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Anotace  

 

Práce je zaměřená na přehledné prezentování hradů, hradních zřícenin, a terénních  

pozůstatků po hradech na území geomorfologického celku Moravské brány. Součástí je 

geografický popis pro orientaci a představu o umístění hradů, vlastivědný popis obsahující 

základní historická fakta, geologický popis krajiny a výčet horninového složení hradů. 

Turisticky atraktivní cíle zhodnotím podle již existující nabídky, u turisticky méně 

vyhledávaných lokalit popíšu oblast z geovědního hlediska. Vlastní přehled a souhrn všech 

geovědních zajímavostí bude praktický výstup práce. 

 

Klíčová slova: 

hrady, geologie, Moravská brána, geomorfologie, skalní masivy, historie, turistika 

Summary 

The work is focused on a clear presentation of castles, castle ruins, and field 

the remains of the castles of the territory geomorphological whole Moravian Gate. Includes 

a geographic description of the orientation and the idea of the location of castles, homeland 

description containing the basic facts of history, landscape and geological description of 

enumeration rock composition castles. Attractive targets according evaluate existing menus 

for less popular tourist sites of the area description geology terms. Own statement and 

summary of all geoscientific interest is practical work output. 
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1 Úvod 

Touto prací si kladu za cíl souhrnně popsat území Moravské brány. Zkombinovat 

informace získané studiem geologie, hydrologie, geografie a také historie hradů 

nacházejících se na vybrané lokalitě. Získané informace seřadit tak aby poskytovaly 

přehled o hradech a památkách v oblasti a upozornil na ty méně navštěvované nebo 

turisticky známé. Protože každý zkoumaný prvek by svou zajímavostí a bohatstvím 

informací vydal na samostatnou práci, bude přistupováno k jednotlivým opěrným bodům 

v širších souvislostech. Méně důležité aspekty budou jen okrajově zmíněné. Zmíněné 

proto, že respektuji provázanost vývoje. Práce se zaměřuje hlavně na hrady ale jako 

studentka geovědního turismu mám vztah také ke krajinnému bohatství a protože se na 

území v bezprostřední blízkosti nacházejí také jiná důležitá místa, jako jsou archeologická 

a paleontologická naleziště, technické památky a přírodní památky našla jsem také těmto 

informacím místo ve své práci.  

Hrady a zříceniny jsou často vyhledávaným cílem rodinných výletů nebo školních exkurzí. 

Pěší turistika, cyklistické vyjížďky nebo jakákoliv forma výletu za kamennými svědky 

minulosti jsou oblíbenou zábavou a také zdrojem poučení. Mezi návštěvníky jsou dostupné 

informace o historii hradu, rodech, jejichž příslušníci hrady stavěli, přestavovali, dobývali, 

kupovali, opouštěli, konfiskovali, nařizovali zničit. Návštěvníci mají informace o 

lokalizaci hradu, výši vstupného, otevírací době o plánovaném kulturním programu. Ale 

při dotázání se na skálu, která se nachází pod hradem, nebo na název kamene, který je ve 

zdivu hradeb, nebo z čeho jsou klenby a římsy, se návštěvníkovi, z běžně dostupných 

informačních zdrojů určeným turistů odpovědi nedostává. (Koukal et. al. 2005) 

Podle Koukala jsou hrady vyhledávané často geology. Nejen pro to, že jsou součástí naší 

historie, jsou totiž obvykle na skále a skála je klíčem k rozpoznání geologického složení 

celé krajiny, často i oknem do suterénu krajiny. Bez skalního výchozu jsou geologové 

bezradní, jsou nuceni si pomáhat při identifikaci podloží geofyzikálním měřením, 

hlubokými vrty. Stavební materiál hradů je také úzce spjat s geologickým podložím, dá se 

spolehnout na to, že hrady byly stavěné z kamenných materiálů nejdostupnějších v 

nejbližším okolí.  
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Hrad či jiný monument na skále je opěrným bodem. Skalní výchozy bývají rozsáhlé, na 

některých je odkryt celý soubor hornin, vrstvy mladší a starší. Když opevněné hrady 

ztrácely svůj strategický, hospodářský i politický význam, převzaly jejich úlohu zámky. 

