tvoří umělý smrkový 

porost nebo louky namísto buků, dubů a jedlí. Na loukách se objevuje vzácná flóra, hlavně 

různé druhy vstavačů. Faunu zde zastupují z větších druhů jelen, srnec, rys nebo uměle 

vysazení muflon a daněk. Na západní části vrchů se vytvořily vodními toky vybroušená 

malebná údolí a je zde mnoho studánek přetvořených z pramenů. 

Vizovická vrchovina, nacházející se v okolí města Vizovice, obsahuje rozmanité 

typy krajiny od níţiny aţ po vrchovinu. Část území byla vyhlášena Přírodním parkem a má 

rozlohu 130 km
2
. Opět jsou zde ve většině smrkové porosty, pouze na hřebenu zůstaly 

původní bučiny. Nejznámějšími lokalitami jsou Čertovy a Pulčínské skály. 

 Nejzachovalejší přírodu ze všech pohoří vyskytujících se ve Zlínském kraji mají 

Bílé Karpaty. Díky nedostatku nerostného bohatství se lesy nezničily tak, jako v ostatních 

horských oblastech. V roce 1980 byla na území vyhlášená Chráněná krajinná oblast Bílé 

Karpaty s rozlohou 715 km
2
 a v roce 1996 bylo území zapsáno mezi biosférické rezervace 

UNECSO. Necelá polovina území je pokryta lesy a zbytek tvoří louky a pastviny. Karpaty 

jsou jedinečné svými druhově pestrými orchidejovými loukami. Pestrá je zde i fauna, 

z vyšších zástupců je zde kočka divoká, rys a výjimečně i medvěd. Z ptáků se zde 

vyskytuje včelojed, chřástal polní nebo křepelka polní. 

Posledním hornatým územím v kraji jsou Chřiby, které se nacházejí na rozhraní 

Hané a Slovácka. Chřiby jsou chráněny jako Přírodní park a většina oblasti je zalesněna 

s převahou buku a dubu. Jak fauna, tak flóra je zde docela druhově rozmanitá. Zástupci 
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větších savců jsou jelen, srnec, rys, prase a opět uměle vysazený muflon a daněk. Flóru zde 

zastupují převáţně karpatské druhy (Podhorský 2006). 

4.2. Podnebí 

Zlínský kraj je v klimaticky mírném pásmu. Typicky se zde střídá roční období  

a má kontinentální charakter. Podnebí kraje se ale velmi liší dle přírodních podmínek 

v jednotlivých lokalitách. Nejteplejšími místy jsou Dolnomoravský a Hornomoravský úval. 

Průměrná červencová teplota je zde okolo 19°C a celoroční kolem 8°C. Sráţky dosahují 

maximálně 600 mm. Nejchladnějším místem je jihozápadní okrajová část Beskyd, kde je 

celoroční průměrná teplota -2°C a sráţky vyšší neţ 1000 mm (Podhorský 2006). 

4.3. Geologie 

 Oblast Zlínského kraje patří z geologického pohledu z větší části do flyšového 

pásma Západních Karpat. Bělokarpatské pohoří je tvořeno eocenním flyšem, ve kterém se 

střídají hlavně pískovce a jílovce. Nejstarší trhliny podloţí jsou vyplněny vápnitými 

sedimenty. Zdejší pískovce jsou většinou zceleny vápnitým tmelem nebo křemičitým 

v centrální části pohoří. Čtvrtohorní sedimenty pak tvoří hlíny a spraše, v údolích řek  

a potoků pak aluviální sedimenty. V místech, kde vyvěrají prameny bohaté na uhličitan 

vápenatý, se flyšové vrstvy přeměnily na travertiny. Oblast Hostýnsko-vsetínských vrchů  

a Chřibů je tvořena převáţně slepenci, pískovci a jílovci a z důvodu výrazné erozní 

činnosti vystupují nad povrch na mnoha místech pískovcové skalní útvary. Eroze zde 

způsobila také vznik pseudokrasových jeskyní (Podhorský 2006, Kuča 2007). 

4.4. Památky 

 Památek je ve Zlínském kraji mnoho. Z dob Velkomoravské říše se zde zachovaly 

kamenné kostely. Nejstarší památkou je pozdně románský kostel ve Starém městě  

u Uherského Hradiště, kde se našly pod podlahou základy velkomoravské církevní stavby. 

Dalšími významnými církevními stavbami jsou cisterciácký klášter ve Velehradě  

a dominikánský klášter v Uherském Brodě. 

Zástupci staveb světské moci byly hrady, ze kterých dodnes zůstaly většinou pouze 

zříceniny, které zůstaly buď jako samotná torza nebo byly začleněny do zámeckých 

přestaveb. Prolínalo se zde mnoho stavebních stylů a projevovaly se zde různé evropské 
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vlivy, hrad s okrouhlou věţí z Německa, s hranolovou věţí z Podunají nebo s válcovou 

věţí s břitem z Francie. Nejznámějšími a nejvýznamnějšími hrady a hradními zříceninami 

jsou Cimburk, Buchlov, Starý Světlov nebo Lukov a z pevností Šarovcova tvrz v Hluku, 

která byla opravena do původní podoby. Z barokních zámků stojí za zmínku zámek  

v Buchlovicích, v Kroměříţi, ve Zlíně nebo v Luhačovicích, z dalších slohů klasicistní 

zámek ve Vsetíně, novorenesanční zámek ve Slavičíně, empírový zámek v Chropyni nebo 

romanticky upravený zámek Lešná ve Zlíně. Jiţ zmíněný kroměříţský biskupský zámek 

byl roku 1998 zapsán do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO spolu 

s Podzámeckou a Květnou zahradou. 

Krom Velkomoravských kamenných kostelů se zde dále zachovalo mnoho 

barokních a historizujících slohů. Mezi nejvýznamnější patří románský kostel ve Starém 

Městě u Uherského Hradiště, barokní kostely sv. Jana Křtitele v Kroměříţi, Nanebevzetí 

Panny Marie ve Velehradě a Panny Marie na Hostýně a novogotický chrám sv. Mořice 

v Kroměříţi. Jedinečnou církevní památkou je barokní hřbitov ve Střílkách. 

Velké zastoupení mají ve Zlínském kraji lidové památky a roubené stavby, které se 

hojně vyskytují na Valašsku. Nejvýznamnější roubenou církevní stavbou je kaple 

 sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti, velké mnoţství lidových a roubených staveb se nachází 

ve Valašském muzeu v Přírodě, které bylo v roce 1925 zaloţeno jako první středoevropský 

skanzen. Dalším souborem lidových památek je skanzen v Rymicích nebo 26 roubených 

chalup v Raťkově. Dále jsou zde z lidové architektury významné vinné búdy ve Vlčnově  

a blízký rolnický dům pod správou Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě,  

o kterých se zmíním dále. Ve snaze o přiblíţení se lidovému stavitelství jsou velice cenná 

díla Dušana Jurkoviče, a to Nová kříţová cesta na Hostýně, komplex budov na Pustevnách 

nebo budovy v luhačovických lázních. 

Z ţidovských památek stojí za pozornost ţidovský hřbitov v Koryčanech  

a Holešově, holešovská Šachova synagoga. Moderní stavby hodny ocenění jsou ve Zlíně 

díky podnikateli Tomáši Baťovi, který zde nechal vystavět mnoţství funkcionalistických 

staveb, které změnily jak vzhled, tak samotné postavení nevýznamného města (Podhorský 

2006). 

V kraji jsou nejen tyto ocenitelné památky, ale také řada přírodních a technických 

památek. Z přírodních je moţno zmínit velkou skálu Budačina v Halenkovicích, 

pískovcovou lavici Čertovy skály u Lidečka, které jsem se věnovala podrobněji, 
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pískovcový skalní výchoz Jarovcová Gula u Valašského Meziříčí nebo Národní přírodní 

rezervace Pulčín-Hradisko s pískovcovým skalním městem u Valašské Senice (Motyčková 

2012). 

