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ANOTACE 

 

Mezi naše národní bohatství patří všechny součásti přírodního prostředí a krajiny. 

Ať už je to živá či neživá příroda, je potřeba ji pro zachování budoucím generacím, zajistit 

jejich ochranu. Ochrana není jen naše morální povinnost, ale je daná i v právních 

předpisech. O tomto pojednává kapitola první – Legislativa v oblasti ochrany přírody.  

Dále jsou zde maloplošná zvláště chráněná území rozdělena podle stupně a důvodu 

ochrany a seznam lokalit nacházející se mimo chráněné krajinné oblasti s geologickou 

tématikou. Tato maloplošná chráněná území Zlínského kraje jsou v další kapitole 

rozděleny do okresů Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž a zároveň popsány. 

Na závěr je vyhotovená trasa k navštívení lokalit. 

 

Klíčová slova: ochrana přírody, maloplošná chráněná území, Zlínský kraj, geologická 

tématika 

 

 

 

SUMMARY 

 

All parts of natural environment and landscape belong to our national wealth. 

Whether it’s animate or inanimate nature, it’s important to preserve it for future 

generations and to secure its protection. Protection isn’t just our moral obligation but it’s 

given by law. That is described in the first chapter – Legislation in the area of nature 

protection. There are also small areas with special protection divided by degree and reason 

of protection and a list of locations located outside of protected areas with geological 

theme. Those small protected areas of Zlín region are divided in the next chapter by 

districts Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž and they’re also described. At the end 

there is a concept of a trail for visiting the locations 

 

Keywords: conservation, Small protected areas, Zlín region, geological theme 
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Seznam použitých zkratek 

 
 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

MK Ministersvo kultury 

MCHÚ Maloplošná chráněná území 

NPR Národní přírodní rezervace 

NPP Národní přírodní památka 

ONV Okresní národní výbor 

Oú Obecní úřad 

PR Přírodní rezervace 

PP Přírodní památka 
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1 Úvod 

 

Téma této práce je maloplošná chráněná území s geologickou tématikou Zlínského 

kraje. Dané téma jsem si zvolila kvůli kladnému vztahu k přírodě, ráda cestuji a poznávám 

nové místa. Zlínský kraj je pro mě zajímavý jak množstvím přírodních, kulturních 

a historických památek, tak i tradicemi a kulturou územích celků Valašska, Hané 

a Slovácka. 

Cílem bakalářské práce je charakteristika maloplošných zvláště chráněných území 

s geologickou tématikou Zlínského kraje. Chráněná území jsou rozdělena podle kategorie 

na národní přírodní památky, přírodní památky, národní přírodní rezervace a přírodní 

rezervace.  U každé památky či rezervace je rok vyhlášení, lokalita, geologická 

charakteristika, jeho popis a současný stav.  Této charakteristice maloplošných území 

předchází legislativa ochrany přírody, která pojednává o důležitosti a ochraně přírodních 

památek pro životní prostředí. Závěr obsahuje návrh trasy daných lokalit.  

Během listopadu jsem navštívila čtyři přírodní rezervace a dvacet přírodních 

památek. Návštěvy lokalit jsem si kvůli velkému počtu rozdělila na několik víkendů. 

Památky, které ve své práci popisuji se nenachází na území chráněných krajinných oblastí. 

Území jsou geologicky významné.  
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2 Legislativa v oblasti ochrany přírody 

 

Ochrana krajiny a přírody je velmi důležitá k ochraně životního prostředí pro 

člověka. K hlavním úkolům státní činnosti ochrany přírody je vybudování sítě zvlášť 

chráněných území a udržení stálé péče o ně. Zákon České národní rady o ochraně přírody 

a krajiny č. 114/1992 Sb. ze dne 19.2.1992 zabezpečuje udržení a obnovu přírodní 

rovnováhy v krajině, ochranu rozmanitostí forem života, přírodní hodnoty a krásy 

a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. Tímto zákonem se rozšířil dřívější zákon 

o státní ochraně přírody č. 40/1956 Sb. o ochranu krajiny (Vašíček a Ides, 2004). 

Ochranou přírody a krajiny rozumíme obecně ochranu živočichů a rostlin, registraci 

významných krajinných prvků, rozhodování o kácení dřevin, o náhradní výsadbě, 

o odvodech, ochranu dřevin, jeskyní, paleontologických nálezů, přírodní parků 

a přechodných chráněných ploch. Místa, kde přírodní složky jsou uchovávány 

v co nejpřirozenějším stavu se nazývají chráněná území (Vašíček a Ides, 2004). 

 

Základní legislativa týkající se ochrany přírody a krajiny: 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

 Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení 

 Zákon č. 114/1992 Sb. zákon o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

 Zákon č. 289/1995 Sb. zákon o lesích 

 Zákon o ochraně ovzduší, vodní zákon, zákon o ukládání odpadů, zákon o územním 

plánování, zákon o stavebním řádu a další (Vašíček a Ides, 2004). 

 

Orgány ochrany přírody: 

Obce, velké městské tzv. krajské úřady, správy národních parků a chráněné krajinné 

oblasti, Česká inspekce životního prostředí, ministerstvo životního prostředí. (Vašíček 

a Ides, 2004) . 
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Kategorie zvláště chráněných území: 

 Národní parky -  rozsáhlá území, jedinečná v mezinárodním nebo národním 

měřítku. Značnou část zaujímá málo ovlivněné ekosystémy, v nichž živočišstvo, 

rostlinstvo a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam. 

V národních parcích je zakázáno hospodařit intenzivním způsobem vyvolávající 

značné změny v ekosystémech, zneškodňovat odpady, které pocházejí z míst mimo 

NP, tábořit a rozdělávat ohně, vjíždět vozidly mimo silnice a místní komunikace, 

pořádat hromadné sportování a jiné veřejné akce, provozovat sporty, jezdit 

na kolech mimo vyhrazená místa, sbírat rostliny kromě lesních plodů, není-li 

v návštěvním řádu určeno jinak, povolovat a uskutečňovat záměrné šíření 

nepůvodních živočichů a rostlin, používat otrávených návnad, měnit vodní režim 

pozemků, stavět nové dálnice, silnice, železnice, elektrovody, plavební kanály, 

provádět chemický posyp cest, těžit nerosty kromě stavebního kamene a písku 

pro stavby NP, pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými prostředky. 

Národní parky jsou v současné době vyhlašovány parlamentem. 

 Chráněné krajinné oblasti – rozsáhlé území s významným podílem přirozených 

ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s charakteristickým reliéfem, 

památkami osídlení aj.  

V CHKO je zakázáno zneškodňovat odpady mimo vyhrazená místa, hospodařit 

intenzivním způsobem, vyvolávající podstatné změny v ekosystémech, tábořit 

a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, vjíždět vozidly mimo komunikace, 

rozšiřovat nepůvodní rostliny a živočichy, používat otrávených návnad, stavět nové 

sídelní útvary, dálnice, plavební kanály, provádět chemický posyp, organizovat 

automobilové a motocyklové soutěže, měnit dochované přírodní prostředí 

v rozporu s podmínkami ochrany CHKO, povolovat změny ve využití území, těžit 

nerosty a humolity. 

Chráněné krajinné oblasti vyhlašuje vláda.  