(Koukal, 2010 s. 140-143).  

Hradních zástupců střežící Moravskou bránu je celkem devět: Hrad Drahotuš, nedobytý 

Helfštýn, Hradisko v Rožnově, Starý Jičín, Šostýn, Štramberk, Zřícenina Purchart, Svrčov 

a na okraji Hukvaldy. 

Moravskoslezská brána  je geomorfologický celek v oblasti Západních Vněkarpatských 

sníženin a nachází se mezi Podbeskydskou pahorkatinou a Nízkým Jeseníkem. Má směr od 

severovýchodu k jihozápadu, na jihozápadu přechází plynule do hornomoravského úvalu a 

na severovýchodě do Ostravské pánve. Součástí celku je také další geologická zajímavost: 

Hranický kras s nejhlubší propastí v české republice. (Koukal, 2005, s. 21) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomorfologick%C3%BD_celek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Vn%C4%9Bkarpatsk%C3%A9_sn%C3%AD%C5%BEeniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Vn%C4%9Bkarpatsk%C3%A9_sn%C3%AD%C5%BEeniny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podbeskydsk%C3%A1_pahorkatina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADzk%C3%BD_Jesen%C3%ADk
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2 Geologický vývoj území a jeho současný charakter 

(I.) 

(II.) 

 

(III.) 

Obr. 1 : geologická mapa Moravské brány (I., II.) s legendou (III.) (13) 



Kristýna Křížová – Hrady Moravské brány jako objekty geovědního turismu 

 

2015 

9 

 

V Moravské bráně se nachází rozsáhlé plošiny a zaoblené hřbety. V severozápadní části 

jsou zbytky ledovcových sedimentů, všude pak mohutné sprašové pokryvy. I když jde o 

tektonicky podmíněnou sníženinu, na současný reliéf krajiny měly vliv i pochody 

v předpolí pleistocenního ledovce. (Koukal et. al. 2010)  

Moravská brána je brázda dlouhá asi 65 kilometrů, široká 4 až 9 kilometrů, původem 

zlomová propadlina, část čelní podkarpatské hlubiny. Má dvě části, část bečevskou (podle 

řeky Bečvy) a část oderskou (podle řeky Odry). Mezi nimi stojí úzký „hranický“ práh 

z paleozoických hornin a to ze starších devonských vápenců a mladších hlavně drob a také 

břidlic karbonského kulmu. Je ve své západní částí povrchově příkladnou propadlinou 

mezi příkrými svahy Oderských vrchů na severu a podobně příkrými svahy Maleníku na 

jihu, které v obou příkladech vytvářejí tvrdé kulmské horniny spodního karbonu. Brána je 

západně po délce rozdělena na dvě pásma, na nižší širokou nivu Bečvy a o 70 metrů vyšší 

plošinu pod oderskými vrchy. Páteří Hranického prahu je výběžek Maleníku a 

vápencového hřbetu jihovýchodně od hranic, vrcholící Hluzovským kopcem. Za 

Hranicemi se brázda prolamuje těsným údolím Bečvy a v oderské části se zařezává údolím 

říčky Luhy. Ve vápenci je vyvinut Hranický kras se Zbrašovskými aragonitovými 

jeskyněmi. Oderská část začíná plošinou Blahutovického vrchu, ale hned na východ od 

tohoto vrchu je prohloubena údolím Odry. Jím vnikal pevninský ledovec a přetvořil 

původní údolí erozí ledu a jeho morénou. Do ní se potom zahloubila Odra a vytvořila 

širokou mokrou luční nivu. Severně od ní je široký mírně zvednutý svah, ohraničený 

městečkem Jeseník nad Odrou. Maleník, se prolomením Bečevské brány oddělil od 

Oderských vrchů. Dříve byl občas pokládán za součást Karpatské soustavy, ačkoliv je 

krou, která byla zmíněným prolomením oddělena od sudetské části Českého masivu. 