Z technických památek můţeme vybrat např. Baťův kanál, Luhačovická přehrada, 

bývalé mramorové lomy u Cetechovic, větrný mlýn v Rymicích, Maxmiliánův vodovod 

v Kroměříţi nebo biskupská mincovna také v Kromeříţi, o které se rozepíši níţe (Šírová 

Motyčková 2012). 

 

4.4.1. Vlčnovské búdy a rolnický dům č. p. 57 

Vlčnovské búdy i rolnický dům reprezentující lidovou architekturu i tradice 

Slovácka se nacházejí v obci Vlčnov v její části Kojny nedaleko Uherského Hradiště. Obec 

se proslavila hlavně díky tradiční jízdě králů, nicméně „perla Slovácka“, jak je Vlčnov 

někdy nazýván, je známá hlavně svými obyčeji a zvyky, barvitými kroji a vinařskou 

historií. To, čeho si člověk ale na první pohled všimne po příjezdu do vsi, jsou jeho búdy-

vinné domky, podle kterých kaţdý návštěvník dopředu odhadne, co je uţ po staletí obţivou 

S 

Obrázek 12 – Zaznačení vybraných památek Zlínského kraje 
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zdejších obyvatel. Búdy jsou postaveny do jednostranné řadové zástavby a jsou zakončeny 

kapličkou. Díky 41 dochovaným búdám jsou největším souborem vinohradnických staveb 

u nás a od roku 1995 jsou chráněny jako památková rezervace. 

 Vlčnov byl prvně písemně zmíněn v 2. polovině 13. století, kdy byla zdejší krajina 

kolonizována cisterciáty ze sousedního velehradského kláštera. První zmínky z 15. století 

jsou o vinných desátcích. Búdy samotné jsou poprvé zmíněny roku 1544. V roce 1785 bylo 

v Josefínském katastru zapsáno 149 vlčnovských búd. První búdy byly postaveny ze dřeva 

a hlíny. Konstrukci vytvářela rámová kostra, která byla vyplněna deskami a obezděna 

hliněnými války. Tento typ byl poté vystřídán tzv. dusanicemi. Ty byly stavěny ze smísené 

hlíny s plevy, která se po nasypání do bednění mající profil budoucí stěny polévala vodou  

a pěchovala. Po uschnutí se bednění odstranilo, na zeď se namazala hliněná malta a celá 

stěna se obílila. Nakonec se namalovala modrá podrovnávka, která je typickým znakem 

slováckého regionu. Pozdějšími stavebními technologiemi byly kotovice neboli hliněné 

cihly a je zaznamenáno, ţe se vyuţíval i kámen nebo dřevo. Stavení většinou nemají okna, 

pouze větrací otvory v čelním průčelí nade dveřmi. Strop byl tvořen ze štípaných dubových 

hontů neboli trámů a samotná střecha se pak skládala z valbového krovu pokrytého došky, 

které byly vázané z reţné slámy. V průběhu času se krom došků na búdy začaly pokládat  

i pálené tašky, nicméně ještě těsně po druhé světové válce byly došky v převaze. 

Bohuţel v průběhu let bylo hodně búd zničeno a nahrazeno novými. Proto jsou 

zbylé búdy nejnovějšího původu a nejstarší z nich pocházejí z 2. poloviny 19. století. 

V průběhu staletí se nicméně podoba búd příliš nezměnila a všechny stavby si byly 

podobné jak exteriérem, tak rozdělením interiéru. Byly tvořeny pouze dvěma místnostmi. 

Přední, větší, slouţila k vyrábění vína, skladování hroznů a prázdných sudů a její vybavení 

vesměs bylo tvořeno mohutným šroubovým dřevěným presem neboli lisem. Druhou 

místností byla zadní komůrka, která byla menší, a slouţila jako kvasírna nebo jako místo  

k posezení s přáteli. Sklepy byly ve Vlčnově budovány jen výjimečně, a to pouze kdyţ 

bylo zapotřebí více místa ke skladování. Z dochovaných se to týká jen vrchnostenské  

a děkanské búdy. Vrchnostenskou búdu dodnes najdeme pod domem č. p. 318 se sklepem 

s kamennou klenbou a rozlohou 120 m
2
. Právě toto bylo místo, kde sklepmistr  

za doprovodu svých drábů vybíral kaţdý rok desátek od poddaných. Zato v děkanském 

sklepě, který se nachází pod domkem č. p. 828 ve Starých Horách, se zase skladovalo víno 

pro vlčnovskou faru. 
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Vlčnovští vinaři jsou uţ po dlouhá léta známí pro výrobou lahodného moku  

a nejvíce jsou v oblibě jejich tvrdší bílá vína. Proto sem ještě za císaře pána jezdili formani 

z jiţní části Mikulova a Rakouska pro vinný mošt a tamními vinaři byl pak přidáván  

do sladších vín kvůli lepšímu buketu a tvrdosti. Tento výkup byl kaţdoročně obrovskou 

událostí. 

Búdy byly pouţívány pouze pro vinařské účely nikoliv k bydlení, nicméně po první 

světové válce se situace začala měnit. Mnoho demobilizovaných vojáků nemělo kde 

bydlet, a tak se spokojili i s vinohradnickými domky a postupně si je pozměnili. Naštěstí 

velký počet vlčnovských búd ještě pořád slouţí svému účelu, a to výrobě lahodného 

nápoje, a všechny krom jedné vlastní soukromníci. Je ale moţno předem si domluvit 

návštěvu búd ve zdejším infocentru a máte moţnost si některou z nich prohlédnout  

a dokonce i ochutnat zdejší víno (Toušlová 2009, Nováková 2006). 

Krom největší památkové rezervace vinohradnických staveb v České republice, 

nádherných krojů, skvělých vdolečků a slivovice stojí ve Vlčnově za zmínku rolnický dům 

č. p. 57, ve kterém se nachází etnografická expozice Muzea J. A. Komenského v Uherském 

Brodě. Dům je dnes jiţ zcela jedinečným dokladem slováckého stavení s patrovou 

komorou s dokladem bydlení a hospodaření na přelomu 19. a 20. století obsahující 

předměty denní potřeby a nářadí. 

Muzeum zde nechalo zřídit expozici s celkovým zařízením vlčnovské jizby, síně, 

komory a černé kuchyně. Stavení dále obsahuje v hospodářské části expozici stodoly, 

chléva a nádvorního přístřešku. Ve stodole je vystavena mlátička, povříslovač, fukar  

a další hospodářská náčiní. V chlévu jsou postroje a nářadí, které souvisí s chovem dobytka 

a expozice kovářského náčiní a výrobků. V nádvorním přístřešku je vůz, kolečka, trakař, 

mlýny na obilí, primitivní stroje na zvedání těţkých břemen a nářadí na zpracování konopí 

a lnu. Většina vystavených předmětů je ze sbírek muzea, ale některé darovali i obyvatelé 

Vlčnova nebo zůstaly na usedlosti po posledních majitelích, kterými byla rodina Ryšavých. 

Expozice byla otevřena roku 1986 a je ji moţno navštívit stejně jako búdy na poţádání. 