 Národní přírodní rezervace  –  menší území se zajímavými přírodními hodnotami 

a významnými ekosystémy, které jsou vázány na přirozený reliéf s typickou 

geologickou stavbou, jenž jsou jedinečné v národním či mezinárodním meřítku.  
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V NPR je formulována též ochrana podobně jako v NP a CHKO, navíc zde platí, 

že není dovoleno sbírat či odchytávat rostliny a živočichy. 

Národní přírodní rezervace vyhlašuje ministerstvo životního prostředí ČR. 

 Národní přírodní památky  -  přírodní útvar menší rozlohy, geologický nebo 

geomorfologický. Naleziště vzácných nebo ohrožených druhů, či naleziště nerostů 

s regionálním ekologickým, vědeckým nebo estetickým významem. Byl formován 

jak člověkem, tak přírodou.  

V NPP je zakázáno hospodařit intenzivními technologiemi, používat biocidy, 

povolovat a umisťovat nové stavby, měnit dochované přírodní prostředí.  

Národní přírodní památky vyhlašuje ministerstvo životního prostředí ČR. 

 Přírodní rezervace – menší území soustředěných hodnot s typickými 

a významnými ekosystémy pro příslušné geologické území. 

V PR je zakázáno hospodařit intenzivními technologiemi, používat biocidy, 

povolovat a umisťovat nové stavby, měnit dochované přírodní prostředí. 

Přírodní rezervace vyhlašuje kraj nařízením, popřípadě správa CHKO vyhláškou. 

 Přírodní památky – přírodní útvar menší rozlohy, geologický nebo 

geomorfologický. Naleziště nerostů, vzácných či ohrožených druhů s regionálním, 

estetickým nebo vědeckým významem. Je to památka, kterou vedle přírody 

formoval svou činností člověk. 

Bližší ochranné podmínky stanoví orgán ochrany přírody. 

Přírodní památky vyhlašuje kraj nařízením, popřípadě správa CHKO vyhláškou 

(Šafář, 2003). 

 

Označení chráněných území: 

Chráněná území jsou označena danými tabulemi s malým či velkým státním 

znakem podle kategorie území podle zákona č. 114/1992 Sb. 
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3 Maloplošná zvláště chráněná území Zlínského kraje 

 

Ve Zlínském kraji se nachází dvě chráněné krajinné oblasti, které částečně zasahují 

do dvou sousedních regionů: CHKO Beskydy do Moravskoslezského kraje a CHKO Bílé 

Karpaty do Jihomoravského kraje. Na Zlínsku najdeme mnoho maloplošných zvláště 

chráněných území, navštívila jsem proto jen geologicky významné ležící mimo CHKO.  

Tabulka 1. znázorňuje počet lokalit v kraji podle toho, zda se nachází či nenachází 

v chráněné krajinné oblasti a jestli je geologicky významné. 

 

Tabulka 1 – Rozdělení zvláště chráněných území Zlínského kraje podle  stupně a důvodu ochrany 

 

 
CHKO 

Beskydy 

Z toho 

s geologickou 

tématikou 

CHKO 

Bílé 

Karpaty 

Z toho 

s geologickou 

tématikou 

Mimo 

CHKO 

Z toho 

s geologickou 

tématikou 

NPR 
7 

 
2 5 0 6 2 

NPP 0 0 1 0 2 0 

PR 28 1 15 0 39 4 

PP 24 5 31 0 131 18 

Celkem 59 7 52 0 178 24 

 

 

V CHKO Bílé Karpaty se nachází 5 národních přírodních rezervací, 1 národní 

přírodní památka, 15 přírodních rezervací a 31 přírodních památek. Z těchto lokalit není 

žádná geologicky významná.  
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CHKO Beskydy zaujímá 7 národních přírodních rezervací, 28 přírodních rezervací 

a 24 přírodních památek.  

Z toho geologicky významné:  

NPR Kněhyně–Čertův mlýn 

NPR Pulčín-Hradisko 

PR Ropice 

PP Kněhyňská jeskyně 

PP Velký kámen 

PP Vodopády Satiny 

PP Ondrášovy díry 

PP Skálí

 

 

Obrázek č. 1 ukazuje maloplošná zvláště chráněná území v jednotlivých okresech 

zlínského kraje a v chráněných krajinných oblastech Bílé Karpaty a Beskydy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  1 - Maloplošná zvláště chráněná území 
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Maloplošných zvláště chráněných území se v těchto dvou chráněných krajinných 

oblastech nachází velké množství, proto se dále věnuji jen lokalitám nacházející se mimo 

ně. 

V tabulce 2.  jsou uvedeny památky, jenž jsem navštívila a které budou 

v následující části práce popisovány.  

 

Tabulka 2 – Lokality mimo CHKO s geolog. tématikou 

 
NPR NPP PR PP 

Území mimo 

CHKO 

s geologickou 

tématikou 

  1. Obřany 

2. Klenov 

3. Smrdutá 

4. Sochová 

1. Budačina 

2. Břestecká skála 

3. Čertův kámen 

4. Čertovy skály 

5. Hrádek 

6. Jarcovská kula 

7. Jasenice 

8. Ježovský lom 

9. Kazatelna 

10. Komínky 

11. Kozel 

12. Králky 

13. Křížový 

14. Kurovický lom 

15. Pod lázněmi 

16. Sirnaté lázně 

17. Skalky 

18. Skály 

19. Slanice 

20. Svantovítová skála 
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4 MCHÚ s geologickou tématikou jednotlivých okresů 

 

4.1 Okres Kroměříž 

 

4.1.1 PP Kazatelna 

Rok vyhlášení: 1967 

Výměra: 0,50 ha 

Ochrana: Ojedinělý geomorfologický skalní 

výchoz tvořený pískovci. 

Poloha: cca 5 km od obce Koryčany, 

jihozápadně od obce Stupava 

Geologie: Přírodní památka patří mezi 

největší skalní útvary v Chřibech. Je to 

izolovaná skalní skála tvořená pískovcovými 

horninami o půdorysném rozměru 9,0 m x 

3,5 m a výšce 6 m. Pískovce jsou řazeny k lukovským vrstvám soluňského souvrství 

račanské jednotky magurské flyše. Pískovce jsou světle hnědé barvy a jsou středně 

až hrubě zrnité. Základní složky jsou křemen, muskovit, ortoklas a biotit (Mackovič, 

2002). 

Popis: Na památce můžeme vidět typické mikrobary reliéfu, např. skalní výklenky, 

voštiny, skrapy. Pokryv tvoří typická kambizem. Tato vrcholová izolovaná skála 

se nachází na severovýchodním svahu kóty 544 m hlavního hřbetu Chřibů. Ke Kazatelně 

vede červeně značená turistická cesta. Přibližně 1 km severovýchodně je zřícenina hradu 

Cimburk (Mackovič, 2002). 

Ve středověku byla horní část výchozu značně pozměněna člověkem. Na Kazatelně 

jsou vytesány schody na vrchol a zasazen železný kříž. Zřejmě zde měla sloužit 

jako skutečná kazatelna. Z vrcholu je výhled na údolí Stupavy. Přírodní památka 

je vhledem k poloze u značené cílem mnoha turistů (Mackovič, 2002). 