Směrem na jih od Moravské brány se rozkládají dvě podbeskydské pahorkatiny, nazvané 

podle sídlišť a podle hor – geograficky podle Kelče pahorkatina Kelčská (orograficky 

podle Hostýna, podhostýnská). Geograficky podle Nového Jičína Pahorkatina 

Novojičínská (orograficky podle Radhoště Podradhošťská) Sever Moravské brány patří 

k českému masivu a jejím jižním okrajem je Karpatská soustava. (Haubelt Saneřík 2010)  

Bečevská Brána je tektonickým prolomem a má v severovýchodní části zlomový svah. 

Geologické řezy napříč Moravskou branou ukazují, že omezení sníženin je hlavně na 

severozápadní straně zlomové. V devonské kře Maleníku u Hranic na Moravě je naše 

nejhlubší propast zvaná Hranická o hloubce 244 metrů. Od okolní krajiny se odlišují 

krasové ostrůvky devonských vápenců v hornomoravském úvalu. (Koukal et. al. 2010) 
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2.1 Geologický vývoj Moravské brány ve třetihorách 

V Neogénu dochází k alpinskému vrásnění, v jehož důsledku vznikají Karpaty. Jednotlivé 

karpatské příkrovy jsou nasouvány na východní okraj Českého masívu. Jejich tlakové 

působení m za následek rozlámání zarovnaného Českého masivu na kry. Poklesem jedné 

z ker na východním okraji Českého masivu vzniká příkopová propadlina – Moravská 

brána. Její spodní část se dostává pod úroveň tehdejší hladiny světového oceánu a dočasně 

se stává okrajovým mořem. Ustupující moře po sobě zanechávána dně Moravské brány a 

v jejím přilehlém okolí nezpevněné usazené horniny: štěrky, písky a jíly. S ústupem moře 

končí nasouvání karpatských příkrovů. Jejich horniny, zvrásněné pískovce a jílovce tvoří 

dnes podloží kelčské pahorkatiny, Hostýnských vrchů a Beskyd. Po dosunutí čela příkrovů 

mezi Mikulovem a Hranicemi do dnešní pozice došlo k nové mořské transgresi do celé, 

avšak rozdílně poklesající karpatské předhlubně. (Chlupáč et. al. 2002) 

 

Obr. 2 Schéma tektonických pohybů (13) 
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2.2. Kvartér 

Morava je přirozeným spojením mezi severem a jihem Evropy. Po celou dobu Kvartéru 

sloužila Moravská brána jak rostlinstvu, tak živočichům k sezónním i ke globálním 

posunům. (Musil 2014) 

Na sledované území zasáhl okraj severského pevninského ledovce dvakrát. 

V předposledním sálském zalednění a ve starším elsterském zalednění. Jejich uloženiny 

nalézáme na severní Moravě a ve Slezsku v oderské části Moravské brány. Z obou 

zalednění jsou zachovány uloženiny několika stadiálů a jejich mocnost dosahuje až 

několika desítek metrů. Většina plochy našeho území patřila v pleistocénu přiledovcové 

neboli periglaciální zóně. V glaciálech se výrazně uplatňovaly exogenní procesy 

mechanického zvětrávání. Akumulace gravitací vzniklých uloženin i eolitických a 

fluviálních sedimentů naopak „změkčovaly“ ostré morfologické tvary. K akumulačním 

oblastem s dominantním zastoupením pískoštěrkových říčních teras, spraší a navátých 

písků a pestré škály dalších sedimentů patří na našem území zejména Moravské úvaly – 