Vlčnovské búdy i Rolnický dům jsou nejlépe přístupné autem z Uherského Brodu nebo 

autobusem také z Uherského Brodu nebo z Uherského Hradiště, ale k búdám je třeba jít 

ještě tak 1 km mírně do kopce (Dvořáček 2008, Obůrková 2005). 
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4.4.2. Čertovy skály 

 Čertovy skály jsou díky své jedinečnosti chráněnou přírodní památkou. Vyhlášena 

byla roku 1966. Také z hlediska dobré dostupnosti, jak silniční, tak ţelezniční nejznámější 

geologickou lokalitou Valašska. Nachází se na východním okraji Vizovické vrchovinyu 

obce Lidečko. Nejbliţším větším městem je Vsetín, který je vzdálen zhruba 15 km. Skály 

leţí ve spodní částilevé strany údolního svahu říčky Senice poblíţ soutěsky Lomensko  

v nadmořské výšce 450 aţ 490 m. Skalní stěnase vypíná na úpatí vrchu Kopce. Je velmi 

nápadná díky údolí říčky Senice, které se rozprostírá do okolí a nechá tak stěně vyniknout 

(Podhorský 2006, Rubín 2004). 

Stěna je vysoká 6 aţ 25 m, dlouhá 150 m a široká 3 m a rozprostírá se na pouhých 

0,15 ha. Protaţení stěny je ve směru severovýchod-jihozápad. Má několik vrcholů, z nichţ 

nejvyšší jsou Hladká, Čertova stěna, Plochá a Kolébka, která je nejvyšší. Vrcholy jsou 

dány rozdílnou výškou stěny, protoţe její kvádry, které jsou rozděleny puklinami, jsou 

stupňovitě uspořádány. Za vznikem skalního výchozu stojí erozní činnost vody, která 

narušila strukturní svah odolného pískovce magurského flyše. Podíl na vzniku má také 

čtvrtohorní klima v době zalednění, které velmi pomohlo mrazovému zvětrávání  

a následnému narušování a odnosu měkčích jílovců flyšového souvrství. Tvrdý a odolný 

pískovec tak tedy vystupuje jako vypreparovaná skalní zeď nad okolní terén. 

Obrázek 13 - Vlčnovské búdy 
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Z geomorfologického hlediska výchoz nazýváme skalní stěnou nebo hradbou (David 2005, 

Janoška 2003, Rubín 2004). 

Z geologického hlediska výchoz nazýváme lavicí. Tato svisle ukončená pískovcová 

lavice náleţí do paleogenních luhačovických vrstev zlínského souvrství, a to je dále 

součástí račanské jednotky jiţ zmíněného magurského flyšového pásma. Uloţení lavice je 

strmé s úklonem 70 aţ 80 stupňů z důvodu vrásové antiklinální struktury. Její rameno tvoří 

svahy sousedícího hřbetu Vizovické vrchoviny. Povrch skalního stěny je výrazně 

rozčleněn systémem puklin. Ty se díky vlivu mrazového zvětrávání a gravitačního 

dosedání samotných bloků rozšiřují do nevelkých rozsedlinových jeskyní. Dále je zde díky 

zvětrávání spousta výklenků, dutin, pseudoškrapů a také skalní okno vzniklé přeloţením 

bloku nad dalšími dvěma nebo v horní části menší skalní věţ ve tvaru palice. Škrapy nebo 

také pseudoškrapy, jak jsou nazývány u pískovců, jsou rovně probíhající prohlubně, které 

jsou odděleny zaoblenými nebo ostrými hřbítky. Vyskytují se nejčastěji v krasových 

horninách a pískovcích. Vznikly mechanickou erozí za působení tekoucí vody. Na skalní 

stěně se vyskytují nejvíce v dolní části, kde mají největší rozměry s délkou 5 m a šířkou aţ 

1,5 m (Janoška 2003, David 2005). 

 Skalní blok je téměř holý aţ na pár borovic, jalovců nebo bříz, které zakořenily  

ve skalních puklinách a na skalních římsách. Na okrajích skal rostou různé druhy trav  

a pod sutěmi zakořenily různé druhy kapradí. Čertovy skály jsou jedním z nejoblíbenějších 

terénů pro horolezce na Valašsku, a proto zde dochází velmi často ke střetu zájmů mezi 

ochránci přírody a sportovními nadšenci, kteří díky vysoké návštěvnosti skálu sešlapávají  

a ta postupně eroduje. Kolem skalní stěny vede naučná stezka Vavříkovy paseky 

s informační tabulí a také značená modrá turistická trasa. Jinak je místo přístupné autem, 

autobusem i vlakem ze Vsetína nebo Valašských Klobouků. Skála stojí přímo u cesty 

(David 2005, Kirchner 1993). 

Závěrem ještě jedna zajímavost. Stěnu provází mnoho pověstí. Jedna mluví  

o černokněţníkovi, který potřebným a chudým dával zlato ukryté v jeskyni pod skálou. 

Druhá vypráví, ţe vnik útvaru má na svědomí čert, který se vsadil s chytrou mlynářkou 

a prohrál (David 2005). 
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Kdysi dávno ţil v Lidečku sedlák, který měl se svou ţenou jedinou dceru Rozinu. Ta příliš 

rozumu nepobrala, ráda chodila na tancovačky, jenţe málokoho bavilo s hlupačkou 

tancovat. Kdyţ zase jednou skoro celý večer čekala na tanečníka, nevydrţela a vykřikla: 

„Kdyby aspoň čert přišel a zatancoval si se mnou“. Jen to dořekla, stál před ní elegantní 

černovlasý pán, který s ní protančil celý zbytek večera. Aţ kdyţ se chystala domů, všimla 

si, ţe pán má místo jedné nohy kopyto. Velmi se ulekla, utíkala domů a všechno pověděla 

své matce. Druhý den přišel čert, a ţe si vezme Rozinu za ţenu. Gazděna mu však 

odpověděla, ţe mu ji dá jedině tehdy, kdyţ se mu za noc podaří obrátit tok řeky Senice 

dříve, neţ kohout poprvé zakokrhá. Čert věděl, ţe je úkol nemoţný, tak se v noci nejprve 

vydal na statek a všechny kohouty uškrtil. Chytrá Gazděna si však jednoho schovala  

pod postel, a kdyţ čert k ránu nosil poslední skály a kameny, vypustila kohouta na střechu. 

Ten zakokrhal, čert upustil velkou skálu, a tak vznikly Čertovy skály (Podhorský 2006). 

 

4.4.3. Biskupská mincovna v Kroměříži 

 Biskupská mincovna se nachází v Kroměříţi v ulici Na Sladovnách a je  

pod správou arcibiskupského kroměříţského zámku. Budova pochází ze 17. století a krom 

mincí zde byly raţeny i různé portrétové medaile (Obůrková 2005, Podhorský 2006). 

 Roku 1608 bylo císařem Rudolfem II. povoleno olomouckým biskupům přenést 

starodávné mincovní právo s vlastní raţbou mincí z Podivína do Kroměříţe jakoţto 

biskupské rezidence. Je potvrzeno právo k raţení mince zlaté a stříbrné. S raţbou započal 

kardinál Dietrichstein a mincovní dílo vedl mincmistr Hans Pecz. Vročení prvních raţeb je 

Obrázek 14 - Čertovy skály 
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z roku 1614, nicméně raţba neměla dlouhého trvání a konec nastal při Stavovském 

povstání, kdy kardinál musel utéct ze země a jeho majetek byl zabaven. 

Po delší přestávce se opět začalo s raţbou roku 1650 pod vedením mincmistra 

Hanse Losze, jehoţ znakem byly zkříţené háky, a razil se jen krejcar a groš. Po jeho smrti 

na Loszovo místo nastoupil Jan Jakub Huser, který měl mincovnu na tři roky. Krom 

krejcarů a grošů se v této době razily i hodnoty dukátové. Huser byl roku 1659 bohuţel 

z důvodů nekázně uvězněn, mincovna byla převzata rytmistrem Reitterem a sídlo 

mincovny bylo přeneseno do Vyškova. Mincovní dům po přenesení sídla padl popelem  

při poţáru města. 