 

Obr. č.  2-  Skalní výchoz , (foto autor) 
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4.1.2 PP Komínky 

Rok vyhlášení: 1967 

Výměra: 0,50 ha 

Ochrana: Geomorfologicky zajímavé 

pískovcové skalní útvary 

Poloha: 2 km jižně od Kostelan, západně 

od Otrokovic. 

Geologie: Lukovské vrstvy solaňského 

souvrství tvoří středně až hrubě zrnitý 

křemenný pískovec  (Adamovič et al., 

2010). Na vrcholu hřbetu vystupuje 

cca 40 m dlouhý pás mrazových srubů a izolovaných skal. Tyto skály jsou tvořeny 

z pískovcových a slepencových hornin (Chráněná území Zlínského kraje [online]. Polohy 

slepence o mocnostech cca 40 cm se uklánějí pod úhlem 50-65° k jihu. Zlomy porušují 

hřbet na východním i západním konci (Adamovič et al., 2010). 

Současný stav: Povrch skály je z velké části hladký, občas se vyskytují oválné dutiny. 

Převislé skály přecházejí na severním úbočí hřbetu až do dlouhých převisů, dna 

jsou pokryta úlomky balvanů. Na strmých stěnách jsou patrné žlábkové škrapy, drobné 

miskovité voštiny a důlky, které vznikly vypadnutím valounů.  

K přírodní památce vede po severním úbočí hřbetu turistická značená cesta 

a Spáčilova naučná stezka (Adamovič et al., 2010). Památka je hojně navštěvována, 

v minulosti byla největší ze skal poškozena vytesáním schůdků a vybudováním vyhlídkové 

plošiny, dnes ale není funkční vzhledem k okolnímu vzrostlému porostu. Horolezectví 

je zakázáno, přesto je zákaz porušován (Mackovič, 2002). 

 

 

 

 

Obr. č.  3 - Skalnatý výchoz na hřbenu, (foto autor) 
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4.1.3 PP Kozel 

Rok vyhlášení: 1967 

Výměra: 0,50 ha 

Ochrana: Skalnatý pískovcový blok. 

Poloha: Východně od Koryčan, severovýchodně 

od Kyjova.   

Geologie: Výchozy jsou tvořené arkózovitými 

a křemennými pískovci lukovských vrstev soluňského 

souvrství račanské jednotky magurského flyše, 

jsou středně zrnité až hrubozrnné, s příměsí 

křemenných valounů, klastů krystalických břidlic 

velikosti do 6 cm a zrn glaukonitu.  Mocnost vrstvy 

slepence je 80 cm. Ve spodní části Kozla se nacházejí oválné tmavší konkrece o průměru 

10-30 cm (Adamovič et al., 2010). 

Současný stav: Přírodní památka je 16 m vysoká věž tzv. tor. Na povrchu toru se vyskytují 

kulovité nebo oválné dutiny. Na severozápadní stěně se nacházejí skalní kůry a vodorovné 

či šikmé římsy. Velice patrné jsou skalní mísy a misky. Pod vrcholem Kozla můžeme 

spatřit menší puklinovou jeskyni, která se zde vytvořila. Ke Kozlu vede turisticky značená 

cesta (adamovič et al., 2010). Památka je hojně navštěvována turisty i horolezci, přesto 

že je zde zákaz horolezectví (Doležal et al., 1988). Bezprostřední okolí skály je kvůli 

sešlapu téměř bez vegetace (Mackovič, 2002). 

4.1.4 PP Kurovický lom 

Rok vyhlášení: 1999 

Výměra: 15,121 ha 

Ochrana: Geologická a paleontologická lokalita mezinárodního významu, ochrana zvláště 

chráněných druhů plazů a obojživelníků.  

Obr. č.  4 - Tor, (foto autor) 
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Poloha: asi 1,5 km jižně od obce Kurovice. 

Geologie: Patří do račanské jednotky magurského flyše. Tvoří ho kurovické vápence 

a tlumačovské slínovce. Mimo jiné se zde vyskytuje brekcie svrchnokřídového stáří. 

Vzácná je zde hranice mezi útvary jury a křídy a také výskyt makrofosílií (víčka schránek 

amonitů). Stěna lomu na severozápadní stěně je jedinečnou sekvencí eolotických 

sedimentů a fosilních půd, které zachycují klimatické podmínky v kvartéru.  

Současný stav: Těžba v lomu byla ukončena v roce 1998. V současné době by měla 

probíhat rekultivace, která zajistí zachování vzácných geologických profilů a jezírka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 PR Obřany 

Vyhlášeno: Vyhláškou ONV Kroměříž ze 

dne 9.12.1991, přehlášení nařízením 

Oú Kroměříž č. 9/01 ze dne 3.10.2001.  

Výměra: 23,9397 ha 

Ochrana: Skalnaté svahy se suťovým 

porostem, se vzácnými druhy bezobratlých 

a charakteristickou květenou, ochrana 

geologických útvarů, přirozený ekosystém 

Obr. č.  5 - Kurovický lom, (foto autor) 

Obr. č.  6 - Výchozy pískovců a slepenců , (Podešva) 
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věkově i prostorově diferencovaného přirozeného suťového lesa, ochrana jednoho 

z nejlépe zachovalých porostů v Hostýnských vrších. 

Poloha: 3 km jihovýchodně od obce Chvalčov 

Geologie: Přírodní rezervace se nachází na zlínském souvrství magurské flyše. Na hřebenu 

vyčnívají pískovcové a slepencové lavice (Svačina, 2007). V horních částech svahu 

vznikly mrazovým zvětráváním kryplanační terasy, ze kterých vyčnívají na povrch velké 

balvany odolné vůči erozi (Mackovič, 2002). 

Popis: Přírodní rezervace se rozkládá od nejvyšší části vrcholku Obřany až po přilehlé 

svahy. Půdy jsou písčitohlinité a kamenité. Na vrcholku Obřan může návštěvník shlédnout 

zříceninu gotického hradu z pol. 14. stol., což je na Moravě druhá nejvýše položená 

zřícenina hradu (Svačina, 2007). 

4.1.6 PR Smrdutá 

Vyhlášeno: Zřízena byla 28.9.1975 výnosem MK ČSR č.7.814/75, přehlášení nařízením 

Oú Kroměříž č. 6/01 ze dne 3.10.2001. 

Výměra: 6,5137 ha 

Ochrana: Přirozený ekosystém svahového suťového lesa, lesní společenstva lipových 

javořin a bučin na balvanité suti a na skalnatých výchozech, geomorfologicky vzácné 

skalní útvary. 

Poloha: 4 km jihovýchodně od obce Chvalčov.  

Geologie: Rezervace leží na rusavských vrstvách zlínského souvrství račanské jednotky 

magurského flyše, složených ze slepenců s vložkami jílovců a z arkózových pískovců 

(Svačina, 2007). Kromě pseudokrasových puklinových jeskyní vyskytující se na skalnatém 

pískovcovém hřbetu se v rezervaci nacházejí i izolované skály. Vznik jeskyní souvisí 

s působením mrazové, gravitační modelace a také s tektonickým rozpukáním 

pískovcového podloží. Na smrduté se objevují dva typy těchto útvarů, a to puklinové 

jeskyně a povrchové skalní sluje v převisech (Mackovič, 2002). 
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Současný stav: Kopec Smrdutá vystupuje v Hostýnských vrších nad údolím Bystřičky. 