část moravské Brány v povodí Bečvy. Podél toku řeky Bečvy se tvoří průběžný systém 

terasových akumulací. Ty vznikly v důsledku zařezávání koryt toku do podložního 

skalního systému při postupném výzdvihu masivu. Svědectvím endogenní aktivity 

Moravské Brány jsou i výrony plynů, zejména CO2 Na Moravě souvisejí s mladými zlomy, 

případně vulkanickou činností výrony plynů v Jeseníkách a v předpolí Karpat (v hranickém 

krasu, kde ve Zbrašovských aragonitových jeskyních byly zjištěny i stopy recentního 

hydrotermálního zrudnění. (Chlupáč et. al. 2002) 

Záznam dřívějšího podnebí ve stalagmitech. Stabilní izotopy ve stalagmitech jsou dobrým 

nástrojem pro rekonstrukci dřívějšího klimatu, poněvadž zaznamenávají jeho nepřetržitý 

růst. Určují se přírůstkové linie střídající světlejší a tmavší vrstvičky, ve stalagmitech se 

uchovávají také pyly rostlin, které rostly na povrchu, dostávají se do vody a spolu sní, 

prosakují až do jeskyně. Většina dnešních krápníků vznikla v pozdním glaciálu a holocénu. 

(Musil 2014) 

Málokterý region se může pochlubit tak bohatou historií kvartérních výzkumů, především 

nálezů fauny, flóry a tehdejšího člověka jako Morava. Patří mezi evropské země 

s nejstaršími písemnými prameny o kvartérních fosilních obratlovcích. (Musil 2014) 
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2.3 Meteorologie, hydrologie 

Klimaticky spadá do oblasti mírně teplé, mírně vlhkého s mírnou zimou. Směrem 

k jihozápadu teploty stoupají a srážky naopak klesají. Významnou, rozhodující měrou 

ovlivňující klimatické poměry Moravské brány poměrně příkré svahy, které do ní spadají. 

V posledních letech se objevují tendence v důsledku zvyšujícího se množství skleníkových 

plynů v atmosféře. Chod teplot i srážkové činnosti úzce souvisí s prouděním vzduchu a to 

je výrazně ovlivněno utvářením reliéfu zemského povrchu. (Haubelt Saneřík 2010) 

Bečva je největší přítok Moravy z levého břehu o délce 119,3 kilometrů s povodím 1626 

kilometrů čtverečních. Obě její zdrojnice, rožnovská a vsetínská, pramení pod skupinou 

Vsoké v Hostýnsko-Vsetínských Beskydech. Za valašským Meziříčím protéká údolím, 

které odděluje pahorkatinu Podhostýnskou od pahorkatiny Podradhošťské, až k devonským 

vápencům z Teplic nad Bečvou, kde se proráží úzkým údolím, kaňonem s příkrými svahy. 

U Hranic vstupuje do Moravské brány a stává se osou její bečevské části. V Teplicích nad 

Bečvou protéká termální linií. (Haubelt Saneřík 2010, Šindlářová Kobza 2007)  

Uhličitá voda vyvěrající z řeky poblíž patří k nejvýznamnějším minerálním vodám u nás. 

Zkrasovatělé vápence poskytují zdroj základní chemické služky vod. Probublávající oxid 

uhličitý, jehož původ vědci předpokládají v hloubce 700 metrů, je pozorovatelný při nižším 

stavu vody i v korytě Bečvy. Teplická kyselka je známá již od 16. století. Ve 30. letech 20. 

století nechaly lázně vyhloubit dva vrty s cílem zajistit nové kvalitní a vydatnější zdroje 

minerálních vod. Vrt RI z roku 1934 dosáhl hloubky 60 metrů a jmenuje se Kropářův 

pramen. Podle majitele hranického panství v 16. století. Lze jej ochutnat u tří veřejných 

výtoků, na nábřeží poblíž východu ze Zbrašovských jeskyní, v altánu naproti mostu přes 