 Skutečný rozvoj kroměříţské mincovny proběhl aţ v roce 1665, kdy byla 

mincovna znovu postavena na obvodu historického jádra města vedle mlýna,  

a to biskupem Karlem II. z Lichtensteinu. Smlouva o provozu mincovny a zpětného 

přenesení sídla z Vyškova byla podepsána s pány Gariboldim a Buoncompagnim. 

Vybavení mincovny bylo v té době velmi pokrokové a zajišťovalo velmi efektivní raţbu. 

Bohuţel v roce 1668 budova znovu podlehla poţáru a byla, z důvodu vidiny velkých zisků, 

rychle znovu opravena. Po opravě mincovna razila obrovské mnoţství mincí, více neţ 

císařská mincovna ve Vratislavi. 

Tato velká produkce se nelíbila úřadům a usilovaly o odebrání mincovního práva 

olomouckým biskupům. Spor mezi úřady a biskupy probíhal dlouho, avšak bez účinku.  

Aţ roku 1713 byla pozastavena raţba malých mincí. Roku 1739 nastal další problém, kdy 

mincovní úřad ve Vídni upozornil, ţe zrno biskupských tolarů je horší kvality, neţ je dáno, 

a ţe toto zneuţívání mincovního privilegia olomouckými biskupy je nepřípustné při snaze 

o zlepšení kvality tehdejší císařské mince. Snaha úřadů ve Vídni o odstranění raţby 

biskupských mincí ve vlastní mincovně byla stále větší. Dle úřadů jim mělo být 

privilegium odebráno a mělo jim zůstat pouze právo razit vlastní mince v císařské 

mincovně. Další z moţností zavření biskupské mincovny se naskytla za biskupa Arnošta 

z Lichtensteina, kdyţ bylo v březnu 1740 opět dáno, ţe musí být při raţbě přesně dbáno 

říšského čísla. Při zkoušce jednoho tolaru se zjistilo, ţe nesplňuje říšské mincovní 

předpisy. Po tomto zjištění se zdálo, ţe provoz mincovny bude opravdu ukončen, 

ale biskup se ohradil, ţe biskupské mincovní právo má uţ 600 let trvání, a ţe jej nemohou 

takto ukončit. 
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Nicméně netrvalo dlouho a v srpnu roku 1747 vydala císařovna Marie Terezie 

rozhodnutí o zrušení tohoto práva s konečnou platností. Tehdejším biskupem byl kardinál 

Troyer a tomu bylo ještě dovoleno jako zcela osobní právo razit hrubou zlatou a stříbrnou 

minci, čtvrttolary ale uţ ne. Ostatní mince se uţ razit nesměly, protoţe jejich privilegium 

raţby bylo prohlášeno za propadlé. Po smrti kardinála Troyera bylo v září roku 1759 

rozhodnuto o zrušení kroměříţské mincovny a na jaře roku 1760 bylo všechno vybavení 

odvezeno do Vídně. Nicméně olomouckým arcibiskupům a biskupům bylo po zrušení 

ponecháno právo raţby vlastních mincí v císařských mincovnách. Bohuţel jim ani 

omezené právo nezůstalo dlouho, v červenci roku 1836 jim i toto povolení bylo vzato 

(Pošvář 1970, Urban 2007). 

Mincovna byla v provozu v letech 1666 aţ 1759 a razily se zde mince a medaile 

s vysokou uměleckou hodnotou. Později byla budova vyuţívána jako obytný dům 

 pro zaměstnance zámku. V roce 1998 proběhla rekonstrukce budovy a nyní se zde nachází 

Muzeum moravského mincovnictví s expozicí kroměříţského mincovnictví. Expozice 

obsahuje několikatisícovou sbírkou mincí a medailí a staré nástroje, které souţily k jejich 

výrobě. Tato sbírka je jednou z nejvýznamnějších kolekcí církevních raţeb na světě. Krom 

stálé expozice se zde pořádají i příleţitostné výstavy. Mincovna je přístupná v rámci 

prohlídkových tras i samostatně od dubna do října a je moţné se k ní dostat autem přímo 

k mincovně nebo autobusem a vlakem po modré turistické trase kolem zámku (Obůrková 

2005, Podhorský 2006). 

Obrázek 15 - Biskupská mincovna 
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5. Jihomoravský kraj 

 Jihomoravský kraj se rozkládá na jihu Moravy. Jeho severozápadním sousedem je 

kraj Vysočina, severním sousedem Pardubický kraj, severovýchodním sousedem 

Olomoucký kraj a východním sousedem Zlínský kraj. Jiţní hranici má kraj společnou se 

Slovenskem a Rakouskem. Rozloha kraje je 7065 km
2
 a s touto velikostí je čtvrtým 

největším krajem u nás. Počet obyvatel je 1 168 650 k 31.12.2012. Hlavním městem kraje 

je Brno, ve kterém sídlí nejvyšší soudní moc České republiky a je známé například 

Masarykovým okruhem silničních motocyklů nebo hradem Špilberkem (Podhorský 2005). 

 

5.1. Příroda a chráněná území 

 Velká část kraje je tvořena zemědělskou půdou, aţ 60%, nicméně i tak je kraj 

druhově bohatý svou flórou a faunou. Na sever od Brna leţí Moravský kras, jehoţ půda je 

bohatá na vápník a díky tomu zde roste mnoho teplomilných druhů rostlin jako koniklec 

velkokvětý nebo kozinec rakouský. Mimo teplomilné, se v hlubokých údolích vyskytují  

S 

Obrázek 16 - Jihomoravský kraj 
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i horské druhy jako brambořík nachový, a to zásluhou teplotní inverze. Lesní porost je 

většinou uměle vysázen smrky, jen místy se zachovaly bučiny. Ze zástupců větších zvířat 

zde můţeme vidět jeleny, srnce, muflony nebo divoká prasata. Obdivuhodný je výskyt 

netopýrů, kterých ve zdejších jeskyních ţije na 18 druhů. Moravský kras je oblíbenou 

oblastí díky krasovým jevům a nejznámějšími místy jsou propast Macocha a Punkevní 

jeskyně. Oblast Moravského krasu je od roku 1956 vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí 

Moravský kras. 

 Jihomoravský kraj je jediným krajem Moravy a Slezska, ve kterém leţí národní 

park, a to Národní park Podyjí. Vyhlášen byl roku 1991 a je naším nejmenším národním 

parkem o rozloze pouhých 63 km
2
. Park leţí v blízkosti řeky Dyje kousek od Znojma. Park 

leţí u hranic s Rakouskem a přímo na hranicích sousedí s rakouským národním parkem 

Thayatal. Také díky této poloze se tato krajina zachovala. Údolí pokrývají původní bukové 

a dubové lesy. Roste zde 77 druhů zvláštně chráněných rostlin jako divizna nádherná, 

kosatec dvoubarvý nebo nespočet druhů orchidejí. Skrz teplou panonskou oblast do údolí 

prostupují i teplomilné druhy, a to jalovec obecný, dřín obecný nebo lýkovec vonný. 

Jedinečný je zdejší výskyt savců, kterých zde ţije 70% ze všech savců vyskytujících se 

v české republice. Z větších druhů je moţné spatřit jelena, srnce, daňka, muflona nebo 

vydru, z menších hraboš mokřadní nebo více druhů netopýrů. Krom savců je zde velký 

výskyt ptáků, obojţivelníků i hmyzu. Zajímavostí parku jsou aţ do začátku léta drţící 

ledové sluje a vřesoviště vzniklé pastvou dobytka. 

 Za zmínku stojí i dolní tok Dyje, v jehoţ luţních lesích ţije mnoho druhů vodních a 

baţinatých rostlin a obojţivelníků. Jejich výskyt byl omezen výstavbou vodní nádrţe Nové 

Mlýny. Tyto lesy jsou také velmi důleţité ptačí lokality a hnízdí zde ptáci jako volavka 

popelavá, racek chechtavý nebo ledňáček říční. Blízko Lanţhota se dokonce zachovaly 

staré luţní pralesy. 