Na jihozápadním úbočí je asi 500 m dlouhý balvanový proud tvořený bloky slepenců 

a vápenců, jenž patří k nejdokonalejším na Valašsku. Balvanový proud protíná turistická 

trasa, která vede z Chvalčova na kopec Čerňava, a prochází pod stěnami mnoha 

mrazovými sruby, jenž jsou rozmístěny po celém západním úbočí Smrduté. Trasa vedoucí  

z vrcholu kopce k severnímu sedlu přivede návštěvníka ke vchodu do jeskyně, jenž může 

připomínat uměle vyraženou štolu. Rozsedlinová jeskyně má délku 56 m a patří k nejlépe 

přístupným objektům svého druhu u nás (Janoška, 2000). Typické půdy rezervace 

jsou ranker a kambizemě (Svačina, 2007). 

4.1.7 PR Sochová 

Rok vyhlášení: 1989 

Výměra: 16,4513 ha 

Ochrana: Geologické útvary, 

pseudokrasové jevy, přirozený 

ekosystém horské květnaté jedlobučiny 

a svahového suťového lesa, jeden 

z nejlépe zachovaných porostů 

v Hostýnských vrších 

Poloha: 3 km jihovýchodně od obce 

Rajnochovice, 2 km jihozápadně od osady Rosošné. 

Geologie: Rezervace zaujímá vrcholovou část, hřeben a prudký severozápadně a severně 

orientovaný svah Sochová s výchozy slepence a pískovce rusavých vrstev zlínského 

souvrství račanské jednotky magurského flyšového pásma. Vápencové valouny se objevují 

ve slepencích (Svačina, 2007). Skalní útvary jsou tvořeny středně velkými bloky 

mrazových srubů, které vznikly při rozpadu strukturního hřbetu podél puklin (Janoška, 

2000). 

Současný stav: Přes rezervaci vedla v minulosti turistická cesta (červeně označená) 

z Tesáku do Rajnochovic, nyní je svedena na východní úbočí kopce. Nejmohutnější skálou 

Obr. č.  7 - Pískovcové a slepencové výchozy, (Podešva) 
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je Kazatelna, která nejspíše sloužila jako vyhlídka. Ne méně zajímavý je také skalní útvar 

hřibovitého tvaru o výšce 2,5 m. Na Sochové může návštěvníka zaujmout také mnoho 

drobných skalních útvarů, jako jsou dutiny, voštiny, škrapy a převisy (Janoška, 2000). 

Půdní pokryv rezervace tvoří mělké kambizemě a rankery (Svačina, 2007). 

4.2 Okres Uherské Hradiště 

 

4.2.1 PP Břestecská skála 

Rok vyhlášení: 2002 

Výměra: 4,10 ha 

Ochrana: Významný geomorfologický útvar 

a původní karpatská ostřicová dubohabřina. 

Poloha: 2 km severně od Buchlovic, 

severozápadně od Uherského Hradiště. 

Geologie: Břestecká skála leží na v horní 

části hřbetu tvořeného lukovskými vrstvami 

soluňského souvrství. Skálu tvoří středně až 

hrubě zrnitým křemenný pískovec. (Adamovič et al., 2010). 

Současný stav: Skála tvoří jakýsi stromý ostroh. Ze skalního masivu vystupuje tzv. Hlavní 

kámen, Východní věžka a Plotna (Doležal et al., 1988). Lámáním kamene se částečně 

mění. Skála se nachází nad Zlechovským potokem a je součástí hřbetu, který pokračuje 

na severovýchod a jihozápad dalšími výchozy pískovců a slepenců (skály pod Barborkou, 

Holý kopec, Buchlovský kámen). Na stěnách se nacházejí žlábkové škrapy. Na vrchol vede 

turisticky značená cesta. Skály jsou využívány horolezci (Adamovič et al., 2010). 

 

 

Obr. č.  8 - Břestecká skála, (foto autor) 
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4.2.2 PP Hrádek 

Rok vyhlášení: 2001 

Výměra: 0,3287 

Ochrana: Největší charakteristická přírodní památka projevu třetihorní vulkanické aktivity. 

Poloha: Bánov. 

Geologie: Geologickým podkladem je bělokarpatská jednotka magurského flyše.  

Současný stav: Těžba v kamenolomu probíhala od roku 1932 do konce druhé světové 

války. Kámen se používal na stavbu cesty do obce Starý Hrozenkov. Ve zbytcích lomu 

je viditelná vulkanická brekcie, která je tvořená velkými úlomky nazelenale šedého 

amfibolitického bazaltického andezitu, tmavě šedých jílovců a porcelanitů (Bedáň, 2006). 

Spodní část bývalého lomu je oplocená a leží na soukromém pozemku, přístup 

je zde možný jen s obtížemi shora. Vrchní část lomu je zavezena odpadky, výkopy ze 

starých hrobů z místního hřbitova a hlínou. Kromě minerálů a hornin se zde v roce 1997 

daly nalézt i lidské kosti. V četných dutinkách se nalezl krystalový kalcit, krystaly 

dolomitu, tmavě šedý porcelanit s modrým až nazelenalým nádechem, nebo amfibolit 

v andezitu, který tvoří štíhlé černé krystalky (Bedáň, 2006). 

 

 

4.2.3 PP Ježovský lom 

Rok vyhlášení: 1998 

Výměra: 0,9693 

Ochrana: Lomová stěna představuje odkrytý příklad flyšové sedimentace luhačovického 

souvrství s dobře viditelnými patrovými sedimentologickými znaky. Lokalita je také 

důležitým útočištěm teplomilné fauny a flóry (Hrabec a Šnajdara, 1999). 

Poloha: 1 km severovýchodně od obce Ježov. 
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Geologie: V lomové stěně převažují hnědé až šedé hrubozrnné křemenné pískovce. 

Pískovce mají vápnitý tmel, jehož koncentrace místy zpevňuje horninu, jinde jsou však 

pískovce drolivé a bochníkovitě odvětrávají (Hrabec a Šnajdara, 1999). 

Současný stav: Těžba v lomu byla ukončena před 20 lety. Na celé ploše lomu je třeba 

co 5 - 10 let odstraňovat dřeviny. V okolí lomu se nachází několik drobných skládek 

(Hrabec a Šnajdara, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 PP Skalky 

Rok vyhlášení: 2002 

Výměra: 0,8704 

Ochrana: Ukázka mladého vulkanismu na území flyšových Karpat na jihovýchodní 

Moravě. 

Poloha: Bánov 

Geologie: Geologickým podkladem jsou výchozy nivnického souvrství hluckého vývoje 

bělokarpatské jednotky magurského flyše. Sedimenty pronikají ložní žíly trachyandezitů. 

(Chráněná území Zlínského kraje [2011]. V dutinách lomu byly nalezeny: amfibolit, augit, 

apatit, křemen, křišťál, chalcedon, opál, limonit, siderit, magnetit, markazit, pyrit, aragonit, 

kalcit, dolomit, olivín, nafta, asfalt a jiné (Bedáň, 2006). 