řeku Bečvu a u parkoviště léčebného domu Janáček. Druhý vrt RII, zvaný Gallášův 

pramen, podle moravského lékaře byl pro nízkou vydatnost a přímou souvislost s říční 

vodou odstaven. Ještě je zde jeden pramen Jurikův pojmenovaný podle kolonizátora 

zdejšího kraje na přelomu 12. a 13. století, benediktinského mnicha Jurika. (Janoška 2011) 

Bečva má několik terasových stupňů, obtéká skupinu Maleníku a její údolí prochází 

neznatelně do Hornomoravského úvalu. Protéká na dolním toku tektonicky založenou 

sníženinou Moravské brány. Vzhledem k povrchu neogenních sedimentů je údolí Bečvy 

v Moravské bráně prohloubeno o 60 až 80 metrů. Průlomové údolí Bečvy u hranic 
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v devonských vápencích je patrně třetihorního stáří. Bylo zaplněno miocenními 

uloženinami a po ústupu neohenního moře, kdy se začalo vyvíjet povodí Bečvy, byla 

postupně odnesena jeho sedimentární výplň. (Haubelt Saneřík 2010) 

Kaňon na řece Bečvě vznikl, když Bečva změnila svůj tok z Valašského Meziříčí směrem 

do Moravské brány, měla do jisté míry svou cestu napříč krou Maleníku připravenou. 

Někdejší kaňonovité údolí vyplněné jen mělkými šedozelenými jíly bylo tím nejlepším 

místem kudy si cestu do Moravské brány přes masiv prorazit. Dostat se až na dno 

někdejšího kaňonu se prozatím Bečvě nepodařilo. Schází ji ještě asi 100 metrů. Neúprosný 

čas však působí taky zde, a pokud se řeka nerozhodne změnit svůj tok za několik miliónů 

let, příroda v okolí bude bohatší o další zajímavost, která se bude moci bez nadsázky 

označovat za kaňon. (Janoška 2005) 

Odra pramení v kulmských břidlicích Oderských vrchů pod Fidlovým kopcem ve výšce 

652 metrů., na sever od Lipníka nad Bečvou. Její tok na českém území má pouze 135,5 

kilometrů. Protéká Oderskými vrchy a teprve za Odrami vstupuje do oderské části 

Moravské brány.  

U Jeseníku nad Odrou, v místech kde Moravská brána končí, přijímá 27,4 kilometrů 

dlouhou říčku jménem Luha, vstupuje do Ostravské pánve, u hranice mezi Českým 

masivem a Karpatskou soustavou. Nad cementárnou v hranicích byl postaven památník 

zvaný „Předěl“, který připomíná dotyk rozvodí dvou řek. Je na něm nápis: /“Podivuhodné 

místo, kde se rozcházejí vody a kde se rozděluje déšť. Potoky spějí odtud na sever a na jih. 

Ta voda se už nikdy nepotká. Stojíte na předělu moří.“/ (Haubelt Saneřík 2010, Šindlářová 

Kobza 2007) 
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3 Historický vývoj území Moravské brány. 

3.1 Antropozoikum 

Geologický pohled na vznik Moravské brázdy ukázal, že její osidlování mohlo začít až po 

ukončení dob ledových, až ve starší době kamenné ve starší části kvartéru, počátkem 

pleistocénu. V něm se lidé živili „kořistnickým“ opatřováním potravy. Mezi osmým a 

pátým tisíciletím se odehrála střední doba kamenná, v níž paleolitická valounová industrie 

byla vystřídaná menšími nástroji, drobnotvarými mikrolity, přizpůsobenými lovu drobnější 

lesní zvěře. S koncem šestého tisíciletí začala ve středu Evropy mladší doba kamenná, 

v niž vznikla výrobní ekonomika, zemědělská výroba, což byl převrat ve vývoji lidské 

populace natolik závažný, že se o něm hovoří jako o neolitické revoluci. Tento převrat 

trval u nás do první poloviny čtvrtého tisíciletí a byl zakončen pozdní dobou kamennou. 