 Území, které oţivuje okolní zemědělskou krajinu, jsou Pavlovské vrchy  

a Milovické pahorkatiny, které byly roku 1976 vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí 

Pálava a o deset let později zařazeny mezi biosférické rezervace UNESCO. Je zde mnoho 

společenství teplomilných a suchomilných rostlin, které nahradily původní lesy po jejich 

vykácení. Oblast je také známá archeologickým nálezem Věstonické venuše. 

 Posledním významným územím je část Bílých Karpat. Tato krajina má 

nejzachovalejší přírodu u nás, a to proto, ţe Karpaty začali obývat lidé aţ na začátku  
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16. století a krajina není poznamenaná výraznou těţbou dřeva, které se v ostatních 

horských oblastech vyuţívalo při těţbě a zpracování rud. V roce 1980 byla oblast 

vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Bílé Karpaty a roku 1996 zařazena také mezi 

biosférické rezervace UNESCO. Území pokrývají z poloviny lesy a zbytek louky  

a pastviny. Významný je zde výskyt mnoha druhů orchidejí a také jedinečných 

karpatských druhů rostlin. Rozdílná je i fauna. Můţeme vidět rysa nebo kočku divokou a 

někdy také výjimečně medvěda. Z ptáků můţeme jmenovat včelojeda, chřástala polního 

nebo strakapouda bělohřbetého. Hmyzí společenství je také velmi bohaté (Podhorský 

2005). 

5.2. Podnebí 

 Pro jihomoravský kraj je typické střídání ročních období mírného pásma. Podnebí 

má všeobecně kontinentální charakter, nicméně v jednotlivých lokalitách se liší podle 

přírodních podmínek. Průměrná roční teplota je mezi 8 aţ 9°C a průměrný roční úhrn 

sráţek je 570 mm. Nejteplejší a zároveň nejsušší oblastí je Dyjsko-svratecký úval a naopak 

nejchladnější klima je v Bílých Karpatech a na východním okraji Českomoravské 

vrchoviny (Podhorský 2005). 

5.3. Geologie 

 Jihomoravský kraj je třetím krajem kde se střetávají geologické jednotky Českého 

masivu a Karpatské soustavy. Východní část Českého masivu se nachází na západě kraje. 

Oblast Českomoravské vrchoviny obsahují horniny moldanubika, moravika, 

brunovistalinika a kvartéru. Zástupci moldanubika jsou převáţně pararuly, ortoruly, 

granulity, mgmatity a hadce, z moravika svory, ortoruly a amfiboly, z brunovistalinika ţuly 

a granodiority a z kvartérních sedimentů písky, štěrky, spraše a sprašové hlíny. Oblast 

Brněnské vrchoviny je naopak tvořena horninami moravskoslezského paleozoika jako 

vápence a slepence, taktéţ brunovistalinika a kvartéru, uloţeninami karbonu a permu 

s pískovci, prachovci a slepenci a neogenními uloţeninami jako jíly a písky. V Karpatské 

soustavě se objevují křídové aţ kvartérní sedimenty jako jsou vápnité jíly, štěrky, písky, 

spraše a sprašové hlíny a flyšové pásmo se střídajícími pískovci, slepenci a jílovci (Bína, 

Demek 2012). 
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5.4. Památky 

 Historicky nejstarší památky kraje se nacházejí v Brně a Znojmě, jeţ byly 

správními celky moravských kníţectví. Nicméně i ostatních je mnoho památek. Zástupci 

církevní moci jsou kostely a kláštery, které byly společně se zámky důleţitými památkami 

kraje a také rotundy. Za zmínku stojí rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě nebo rotunda 

v Pavlači u Znojma, z kostelů románsko-gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie 

v klášteře Porta coeli v Předkláštěří poblíţ Blanska a Brna, barokní kostel sv. Michala 

v Brně, barokní chrám Jména Panny Marie ve Křtinách kousek od Brna, novogotická 

katedrála sv. Petra a Pavla v Brně nebo moderní kostel sv. Václava v Břeclavi. Z klášterů 

můţeme jmenovat benediktýnský klášter v Rajhradě u Brna, premonstrátský klášter v Brně 

nebo cisterciácký klášter ve Starém Brně. 

 Světské památky zastupují především hrady a zámky. Z hradů můţeme vidět hrad 

Pernštějn, Bítov nebo Veveří, z jejích pozůstatků zříceniny hradu Holštejn nebo Nový 

Hrad. Některé hradní pozůstalosti byly zakomponovány do zámeckých areálů. Zámky se 

stavěly hlavně v době renesance, a to zámky v Moravském Krumlově, Rosicích nebo 

Ivanovicích na Hané, zámky dalších slohů jsou barokní zámky v Mikulově nebo  

ve Valticích, novorenesanční zámek ve Stráţnici nebo novogotický zámek v Lednici. 

 Z moderní architektury nesmíme zapomenout zmínit vilu Tugendhat, která je 

zapsaná v seznamu památek světového a kulturního dědictví UNESCO. 

 Lidovou architekturu zastupuje skanzen ve Stráţnici, který dokládá ţivot lidí jiţní 

Moravy a bude o ní řečeno více níţe. Dále je to areál vinných sklepů v Petrově-Plţích 

poblíţ Stráţnice nebo malovaný sklep Šatov u Znojma (Podhorský 2005). 

 V kraji můţeme najít také technické památky jako vodní mlýn ve Slupi poblíţ 

Znojma, větrný mlýn Kuţelov kousek od Veselí na Moravě, Stará Huť u Adamova  

nad Brnem nebo brněnské kolektory, jako ukázka brněnského podzemí, o kterých bude 

více řečeno dále (Šírová Motyčková 2012, Plch Pohunek 2012). 

 Opomenout nelze památky přírodního charakteru jako Babí lom u Kyjova, 

vápencový vrch Turold u Mikulova, Rudické propadání kousek nad Brnem, které bude 

také rozepsáno níţe a asi nejznámější propast Macocha a Punkevní jeskyně v Moravském 

krasu Motyčková 2012). 
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Obrázek 17 – Zaznačení vybraných památek Jihomoravského kraje 

5.4.1. Skanzen Strážnice 

 Oficiální název skanzenu je Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy a nachází se  

ve Stráţnici, coţ je město s dodnes ţijícími folklórními tradicemi a jedno z center 

Slovácka, leţící na úpatí Bílých Karpat. Nejbliţším větším městem je Hodonín, který leţí 

15 km na severovýchod a je také městem okresním, do něhoţ Stráţnice spadá. Skanzen se 

začal stavět roku 1973 a aţ za dlouhých 8 let se otevřel poprvé veřejnosti. Nachází se zde  

8 menších areálů s dohromady 65 objekty lidového stavitelství, které prezentují charakter 

staveb jednotlivých oblastí jihovýchodní Moravy. Originálně zařízený soubor 

vinohradnických staveb s vinohradem je jedinou naší expozicí svého druhu. Expozice 

skanzenu se průběţně doplňuje o další stavby, ale dle původních záměrů ještě pořád není 

dokončena (Obůrková 2005, Toušlová 2010). 

 Obecně slovo skanzen k nám přišlo ze Švédska a nazývalo se tak muzeum  

pod širým nebem Skansen, které bylo postaveno roku 1891 poblíţ Stockholmu. Časem toto 

slovo zevšeobecnělo a u nás jsou jím nazývány většinou muzea lidových staveb,  

S 
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které dokládají architekturu, zvyky, tradice a řemesla příznačná pro různé etnografické 

oblasti. Nejstarším skanzenem České republiky je skanzen v Přerově nad Labem zaloţený 

roku 1900 a po něm skanzen Valašské muzeum v přírodě v Roţnově pod Radhošťem, 

který byl zaloţen roku 1925 bratry Jaroňkovými a je nám blíţe. 