Obr. č.  9 -  Ježovský lom, (foto autor) 
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Současný stav: Kamenolom se nachází cca 500 m JV a V od kóty Skalky, v zalesněném 

pruhu pole (Bedáň, 2006). Má délku 40m, šířku 30 m a výšku 15 m (Chráněná území 

Zlínského kraje [2011].  Tento lom je dnes již hodně zarostlý a zasucený (Bedáň, 2006).  

 

 

4.3 Okres Vsetín 

 

4.3.1 PP Čertovy skály 

Vyhlášen: 1966 

Výměra: 0,15 ha 

Ochrana: Skalní výchoz, který 

byl vytvořený blokem odolných pískovců, 

vypreparovaných činností vody do tvaru 

uspořádaných kvádrů, výrazný krajinný 

prvek. 

Poloha: Nad obcí Držková, 

severovýchodně od Zlína 

Geologie: Výchozy patří k luhačovickým vrstvám zlínského souvrství. Čertovy skály 

se uklání na jihovýchod pod úhlem asi 70°. Jihovýchodní stěna odkrývá plochy středně 

zrnitých až hrubozrnných pískovců. Na severozápadní stěně jsou četnější písčité slepence 

s valouny křemene, vápence a žul (Adamovič et al., 2010). 

Současný stav: Čertovy skály nazývané také Čertova stěna jsou díky blízké silnici 

a železnici nejznámější geologickou lokalitou Valašska. Nacházejí se v nejvyšších 

oblastech Vizovické vrchoviny (Janoška, 2000). Skalní hřeben je asi 150 metrů dlouhý 

se strmými až 25 m vysokými stěnami. Z hřebene vystupují vrcholky Hladká, Plochá, 

Kolébka a Čertova stěna. Hřeben představuje erozí vypreparovanou rozčleněnou 

pískovcovo – slepencovou lavici (Doležal et al., 1988). Viditelné je zde velké množství 

drobných tvarů zvětrávání a odnosu, nejčastější jsou pukliny, které se vytvořily mrazovým 

zvětráváním a gravitačním odsedáváním bloků. V dolní části lokality se můžeme setkat 

Obr. č.  10 - Bloky pískovců, (foto autor) 
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se zajímavými škrapy, které dosahují délky až 5 metrů a šířky 1,5 metrů.  Povrch skal 

dotvářejí výklenky a drobné dutiny, malé okno a malou skalní věž v horní části (Janoška 

2000). Kvůli  vysoké návštěvnosti je v okolí patrná eroze. V minulosti byla velká část 

plochy pod skalami využívána k pastvě, v dnešní době leží ladem a zarůstá dřevinami. 

Pod skalami je nutné udržovat protierozní zábrany (Mackovič, 2002). 

4.3.2 PP Jarcovská kula 

Rok vyhlášení: 1999 

Výměra: 0,7 ha 

Ochrana:  Význačná dominanta okolního terénu, 

pískovcový skalní útvar a další drobné skalní útvary 

v okolí. 

Poloha:  Levý břeh Vsetínské Bečvy, jihozápadně 

od Jarcové, jižně od Valašského Meziříčí. 

Geologie: Skalku tvoří především pískovce. Nahoru 

zjemňující části začínají slepenci a končí pestrými 

nebo šedými jílovci. Patu skalky tvoří také pískovce. 

Výše leží slepenec až pískovec o mocnosti 4,5 metru. 

Nad nim následuje masivní středně zrnitý pískovec 

až arkóza. Vrstvy se naklánějí v úhlu 20° k jihovýchodu. (Adamovič et al., 2010). 

Současný stav: Výška skalky je 8 metrů. Skalisko je oblíbeným výletním místem. 

V nejspodnější části je vrstva šedohnědého pískovce, na ni sedá slepenec obsahem velkých 

valounků křemene a dalších exotických hornin. Můžeme zpozorovat i charakteristické 

skalní lišty, které jsou tvořeny drobnozrnný slepenec. Nejvyšší část je vytvořena dvěma 

polohami pískovců, na nichž jsou zřetelné skalní prohlubně a voštiny. Na vrcholu 

se nachází skalní mísa (Janoška, 2000). Dříve byl okolní svah odlesněn a využíval se jako 

obecná pastvina. Nad skalou se nachází malý skalní výchoz. I přes zákaz horolezectví je 

 přírodní památka je používaná jako cvičná skála a horolezci je značně poškozován 

(Mackovič, 2002). 

Obr. č.  11 -  Jarcovská kula, (foto autor) 
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4.3.3 PP Jasenice 

Rok vyhlášení: 1991 

Výměra: 1,7056 ha 

Ochrana: Odkryv bloku  štramberských 

vápenců ve stěně lomu se známou fosilní 

faunou bezobratlých. Naleziště chráněných 

druhů živočichů a rostlin.  

Poloha: Na jihovýchodním okraji Jasenice. 

Geologie: Podložím jsou křídové horniny, 

těšínsko-hračišťské souvrství kelčského 

vývoje slezské jednotky. Velké množství fosilní fauny se nachází ve vápenci 

(ramenonožci, členovci, ježovky). Na vápenci se vytvořily mělké vysychavé půdy, v okolí 

je typická pseudoglejová kambizem (Mackovič, 2002). 

Současný stav: Oblast je ohrožována septálními a ruderálními druhy ze sousedních 

pozemků. V létě trpí památka neúměrnou návštěvností. Pozemek je nutno udržovat 

kosením (Mackovič, 2002). 

 

 

4.3.4 PR Klenov 

Rok vyhlášení: 1999 

Výměra: 15,0 ha 

Ochrana: Význačné skalní výchozy 

s přírodně zachovalými lesními porosty, 

výskyt vzácné fauny, které se vážou 

na horské bučiny 

Poloha: Bystřička I. 

Geologie: Přírodní rezervace Klenov 

Obr. č.  12 - Zatopený vápencový lom, (foto autor) 

Obr. č.  13 - Skalní výchozy, (foto autor) 
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je velmi nápadný kopec Vsetínských vrchů. Geologické podloží tvoří slepence a pískovce 

rusavých vrstev zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyšového pásma 

(Janoška, 2000). Na povrch vycházejí skalní útvary, které jsou modelovány zvětráváním 

a odnosem do skalních říms, mís a úpatních výklenků. Nejvyšší skalní stěna je vysoká až 

14 m. V rezervaci se nachází také dvě menší pseudokrasové jeskyně dlouhé 4 m  a 6 m 

(Mackovič, 2002). 

Současný stav: V oblasti se nachází mnoho slepencových a pískovcových skalních útvarů, 

která vystupují na několika místech. Tyto uskupení mají názvy Havranka, Zámčisko 

a Jazevka. Havranka se nachází napravo od modře označené turistické trasy vedoucí 

na Dušnou. Tento skalní útvar zaujme především mohutností skalních stěn. Viditelné jsou 

četné římsy, převisy, škrapy a dutiny. Zajímavý je zde skalní okno, které je 165 cm vysoké 

a 35 cm vysoké. Vrchol Klenova se nazývá Zámčisko. Lokalita je pokryta četnými 

balvany, mrazové sruby. Ne méně zajímavé je 7 m vysoké hřibovité skalisko, nazývané 

také jako tor tvořený vrstvami pískovců a slepenců. Ze strmého svahu Zámčiska vystupuje 

skála Jazevka tvořená tatktéž z pískovce a slepence. V dolní části této lokality se nacházejí 

skalní hradby, vysoká skalní věž Komín tvarovaná podél puklin. Ze severu jsou skalní 

hradby pokryty voštinami (Janoška, 2000). 