Následovala doba bronzová, které ve středoevropském prostředí trvala od třetího tisíciletí 

do počátku prvního tisíciletí našeho letopočtu. V ní už probíhá etnogeneze, evoluční 

vyčleňování lidských komunit a skupin. Což vrcholilo v době železné. V té době už 

existovaly základní trasy evropských cest směnného obchodu, po nichž se od Baltu do 

střední Evropy dostával mimo jiné jantar. V našem prostředí vznikala společenství 

románská, germánská a slovanská, která se formovala do podoby kmenových sdružení a 

středověkých států. Osidlování území znamenalo pohyb obyvatel, doložitelný 

archeologickými nálezy. A pohyb lidí mohl znamenat i stezky a cesty i v oblasti Moravské 

brány. Cesta jantarová byla strategickou komunikací mezi Středomořím a pobřežím Baltu a 

nejznámější komoditou, která se po ní dopravovala, byl jantar. Vycházela směrem na 

Moravu z keltsko-ilyrského sídliště Carnuntum, zbudovaného na Dunaji v oblasti dnešní 

Vídně, a to by pro časové určení této stezky mohlo znamenat druhou polovinu prvního 

tisíciletí před naší érou, ve staletích, v nichž na našem území sídlili Keltové. Byli to 

Bójové, od nichž vznikl název bojohemum, tedy Bohemia. Jantar byl směňován za kovové 

předměty, pak tato směna mohla existovat už v eneolitu. Dříve panovala představa, že 

jantarová stezka ve své jezernické variantě (podle sídliště Jezernice v Pobečví) vedla 

Pomoravím a pak Bečevskou branou – podél řeky Bečvy od Přerova za rozvodí mezi 

Hranicemi a Bělotínem – k Poodří a pak na dnešní Hradec nad Moravicí a Opavu směrem 

na Balt. Je ale dnes spolehlivě dokázáno výzkumy Vladimíra Rohelince, že jantarová 

stezka vedla karpatskou variantou po přechodu Moravy u Napajedel a přechodu Dřevnice u 
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Otrokovicna Holešov, pak podél severozápadních svahů Hostýnských vrchů na Bystřici 

pod Hostýnem s keltským opidem, na křižovatku cest v Kelči, odtud k přechodu Bečvy u 

Kamence a Opavu do Opole. Stezka jenom místního významu mohla vést z Kelče 

k přechodu Bečvy u Hustopečí nad Bečvou a Porubskou branou na Jeseník nad Odrou. 

V oblasti Moravské brány se jako jinde objevují nástroje zhotovené z pazourku, že 

suroviny, která se na našem území objevovala jen sekundárně, v materiálu, který tu zůstal 

po tání skandinávských ledovců zejména v poslední době meziledové. Snad nejznámějším 

místem výskytu dokladů o přítomnosti neandrtálského člověka je u nás jeskyně Šipka na 

vrchu Kotouč u Štramberka. Významem největší stanicí paleolitických lovců velkých 

savců je předmostí u Přerova poblíž toku řeky Bečvy a s výhledem do Hornomoravského 

úvalu. Byly tu objeveny kosti, ohniště, odpadkové jámy, ostatky lidských koster a kamenné 

nástroje. Kosterní ostatky ulovených zvířat se uchovaly ve sprašových pokryvech. Při 