Jak jiţ bylo řečeno, skanzen byl zaloţen roku 1973. Návrhů budoucí podoby 

skanzenu bylo mnoho, nakonec byl ale vybrán návrh rozdělující skanzen na areály 

zastupující jednotlivé etnografické regiony z jihovýchodní Moravy. Areály jsou tvořeny 

typickými objekty představujícími kompozičně spojný celek, který dokládá historickou 

realitu daných oblastí. Koncept muzea tvoří všechny významné oblasti, nicméně 

vybudována je zatím pouze část. Je velice sloţité vybírat jednotlivé stavby pro skanzen, 

jelikoţ by měly zastupovat všechny jedinečné architektonické typy domů a dále by měly 

také zobrazovat obydlí rozdílných sociálních vrstev a k nim patřící technické stavby. Další 

z kritérií je zasazení staveb do obdobného terénu, jako byl původní, proto dříve rovná 

louka musela být různě poupravena, nebo doplnění okolí staveb pro ně typickou zelení. 

Vybrání vhodných staveb, vytvoření teorie předlohy muzea, umístění do terénu a navrhnutí 

jednotlivých částí proběhlo v první etapě realizace mezi lety 1973 a 1979. Potupně se také 

zahájilo samotné budování areálu skanzenu, kde jako první byly umístěny stavby 

z Moravských Kopanic, Nové Lhoty a Luhačovického Zálesí. Přenést objekty nebylo nic 

jednoduchého. Některé se daly rozloţit, převézt a znovu sloţit, některé musely být pomocí 

techniky zafixovány, naloţeny na velký tahač jeřábem a po převozu znovu 

zrekonstruovány. Bohuţel ani jeden ze způsobů nemohl být pouţit u hliněných, 

kamenných a cihlových staveb, proto byly nahrazeny věrnými kopiemi postavenými 

z modernějších materiálů. Jedním z dalších problémů byla obnova doškových střech, 

naštěstí se ale povedlo sehnat několik pamětníků, kteří došky uměli vyrábět a pokládat,  

a ti střechy vyhotovili. 

Skanzen se návštěvníkům otevřel roku 1981 v době, kdy se čekalo na rekonstrukci 

budovy barokního vrchnostenského pivovaru, jeţ dnes funguje jako vstup do areálu 

s pokladnou, suvenýry a mapou prohlídkové trasy a také je v ní umístěna restaurace. 

Prohlídka začíná představením všech zastoupených etnografických regionů a nastíněním 

průběhu prohlídky. První zastávkou je region Moravské Kopanice nacházející se  

na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozenkova, nejchudší části Slovácka. 

Lidé toto území začali osídlovat zhruba před třemi stoletími a přicházeli sem aţ z dalekých 
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Uher. Vytvářeli zde osady s poli, která okopávali, proto od toho odvozený název Kopanice. 

Typická byla roztroušená zástavba horských usedlostí, které byly tvořeny domem s jizbou 

a síní, stodolou a dvorem s minimálním ohrazením. Domy jsou postaveny z tvrdého dřeva 

a typické jsou nepravidelné hrubě opracované tvary. Mezi jednotlivými dřevy byly mezery, 

které se u domů zalepovaly hlínou a u stodol se schválně nechávaly k větrání. K ukázce 

vnitřního vybavení staveb nahlédneme do usedlosti Františka Mikulce z Vyškovce. Dalším 

zastavením je region Luhačovického Zálesí, který leţí při řekách Moravě a Olšavě 

v oblasti okolo Luhačovic. Oblast se nachází mezi Valašskem a moravským Slováckem. 

Zde došlo ke kolonizaci jiţ na přelomu 13. a 14. století a usedlosti se stavějí 

většinou blízko vodních toků. Dispozice bývala trojdílná a skládala se ze světnice, chléva  

a síně s černou kuchyní. Stavby byly stavěny ze dřeva a jílovité hlíny a části domu byly 

samostatně. Od poloviny 19. století vzrůstá počet budov z kamene a začínají se uţívat 

nepálené cihly. Ty se ze začátku nechávají odkryté, aby bylo vidět, ţe dům uţ není  

ze dřeva. Kdyţ tato stavení měla většina, začali si stavení zakrývat omítkou a nakonec 

natírat různými variacemi barev. Zde nahlédneme do interiéru usedlosti Anny Marákové 

z Doubrav, kde je popsán průběh narození dítěte. Dále je zde stavení z Provodova, sušírna 

z Velkého Ořechova nebo roubená komora z Pozlovic. Poté přecházíme do části vodních 

staveb, které byly v minulosti s venkovskými sídly pevně spjaty. K nahlédnutí je zde dům 

z Nové Lhoty, kde je nám představen průběh vesnické svatby. K domu náleţí vodní pila, 

která prořezala aţ 110 cm tlustý kmen, ale bohuţel tím ukázka vodních staveb končí, 

protoţe zde chybí mlýn a valchy ze Suchova. Daleko početnější je areál vinohradnických 

staveb, kde můţeme vidět různé druhy vinných sklepů, lisoven a sýpek zastupující  

4 významné lokality, a to Veletiny, Vrbice, Blatnice a Prušánky. Můţeme zde vidět jak 

sklepy kopané do země nebo skály, sklepy dohromady s lisovnou a sýpkou nebo sklepy 

bez sýpky s hlubokým sklepem, tak takzvané búdy, kdy se sklep nehloubil, a sudy byly 

uloţeny v místnosti za lisovnou. Třetím celkem zastupujícím určitý druh hospodářské 

činnosti, vedle vodních staveb a vinohradnictví, je úsek lučního hospodaření, který se 

skládá ze skupinky deseti roubených seníků s kamennou podezdívkou z Javorníka. 

Poslední zastávkou je nejnověji realizovaný úsek, a to stavby Horňácka, které je  

na moravsko-slovenském pomezí v podhůří Bílých Karpat. Byl osidlován jak v níţinách, 

tak v horských oblastech, proto je jeho lidová architektura různorodější. Domy jsou vesměs 

tříprostorové stavěné do ulic. Dům se skládal ze světnice, síně a komory a dohromady 
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s hospodářským stavením měla usedlost tvar písmene L. Stavby byly velmi často  

ze smíchané hlíny se slámou, která se nabíjela mezi dřevěné bednění. Okna byla vyřezána 

do stěn aţ po dokončení budovy. Domy měly někdy před vchodem vybudováno ţudro, coţ 

byl krytý přístavek ozdobený ornamenty s motivy rostlin. Ve skanzenu nahlédneme  

do kovárny Jana Veverky z Lipova a selskou usedlost Pavla Fojtíka z Nové Lhoty, která 

nám přiblíţí úmrtí a pohřeb. Tímto prohlídka končí a také je uzavřen koloběh ţivota, který 

nám nastínil narození, svatbu a pohřeb. Nicméně areál se průběţně dále rozšiřuje  

a v začátcích je část, která se bude věnovat stráţnickému Dolňácku (Dvořáček 2008, 

Toušlová 2010).  

Prohlídka skanzenu tedy neobsahuje pouze prohlídku lidové architektury, 

ale i provedení ţivotem vesnického lidu od narození po smrt. Skanzen otvírá v květnu,  

ale pokud je pěkné počasí, tak i dříve. Nicméně oţivlou expozici zde můţeme vidět jiţ  

o Velikonocích. V průběhu roku se zde pořádá spousta akcí a pořadů prezentujících lidové 

tradice, zvyky a řemesla jako je masopust, stavění májky, doţínky nebo zaráţání hory. 

Krom auta, autobusu a vlaku se zde můţeme dostat také lodí, jelikoţ přímo vedle skanzenu 

je Baťův kanál a staví zde lodě. Ke sknazenu vedou i dvě turistické trasy, a to červená  

a modrá (Obůrková 2005, Toušlová 2010). 