Území je tvořeno typickými kambizemními půdami. Rezervace je ohrožována 

běžným lesním hospodařením a rekreačním ruchem. Svislé stěny jsou používány horolezci 

jako cvičné skály (Mackovič, 2002).  

 

 

4.3.5 PP Křížový 

Rok vyhlášení: 1999 

Výměra: 3,80 ha 

Ochrana: Pískovcové skalní výchozy s mrazovým srubem a úpatní haldnou, balvanitým 

proudem, rozsedlinové jeskyně, pseudokrasové jevy v přirozeném bukovém lese s javorem 

klenem, výskyt vzácné fauny. 

Poloha: 4 km západně od Vsetína. 
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Geologie: Podklad tvoří lukovské vrstvy solaňského souvrství račanské jednotky 

magurského flyše. Výchozy tvoří arkózový pískovec. Skalní stěna protažená ve směru 

severovýchod až jihovýchod, je dlouhá přibližně 180 m a je příčně členěna puklinami. 

Paralelní pukliny odčlenily pískovcové bloky a vytvořily stupňovité skalní stěny. 

Balvanový proud a úpatní halda vybíhají od skalního úpatí. Na jihozápadu památky, 

při úpatí skalní stěny, se nachází vstup do pseudokrasové rozsedlinové jeskyně (Zbrojnická 

jeskyně), která je dlouhá 17 m a hluboká 12 m (Mackovič, 2002). 

Současný stav: Půda je zde kyselá kambizem dystrická. Problémem je rekreační ruch, 

převážně horolezectví a jeskyňáři (Mackovič, 2002). 

4.3.6 PP Svantovítová skála 

Rok vyhlášení: 1999 

Výměra: 0,160 ha 

Ochrana: Zachování ojedinělé skalní stěny 

z pískovců a slepenců vypreparovaných zvětráváním 

z okolních hornin magurského flyše. 

Poloha: Malá Bystřice 

Geologie: Skála je tvořena hrubozrnnými pískovci 

až drobnozrnnými slepenci. (Janoška, 2000) 

Současný stav: Skalní útvar, je podmíněn strmě 

uloženými vrstvami rozčleněné vertikálními 

puklinami. Skalní uskupení je protažené ve směru 

V - Z a rozdělené puklinami na tři části. Střední část 

tvoří skalní zeď nazývaná Svatka. Je 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká a až 3 metry široká. 

Západně od ní vystupuje útvar tzv. Svatoušek, který připomíná tor. Délka toru je 6 metrů, 

výška 5 metrů, šířka 2 metry. Na východě navazuje členěný blok Poutev o výšce 13 metrů. 

(Janoška, 2000) 

 

Obr. č.  14 - Svantovítová skála, (foto autor) 
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4.4 Okres Zlín 

Geologie: Geologickým podkladem území zlínského kraje je flyšové pásmo vnějšího 

karpatského oblouku. Nejvíce se na geologické stavbě podílejí usazeniny starších třetihor 

magurského příkrovu. Magurský flyš je zastoupen bystrickou, bělokarpatsko-oravskou 

a račanskou jednotkou, z malé části zde zasahuje ždánická jednotka.  

Račanská jednotka tvoří největší část okresu. Zaujímá oblast od jeho severozápadní 

hranice až po spojnici Hrádek-Bohuslavice-Valašské Klobouky-Poteč. Zlínské souvrství 

je zde zastoupeno nejvíce. Charakteristické je střídání pískovců a jílovců.  

Bystrická jednotka tvoří střední pásmo a odděluje bělokarpatsko-oravskou jednotku 

od račanské. Severní hranice ležní na linii Hrádek-Valašské Klobouky. Jižní hranice 

probíhá od Šanova, východně od Brumova-Bylnice, jižně od Štítné a jihovýchodně 

od Nedašova. Střídají se zde hrubozrnné křemenné pískovce v lavicích mocných až 

několik metrů s šedými nebo pestrými jílovci, jemnozrnné, vápnité až písčité vápence, 

jemně až středně zrnité křemitovápnité pískovce, slínovce a vápnité jílovce.  

Jádro Bílých Karpat tvoří Bělokarpatská-oravská jednotka. Není zde zachován 

úplný vrstevní sled. Nachází se zde pestré jílovce, středně až jemně zrnité křemenné 

pískovce, písčité jílovce, vápnité pískovce, slínovce a vápnité jílovce.  

Neogenní sedimenty jsou především složeny ze štěrků, písků a pestrých jílů. Často 

jsou pokryty čtvrtohorními naplaveninami řeky Moravy a sprašovými hlínami či sprašemi.  

Oblast Zlínského kraje je na nerostné suroviny poměrně chudá. Území náleží k alpsko-

karpatské horské soustavě. Největší rozlohu zaujímá Vizovická vrchovina, na severu 

se nacházejí Hostýnské vrchy, na jihovýchodě jsou Bílé Karpaty. V údolí řeky Moravy, 

u Napajedel, se setkává Dolnomoravský úval s Hornomoravským a tím oddělují výběžek 

Chřibů na západě (Mackovič, 2002). 
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4.4.1 PP Budačina 

Rok vyhlášení: 1966  

Výměra: 8,0559 ha 

Ochrana: Skalní útvary z méně odolných pískovců, 

které vznikly v období pleistocénu erozí, s malou 

puklinovou jeskyní.  

Poloha: asi 8 km severozápadně od obce Kudlovice 

Geologie: Skály jsou přirozeným pískovcovo-

slepencovými skalními výchozy lavic, patří 

do solaňského souvrství z račanské jednotky 

magurského příkrovu ve flyšovém pásmu Západních 

Karpat. Skály jsou strmě ukloněny, tvoří jej lavice 

psamitů-psefitů o mocnosti 4 m. Složení lavic tvoří středně až hrubě zrnitý arkózový 

pískovec, který je tvořen křemennými zrny a v podobě lupínků se objevuje muskovit. 

Jelikož je v základní hmotě zastoupena i jílovitá složka, jedná se o přechodovou horninu 

mezi drobovými a arkózovými pískovci. Hrubozrné pískovce přecházejí místy 

do drobnozrnných slepenců. V některých lavicích jsou slepence až středně zrnité velikosti 

valounů. Tyto valouny jsou většinou křemene, rohovce, živce a z úlomků jiných hornin. 

Na severní stěně vznikly větrnou korozí skalní voštiny (Elsnerová et al.,1996). 

Současný stav: V této chráněné lokalitě se nachází čtyři velké skály. Skály jdou za sebou 

ve směru na jihozápad až severovýchod. Jsou součástí stoupajícího hřbetu ke kopci Krásná 

hora. Největší skalní útvar jehož výška je asi 12 m a délka 15 se nachází na jihozápadním 

okraji. Ve skále se přirozeným větráním vyvinula malá puklinová jeskyně, která 

má vstupní výšku přes 2 m a šířku 1 m, hloubka je asi 5 m (Elsnerová et al.,1996). Lokalita 

leží poblíž značené turistické cesty a je hojně navštěvována turisty (Mackovič, 2002). 