železničních stavebních pracích mezi Velkou a Drahotušemi byl nalezen mamutí kel. Ve 

střední době kamenné se vytvářely první podmínky pro vývoj ke vzniku neolitického 

zemědělství. Svědectví o tomto vývoji snad podávají nepatrné zbytky volutové keramiky a 

několik štípaných nástrojů v blízkosti stanic paleolitických lovců. V lese Hůrka, tam, kde 

ve středověku stál hrad Svrčov, se vyskytly štípané nástroje prvních zemědělců. S koncem 

pozdní doby kamenné se v Moravské bráně a jejím okolí objevily dvě nové kultury a to 

lidu se šňůrovou keramikou a lidu se zvoncovými poháry. Ve střední době bronzové pak 

lid s kulturou lužických popelových polí, který se rozšířil v okolí brány v polovině prvního 

tisíciletí naší éry. Obyvatelstvo bylo ovlivněno kulturou Římanů, Keltů a Germánů, 

k pronikavým pohybům populace, tradičně nazývaným dobou stěhování národů sem 

putovaly svazy mongolsko–tatarských Hunů. V této době vznikl kmenový slovanský svaz 

známý jako říše franckého kupce Sáma. Po ní se na území střetu vlivů Byzantské říše na 

jedné straně a expanze státních útvarů povahy románsko-germánského křesťanství na 

straně druhé vytvořila Velká Morava s mocenskými a kulturními středisky v dolním 

Pomoraví. To už doba bronzová skončila a nastala doba železná. V Kelči byl nalezen depot 

stříbrných mincí a rozlámaných stříbrných ozdob, který to byl zakopán asi v době bojů o 

Moravu mezi českými knížaty Oldřichem a Břetislavem I. a polským králem Boleslavem 

Chrabrým. Byly v něm české denáry, mince saské, bavorské, porýnské, ražby francouzské, 

anglické, italské, byzantské a arabské. Je tedy zřejmé, že moravskou branou přecházel 

v dobách hradištních dálkový obchod značného rozsahu. Takového rozsahu a obsahu, který 

navzdory zániku Sámovy říše a Velké Moravy dokládá životnost českého státu tedy 
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vévodství (knížetství), i ve srovnání s ostatními „nástupnickými“ státy Velké Moravy. 

(Haubelt Saneřík 2010 str. 12-15) 

3.2 Kolonizace regionu 

Na hranici hvozdu, který odděloval bečevskou bránu od Oderské brány vzniklo sídliště 

s názvem Hranice. Hranice byly založeny mimo území šedomodrých kulmských drob a 

slepenců, které končily u východních svahů Maleníku. Byly založeny v terénu s výskytem 

starších devonských barvou šedých, světlých až bílých vápenců. Hranice byly tehdy jen 

trhovou vsí jako Kelč, Drahotuše a Starý Jičín. Ke konci 13. století byly už městem. Jako 

sídliště vznikalo už od 11. století. Ve 14. století se staly poměrně významným moravským 

městem. Za vlády Přemysla Otakara II roku 1238 byly na město povýšeny také Lipník na 

Bečvou a Kelč, která měla značný význam jako křižovatka zemských stezek už v 11. 

století. Kolem těchto čtyř středisek regionů Moravské brány a ještě Záhoří a části 

Hornomoravského úvalu se rozvíjela kolonizační činnost. Cestování všeho druhu 

Moravskou branou se stávalo výhodnějším, je možno říci, že teprve takzvaná kolonizace 

vytvořila obsah místního názvu Moravská brána v tom smyslu, jak jej chápeme dnes. Kelč 

postupně přestala být křižovatkou cest dominantního významu. Vzrůstem významu sídliště 

a pak města Hranice byla odsunuta na druhé místo. To mělo pro Bečevskou bránu nejenom 

výhody ale také nevýhody, zejména v době nejistot, která se dostavila po smrti Přemysla 

Otakara II. Na moravském poli a pak o sto let později v prvních desetiletích vlády Václava 