 

Obrázek 18 – Skanzen Strážnice 
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5.4.2. Rudické propadání 

 Rudické propadání se nachází ve slepém údolí pod rybníkem Olšovcem kousek  

od obce Rudice a asi 7 km od Blanska. Systém Rudické propadání – Býčí skála se 

povaţuje svojí délkou přes 12 km za největší jeskynní systém střední části Moravského 

Krasu, největší krasové propadání u nás a co je nejdůleţitější, za druhý nejdelší krasový 

systém u nás. Jeskynní systém má krásnou krápníkovou výzdobu, nicméně je veřejnosti 

nepřístupný. Sestup do jeskyně lze podniknout pouze jako účastník kurzu pod vedením 

zkušeného jeskyňáře. V okolí propadání ale vede naučná stezka doprovázená informačními 

tabulemi (Hromas 2002, Zajíček 2010). 

 Jeskyně Rudické propadání je ponorovou větví náleţící do takřka 13 km dlouhého 

systému Rudické propadání – Býčí skála. Nejvýznamnějšími nej jeskyně jsou naše 

nejhlubší suchá propast, největší podzemní dóm a také nejvyšší podzemní vodopád. 

Systém je tvořen krasovou činností vody a leţí v souvrství laţáneckých vápenců svrchního 

devonu spadajících do geologické jednotky moravskoslezského paleozoika. Z blízkého 

rybníka Olšovce vytéká Jedovnický potok, který se na konci slepého krasového údolí 

propadá do podzemí. V jeskynním systému protéká necelých 6 km a ztrácí se ve stropu 

skalního sifonu. Vynoří se aţ pár stovek metrů dále v jeskyních Býčí skály  

a za následujících 7 km se vlévá do potoka Křtinského údolí. 

 Jeskyně má dva vstupy. Jedním je vyústění Jedovnického potoka do podzemí  

a druhým je paleoponor v ústi Horní chodby, který je zhruba 26 m nad ponorem. Zde je 

spád stupňovitou propastí s hloubkou 85 m, aţ k aktivnímu podzemnímu řečišti kudy teče 

potok nebo sestup do 115 m hlubokého Hugova dómu k podzemnímu jezeru. Dále navazují 

chodby s říčními náplavy vytvořené erozí a hluboká jezera s polysifony, která mají velmi 

nízký strop a jsou průchozí s velikými obtíţemi. Dále se prochází vysoko leţící, úzkou 

Chodbou vzdechů, která slouţí jako obchůzka z důvodu neprůchodnosti jednoho ze sifonů. 

Chodbu spojují s řečištěm pouze úzké komíny. Další komíny, které se zde nacházejí, 

směřují do vyšších pater. Právě jeden z těchto komínů je jiţ zmíněnou nejhlubší suchou 

propastí u nás s hloubkou 153 m nazývanou Rudická propast. Největší prostory 

Moravského krasu se nacházejí na podzemním toku a jsou to Rudický dóm, který leţí 170 

m pod Rudicemi a Obří dóm, který je zřejmě největší známou dutinou v České republice. 

Je 70 m dlouhý, aţ 30 m široký a přes 60 m vysoký. Jeskyně mají také krásnou 

krápníkovou výzdobu, která se nachází hlavně pod vysokými komíny, kterými přitéká 
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krasová voda. Zajímavostí jeskyní je do sintrové kaskády vrostlý dřevěný ţebřík, který zde 

zůstal po průzkumných pracích z roku 1921 s názvem Zkamenělý ţebřík a za zmínku stojí 

také nádherná bělostná sintrová Kašna s blýskavými praménky vody. Chodby zakončuje 

dlouhý Srbský sifon, který se nachází skoro 6 km od ponoru. Za ním se nalézají uţ jeskyně 

Býčí skály. Místo dřevěných ţebříků jsou v jeskyních nyní nainstalovány stélé ocelové 

ţebře, které pohyb v jeskyních velmi usnadňují (David 2005, Hromas 2002). 

 Objev a průzkum jeskyní Rudické propadání – Býčí skála má svou dlouhou historii. 

Jako první se rozhodl jeskyně prozkoumat hrabě Hugo Salm v roce 1802. Roku 1810 se 

mu podařil sestup horním vchodem do čtyřicetimetrové hloubky. Bohuţel jeho cestu 

překazila kolmá propast s názvem Salmův mys. Prvním, kdo se na dno propasti dostal, byl 

Dr. Jindřich Winkel v rozmezí let 1856 aţ 1863. Našel prostoru s vodopádem, který 

pojmenoval Hugonův dóm, nicméně dále se nedostal stejně jako jeho nástupce Dr. Martin 

Kříţ. První zmínka o Jedovnickém potoce v mapě je z roku 1860 a jeho ponor je znám uţ 

dlouho předtím. Nicméně objevné cesty jeskyní na podzemním toku započaly aţ v roce 

1921 profesorem Karlem Absolonem. Objeveno bylo prvních 600 m, které byly zakončeny 

sifonem. Průzkum jeskyní začal aţ v roce 1945, kdy se začaly odkrývat další prostory. 

Hodně míst bylo špatně přístupných a jeskyňáři si museli pomoct sníţením vodní hladiny 

umělými průkopy nebo obcházením komínů přes vyšší patra. Nález největších prostor je 

z roku 1958 a ještě následujících dvacet let trvalo propojení s Býčí skálou. Jeskyňáři se 

dostali komínem nad Rudickým dómem aţ do výšky 150 m, kde nalezli i vyšší patra. 

V oblasti nad Kašnou se dostali aţ do výšky 147 m a po proraţení zbývající šestimetrové 

ucpávky odhalili Rudickou propast. Tato propast ústí přímo do prostory se sintrovým 

ţebříkem, který vznikl zpětným vysráţením vody nasycené rozpuštěným uhličitanem 

vápenatým a také je nyní touto propastí čerpána voda pro obecní vodovod. Zatímco 

jeskyňáři stoupali vzhůru, potápěči proplouvali skrz sifony, aţ roku 1974 narazili  

na nezdolatelný Srbský sifon. Od Býčí skály je tehdy dělilo pouhých 1500 m. Problémem 

bylo, ţe za většího deště se proměňovaly profily chodeb a všechna zařízení a pomůcky, 

které zde leţely, byly vodou odneseny, proto zde bylo velice sloţité pracovat. Nakonec 

Srbský sifon dobyli z opačné strany od Býčí skály. Tak se stalo 16. února 1985,  

kdy jeskynní potápěč Mičán konečně dospěl ke spojení obou jeskynních systémů (Hromas 

2002, Zajíček 2010). 
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Poslední zajímavostí jeskynního komplexu jsou v zimním období vznikající 

překrásné ledopády v Dolní chodbě. Ty zde vznikají postupným zamrzáním tekoucí vody  

a pokrývají celou stěnu 30 m hluboké propasti. Bohuţel, jak jiţ bylo na začátku zmíněno, 

jeskyně nejsou přístupné, jen v rámci speleologického kurzu, a proti nevítaným 

návštěvníkům je vstup zabezpečen. K Rudickému propadání můţeme dojít po naučné 

stezce Jedovnické rybníky – Rudické propadání s délkou 8 km, na které se nachází 12 

informačních tabulí, kde jednou ze zastávek je i rudický větrný mlýn. Jinak je místo 

přístupné autem a autobusem a dále pěšky (Hromas 2002, Obůrková 2007, Zajíček 2010). 

5.4.3. Brněnské kolektory 

 První historický kolektor v Brně byl vytvořen roku 1731. Měl slouţit k ochraně 

kanalizační stoky a poskytnout její pravidelnou kontrolu. Tato historická podzemní chodba 

se podobala těm dnešním velice a dokazuje praktické výhody, které tato podzemní stavba 

skýtala. Dnešní brněnské kolektory procházejí pod celým Brnem se vstupem do labyrintu 

pod Zelným trhem. 