Obr. č.  15 - Pískovcový výchoz, (Podešva) 
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4.4.2 PP Čertův kámen 

Vyhlášeno: 1991 

Výměra: 1,8572 

Ochrana: Izolovaný výchoz ukloněných lavic 

pískovců a slepenců.  

Poloha: 1 km od Provodova. 

Geologie: Čertův kámen je izolovaný skalní 

výchoz strmě ukloněných lavic středně 

až hrubozrnného arkózového pískovce, který 

přechází až do slepence. Na severovýchodní 

stěně je nejlépe vidět pískovcovo-slepencové lavice. Červenohnědavá barva povrchu 

pískovce je zapříčiněna větším obsahem druhotným hydroxidových a oxidických sloučenin 

železa. (Elsnerová et al., 1996). 

Současný stav:  Tento protáhlý skalní útvar je dlouhý 16 m a široký 9,5 – 13m. Přírodní 

památka se nachází na kopci Rýsov. Čertův kámen byl do současné doby podoby vytvářen 

především mrazovým zvětráváním podle příčných a podélných puklin. Na skále jsou také 

viditelné skalní dutiny. Jednotlivé dutiny jsou nad sebou v jedné přímce v několika řadách. 

Na severozápadní převislé stěně byly tokem srážkové vody vyvinuty žlábkové škrapy 

a na vrcholové plošině vzniklo přibližně 10 skalních mís (Elsnerová et al., 1996).  

4.4.3 PP Králky 

Rok vyhlášení: 1987 

Výměra: 2,5329 ha 

Ochrana: Skalní útvary tvořené pískovcovými a slepencovými paleogenními lavicemi. 

Poloha: 8 km severozápadně od obce Kudlovice. 

Geologie: Geologický podklad je tvořen mocnými hrubozrnnými pískovcovými 

a slepencovými lavicemi lukovských vrstev račanské jednotky magurského flyše. Skalní 

Obr. č.  16 - Čertův kámen, (foto autor) 
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útvary tvoří pískovec a slepenec z období paleocénu. Dva výskyty skalních útvarů 

v protilehlých svazcích reprezentují dvě křídla antiklinální vrásy. Severozápadní křídlo 

je strmější, 50 metrů dlouhá skalní hradba. Vyskytuje se v těsné blízkosti zříceniny. 

Je rozdělena na tři části podél puklin, o výšce stěn 30 metrů.  Mírnější jihovýchodní křídlo 

přestavují tzv. Králky. Slepencové a pískovcové vrstvy se zde uklánějí na jihovýchodní 

stranu (Janoška 2000). 

Současný stav: Útvary jsou horolezecky i turisticky velmi oblíbené. Na skalách 

jsou v malém vyvinuty drobné tvary zvětrávání a odnosu. To jsou především žlábkovité 

škrapy, skalní dutiny, skalní mísy, voštiny a křesla. Půda je kamenitá kambizem. Skály 

Králky v minulosti sloužily jako hradní pozorovatelna. Uměle vytesaná cesta ve skalách  

umožňovala rychlejší spojení s hradem (Svačina,2007). 

 

 

4.4.4 PP Pod lázněmi 

Rok vyhlášení: 2001 

Výměra: 0,0002 ha 

Ochrana: Pramen minerální vody. 

Poloha: Malenovice u Zlína. 

Geologie: Podklad území je tvořen třetihorními 

paleogenními sedimenty flyšového pásma 

Západních Karpat. Flyšové střídání jílovců 

a pískovců, většinou s převahou jílovcových 

souvrství. Horniny flyšové byly překryty 

holocenními a pleistocenními uloženinami 

(Chráněná území Zlínského kraje [online]. 

Současný stav: Analýza toho pramene ukázala, že minerální voda ze studny je slabě 

mineralizovaná, hydrogenuhličitano-chloridová sodná se zvýšeným podílem  lithia 

a aniontů fluoridů a jodidů.  Oproti jiným blízkým pramenům má tento nízký obsah 

Obr. č.  17 - Studna, (foto autor) 
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sirovodíku. Pramen je možno zatřídit mezi minerální vody především pro zvýšenou 

mineralizaci (Chráněná území Zlínského kraje [online]. 

Studna se nachází blízko zemědělského areálu a komplexu průmyslových budov 

(Chráněná území Zlínského kraje [online]. 

 

 

4.4.5 PP Sirnaté lázně 

Rok vyhlášení: 2001 

Výměra: 0,0002 ha 

Ochrana: Pramen minerální vody. 

Poloha: Malenovice u Zlína. 

Geologie: Podklad území je tvořen třetihorními 

paleogenními sedimenty flyšového pásma 

Západních Karpat. Flyšové střídání jílovců 

a pískovců, většinou s převahou jílovcových 

souvrství. Horniny flyšové byly překryty 

holocenními a pleistocenními uloženinami (Chráněná území Zlínského kraje [online]. 

Současný stav: Voda z toho pramene je sirná, slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitano-

chloridová sodná. Má zvýšený podíl lithia a aniontů fluoridů a jodidů. Pramen se řadí mezi 

mineralizované vody z důvodu vysoké celkové mineralizaci a obsah rozpuštěného 

sirovodíku.  

Území pramene je bezlesá.  V okolí je zemědělský areál a průmyslové budovy. 

Riziko znečištění vody je velké, hlavně z důvodu hospodářské budovy (bývalého kravínu), 

která se nachází ve vzdálenosti cca 20 metrů Chráněná území Zlínského kraje [online]. 

 

 

Obr. č.  18 - Studna, (foto autor) 
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4.4.6 PP Skály 

Vyhlášen: usnesením ONV Gottwaldov 

ze dne 16.4.1987, přehlášeno nařízením č.1/97 Oú Zlín 

ze dne 6.2.1997.  

Výměra: 6,9851 ha 

Ochrana: Skalní útvary tvořené slepenci a pískovci. 

Poloha: 0,5 km od obce Držková. 

Geologie: Jsou tvořeny pískovcem a slepencem 

soluňského souvrství z období paleocénu. Hřbety 

skal představují trosky protilehlých ramen vrásy, 

jejíchž vrcholová část byla rozrušena erozí a snížena 

(Janoška, 2000). 

Současný stav: Vystupují v jižní části Hostýnských vrchů. Skály se rozdělují na přední 

a zadní skály. Přední skály se nacházejí na jižním úbočí strukturního hřbetu. Uskupení 

tvoří soustava přerušovaných výchozů. Jsou tvarově omezené strmě ukloněnými 

horninovými vrstvami, které padají v úhlu 60°. Tuto skutečnost můžeme vidět již na první 

skále, jenž horolezci nazývají Jehla. Zajímavá je také 80 m dlouhá skalní stěna, která 

dosahuje výšky místy až 25 metrů. Skalní stěna je tvořena několika dílčími bloky, 

kterou rozčlenily příčné pukliny. Tvar stěny a její samotný vzhled je ovlivňován 

odlamováním skalních bloků, což vede ke vzniku převisů a říms. Jsou patrné však i 

žlábkové škrapy, výklenky a skalní mísy. Zadní skály vystupují do výšky 18 metrů, délka 

je až 40 metrů. Skalní hradba je vymodelovaná mrazovým zvětráváním do tří věží 

(Janoška, 2000). 

 

Obr. č.  19 -  Pískovcové a slepencové 

skalní útvary, (Podešva) 
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4.4.7 PP Slanice-Studna 

Rok vyhlášení: 2001 

Výměra: 0, 0002 ha 

Ochrana: Pramen minerální vody. 

Poloha: Malenovice u Zlína. 

Geologie: Podklad území je tvořen třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma 

Západních Karpat. Flyšové střídání jílovců a pískovců, většinou s převahou jílovcových 

souvrství. Horniny flyšové byly překryty holocenními a pleistocenními uloženinami. 

Jsou zde převážně hnědé půdy, hnědé půdy kyselé, místy podzolované (Chráněná území 

Zlínského kraje [online]. 

Současný stav: Voda je slabě mineralizovaná, hydrogenuhličitanochloridová sodná. Má 

zvýšený obsah lithia a aniontů jodidů a fluoridů. Jedná se o minerální vodu pro její 

vysokou celkovou mineralizaci. Neobsahuje rozpuštěný sirovodík (Chráněná území 

Zlínského kraje [online]. 

Studna se nachází na okraji listnatého lesa v údolí Slanického potoka. Je v území 

rekreačního charakteru v blízkosti budov (Chráněná území Zlínského kraje [online]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.  20 - Studna, (foto autor) 
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5 Návrh trasy  lokalit 

 

Tato trasa je určena pro celodenní výlet na kole.  Památky se nacházejí v pohoří Chřiby.  

 

Přibližný časový program: 

9:00 hod. -  PPJežovský lom 

10:30 hod. - PP Kozel 

11:00 hod. – PP Kazatelna 

12:30 hod. – PP Břestecká skála 

15:00 hod. – PP Komínky 

17:00 hod. – PP Budačina 

 

 

Obrázek č. 21 – Mapa lokalit 
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Začátek trasy bude v Ježovském lomu.  

K Ježovskému lomu nevede značená turistická trasa. Dostaneme se k němu cyklistickou 

trasou nebo po silnici. Od silnice lze velmi snadno najít. Před lomem se nachází závora, 

která brání vjezdu aut a tím také nepovolené těžbě písku. Při vstupu můžeme u stěny lomu 

vidět tabuli se státním znakem, která značí, že jde o přírodní památku. Bezprostřední okolí 

lomu je zalesněno náletovými dřevinami a místy se vyskytují i černé skládky.  

Od Ježovskému lomu pojedem asi 11 km (45 min.) po cyklostezce k přírodní 

památce Kozel a Kazatelna. Přírodní památky lze bez větších problému najít. Dostat se 

k nim můžete i autem, který lze nechat na odstavném parkovišti u turistického rozcestí U 

Křížku. Z rozcestí se můžete vydat po žluté značce na zříceninu hradu Cimburk, opačným 

směrem na poutní místo Sv. Klimenta a do archeologické lokality Osvětimany. My se 

budeme držet červené značky, která nás zavede k přírodní památce Kozel a Kazatelna, dále 

však trasa vede do Bohuslavic a na hrad Buchlov. Přírodní památky Kozel si všimneme již 

při procházením či projížděním trasou. Oblast je pokryta bukovým porostem, bezprostřední 

okolí památky je kvůli sešlapu téměř bez vegetace. Skála je bohužel posprejovaná 

vandalisty a oblast je mírně znečištěná odpadky turistů. 

Po prohlídnutí památky Kozel pokračujeme dál k přírodní památce Kazatelna. Na 

rozdíl od předchozí památky vede ke Kazatelně strmější cesta. Vyznačená trasa vedoucí do 

kopců nás zavede až k vypreparované skále Kazatelna doprostřed listnatého lesa. Ze skály 

je výhled na pohoří Chřibů a zříceninu hradu Cimburk. Skála oproti jiným není až tak 

poznamenána turistickým ruchem.  

Další přírodní památkou, kterou navštívíme je PP Břestecká skála. Na kole 

pojedeme asi 12 km (47 min.) cyklistickou trasou, která není náročná. Dojedeme na 

rozcestí a poté se pak vydáme červeně vyznačenou trasou k Břestecké skále. Skála se 

nachází na samém vrcholku u borovic, a zde ji vidět již z cesty. Výstup na skálu se 

doporučuje těm zdatnějším. Jelikož ke skále nevede žádná upravená trasa, jediný způsob 

jak se na vrchol dostat je vyšlapat kopec skrz velké vrstvy listí a chrastí. Ze skalních stěn je 

nádherný výhled na část obce Břestek, vrcholky Chřibů a hradu Buchlov. Ne méně obtížný 

je krkolomný sestup dolů. Pár metrů od Břestecké skály je Restaurace „Pod Skalou“ kde se 

turista může občerstvit. 
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Po prohlídce skály se vydáme opět po cyklistické trasy k přírodní památce 

Komínky a Budačina, které jsou vzdálené asi 19 km (56 min.). Těmito památkami 

prochází i Spáčilova naučná stezka. Ke Komínským skalám nás dovede červeně turisticky 

značená trasa. Komínky lze velmi snadno najít, kromě rozcestníků zde můžete vidět i 

informativní tabule. Na kopci Komínků je vyšlapaná cestička vedoucí na vrchol. Na 

samém vrcholku je tzv. kazatelna, vypreparovaná skála s vytesanými schůdky, ale kvůli 

vysokému porostu zde není téměř žádný výhled.  

Poslední zastávkou je PP Budačina. Vede k ní cyklistická trasa, která je od PP 

Komínky vzdálena 6,7 km nebo Spáčilova naučná stezka, která je 4,3 km daleko. 

Spáčilova stezka nás zavede do kopce až k Budačině. V okolí stezky jsou informativní 

tabule, proto není těžké skálu najít, i když se nachází uprostřed listnatého porostu. 
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6 Závěr 

 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, cílem bakalářské práce byla charakteristika 

navštívených lokalit, zhodnocení jejich současného stavu a navržení trasy lokalit.   

Stav jednotlivých přírodních památek a rezervací je odlišný. Cestovní ruch je 

mnohdy přírodním památkám na škodu. Vandalství, neukázněné chování turistů svévolné 

slézání ze skal, nepovolená horolezecká činnost, rabování minerálů, to vše památkám ubírá 

na jejich přírodním vzhledu a atraktivitě. Některé lokality jsou neudržované a nevzhledné. 

Pro rodiny s dětmi můžou být bez bezpečnostních opatření i životu nebezpečné. Bez 

neoznačených cest, informačních cedulí či státním znakem lze je jen těžko najít. Naštěstí 

ve většině případů jsou tyto přírodní památky a rezervace dnes již více opečovávány a 

k tomu určený orgán se jej snaží udržovat v čistém a vhodně upraveném terénu. Naučné 

stezky, informační cedule, rozcestníky, to vše je pro cestovní ruch a turistiku důležité. 

Dnes se již mnoho orgánů snaží své přírodní bohatství ukázat turistům.  
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