 Kolektory jsou podzemní chodby, které byly vybudovány k ukládání inţenýrských 

sítí a rozvodů. Usnadní k nim přístup pro stálou kontrolu, výměnu, opravu nebo údrţbu bez 

jakéhokoliv narušení povrchu. V kolektorech je vedena kanalizace, vodovod, plynovod, 

Obrázek 19 - Rudické propadání 
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centrální zásobování teplem, elektrická energie a sdělovací sítě. Protoţe v ostatních 

městech je třeba při rekonstrukcích sítí narušit komunikaci většinou v nejvíce 

frekventovaných místech, je toto veliké odlehčení a zjednodušení přístupu, a také opravy 

nezpůsobují překáţky na cestách a nenarušují okolní prostředí. Velikou výhodou kolektoru 

je vedení inţenýrských sítí a rozvodů jedním prostorem zabírajícím minimum místa  

a moţnost dodatečného dodání nových sítí. Dále jiţ zmíněný jednoduchý přístup bez 

narušení povrchu. V chodbách jsou instalovány čidla a detekční systémy, které v případě 

havárie okamţitě přivolají sluţbu, která prostor zajistí a nenaruší se tím suterény a základy 

okolních objektů. Prostor je větraný a relativně suchý. Jedinou nevýhodou podzemních 

prostor jsou vysoké náklady na jejich výstavbu. Nicméně v průběhu let, se tyto vysoké 

náklady vyrovnají nízkými provozními náklady. 

 Kolektory můţeme rozdělit na dva typy. Primární, transportní, které vedou sítě  

od zdrojů, a to rozvoden, vodáren, tepláren nebo telefonních ústředen. Ukládají se 20 – 30 

m pod povrch a ukládají se do kruhového potrubí s průměrem 5 m z důvodu velkého 

mnoţství sítí. Potrubí mají rovná dna a světlou výšku 4 m. Jejich velikost můţeme 

přirovnat k rozměrům praţského metra. Druhým typem jsou kolektory sekundární, 

distribuční, které vedou sítě rovnou ke spotřebitelům do jejich domů a zařízení jako jsou 

divadla, obchodní centra nebo hotely. Tento typ je uloţen pouze 6 – 7 m pod povrchem 

v kruhovém potrubí s průměrem kolem 3 m. Přesné rozměry se odvíjí od poţadovaného 

rozsahu potrubí a také od mnoţství kabelů. 

 Také výstavba je dvou typů. Prvním typem jsou hloubené kolektory, které se hloubí 

v otevřených výkopech v komunikacích. Jsou levnější, nicméně jejich vliv na ţivotní 

prostředí je znatelnější. Druhým typem jsou raţené kolektory. Tyto se provádí  

pod povrchem komunikací hornickými metodami. Cena jejich realizace je vyšší, ale zato 

mají minimální vliv na okolí zvláště v centrálních městských částech a to jak z provozního, 

tak technického hlediska. 

 Výstavba kolektorů započala roku 1973 vystavěním prvního primárního kolektoru 

Dornych – Křenová. Stavba primárních kolektorů se rozšířila a z důvodu špatného stavu 

parovodu a kanalizace v centru města se schválily i sekundární kolektory. Na základě 

plánovacího podkladu z roku 1991 byla určena pod historickým centrem výstavba 

podzemních chodeb metodou raţení hornickým způsobem. Chodby byly raţeny původními 

místy pokládky starých sítí, proto kolektory pod povrchem kopírují síť ulic ve městě.  
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Se stavbou sekundárních kolektorů se začalo roku 1993 úsekem Josefská – Masarykova. 

Při stavbě byla potvrzena teorie, ţe hloubka chodeb bude podobná jako hloubka 

domovních sklepení, která ještě nebyly objeveny. Tyto sklepy působily při stavbě nemalé 

problémy. Některé se vyuţily jako pomocné technické zázemí stavby, zbytek byl  

ze statických důvodů vyplněn betonovou nebo cementopopílkovou směsí. V návaznosti  

na počáteční nálezy sklepních prostor se začalo zkoumat celé brněnské podzemí. Hotový 

komplex chodeb by měl mít po dokončení délku skoro 6 km a na dvou místech by se měl 

napojovat na kolektory primární. Krom plynovodu z bezpečnostních důvodů tudy tedy 

povedou všechny inţenýrské sítě a rozvody včetně dešťové a splaškové vody. 

 Na usnadnění při průzkumech před výstavbou narazili pod Radnickou ulicí. Zjistili, 

ţe sklepní prostory procházejí téměř po celé její délce. Domy po obou stranách měly  

i víceúrovňové sklepní prostory, které se nacházely pod komunikací. Sklepy byly 

vystavěny ze smíšeného zdiva s klenbami z cihel a s výztuhou mohutnými pásy. Chodby 

měly zajištěny větrání ventilačními komíny a jejich stavební konstrukce a detaily byly 

velice zajímavé. Díky propojení sklepů vzniklo pod ulicí v šestimetrové hloubce průchozí 

patro. Proto po schválení se tato sklepení stala součástí sekundárního kolektoru díky jejich 

dobrému technickému stavu. Proto je moţno prohlédnout si v podzemí nejen novodobé 

konstrukční řešení chodeb, ale také konstrukce historických sklepení. 

 Prohlídky probíhají v kolektorech v rámci projektu Brněnské technické podzemí  

a můţeme je navštívit celoročně, ale pouze kaţdé úterý a kaţdou první sobotu v měsíci.  

Při vstupu kaţdý podepisuje návštěvní řád. Návštěva nám ukazuje jedinečnost brněnského 

podzemí a moţnost sympatického uloţení rozvodů, které nijak nehyzdí prostředí nad 

povrchem. Vstup do podzemí se nachází v centru Brna na Zelném trhu a přístupné je 

autem, autobusem i vlakem nejlépe z hlavního nádraţí (Svoboda 2001). 
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Obrázek 20 - primární brněnský kolektor 
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6. Závěr 

Po získání a zpracování informací o krajích a jejich památkách jsem nabyla nových 

poznatků. Osvěţila si vědomosti o krajích, zjistila příčinu vzniku přírodních památek, 

poznala rozdíly v lidové architektuře a také ve způsobu obţivy a zjistila více o historii  

a příčině vzniku technických památek. Co bylo pro mě ale nejpřínosnější, ţe jsem 

jednotlivé památky navštívila a přesvědčila se, ţe jsem opravdu vybrala ty, které stojí za to 

poznat, a tím jsem si splnila svůj cíl práce. 

 Bohuţel nevýhodou bylo, ţe některé památky otevírají aţ začátkem května, proto 

se mi nepodařilo prohlédnout si je celé, ale některé pouze zvenčí. Nicméně ani to mě 

neodradilo a znovu je navštívím v létě. 

Všeobecným cílem bylo ale seznámit s památkami i ostatní, coţ se mi také částečně 

podařilo, při prezentování mé práce a tématu okolí a také tím, ţe ti poté sami výlety  

do vybraných míst absolvovali a byli také spokojeni. 

 Mým cílem bylo sama se o památkách více dozvědět a zviditelnit je a toho jsem 

moţná ne zcela, ale aspoň z části dosáhla. Moţné by bylo i vyuţití. Jelikoţ je tato práce 

jakýmsi souhrnem památek třech zmíněných okruhů na Moravě a ve Slezsku, bylo by 

moţné pouţít ji buď jako návrh nevšedních tras po jednotlivých krajích v průvodci nebo 

jako výlety jednotlivými kraji v cestovních kancelářích zabývajících se cestovním ruchem 

Moravy a Slezska nebo České republiky jako takové. 
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