IV. Bylo nutno starat se o bezpečnost cest. Zejména karavany obchodníků se stávaly 

terčem nežádoucího zájmu osob, které se zmocňovaly peněz i zboží, aniž by byly ochotny 

platit. Hrad Drahotuš nebyl jediným opevněným sídlem, poskytujícím úkryt i ochranu také 

těm, kdo se v Bečevské bráně čas od času vyznamenávali v loupežnictví. Podobnou úlohu 

sehrál hrad Svrčov., zbudovaný na skalnaté výspě nad kaňonem Bečvy mezi Svatojanskou 

skalou a Hranickou propastí. Další hrad Purchart, který vznikl kolem roku 1300 při stezce 

z Potštátu do Hranic a byl součástí potštátského skalního města. Dominantou vstupu do 

Moravské brány se stal mohutný hrad Helfštějn na jihovýchod od Lipníka na Bečvou, 

zbudovaný na západní skalní výspě Maleníku. V roce 1320 dostal důvěrník králův Vok (I.) 

z Kravař panství Lipníka a Hranic s tím, že se postará o bezpečnost průchodů Moravskou 

branou. Páni z Kravař drželi Helfštějn s Lipníkem nad Bečvou po čtyři generace.  
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Počátkem února 1620 vyrazilo několik tisíc mužů lehké kozácké jízdy na Moravu, projelo 

Moravskou branou a Pomoravím směřovalo k Vídni. Počínání projíždějících bylo zvláštně 

v Krajině Moravské brány barbarsky strašné. „Hosté“ ničili, drancovali, pálili, zabíjeli a 

loupili bez jakýchkoliv zábran, nejvíce na panstvích zemského sudího, Katolickým 

panstvím se vyhýbali. Aktivity Polských kozáků v Moravské bráně měly pokračování po 

devíti měsících u Prahy v bitvě na Bílé hoře. (Haubelt, Saneřík 2010 str18-33) 

3.3 Rodáci, návštěvníci a tvůrci 

Někdo se zde narodil a odešel, mnoho bylo těch, kteří jako hosté Moravské brány jenom 

přešli. Přišel zde v roce 1852 Bedřich Smetana na návštěvu své nevlastní sestry Žofie do 

Týna nad Bečvou a bratra Antonína v Hranicích. V roce 1854 přišla do Týna nad Bečvou 

Smetanova dcerka Gabriela, na zotavenou, avšak její žití tu skončilo a byla pohřbena u 

kostelíka ve stínu Helfštýna. Podle jejího jména je pojmenovaná stezka po úbočí Maleníku 

z Helfštýna do Hranic. V Lipníku pobýval Antonín Dvořák, zkomponoval tu pro 

obchodníka a politika Jana Nefa „Moravské dvojzpěvy“ jejichž provedení v tomto městě 

nad Bečvou sám dirigoval. Mimořádnou pozornost si zaslouží dvě osobnosti, které jsou 

s branou Moravy spjati tím, že se tu anebo poblíž narodili a jejím prostředí vyrůstali. Jsou 

jimi genetik Johan Gregor Mendel (1822-1884) a historik František Palacký (1798-1876). 

Rodištěm Mendlovým byly Hynčice (dnes součást Vražného) na Novojičínsku. Rod 

Palackých byl v Hodslavicích při severním svahu majestátního Radhoště zaznamenán už 

v roce 1613. Náležel od počátků jednotě bratrské, žil s ní, i když byla za protireformace 

potlačena. V Hodslavicích se v roce 1768 narodil rolník, krejčí a obchodník Jiří Palacký, 

jehož si vyhlédli v roce 1781 za učitele místní základní školy a vyslali na jednoroční 

přípravu k pedagogické práci do Nového Jičína a do Hranic, podle některých pramenů do 

Drahotuší. Jeho syn František odešel o vánocích 1807 za vzděláním do Kunína, do ústavu, 

který byl pozoruhodný tím. Že se vněm uplatňovaly ideje německého filantropa a 

pedagoga Johana Berharda Basedowa, navazujícího na myšlenkový svět Jana Ámose 

Komenského.  

Podstatnou proměnu Moravské brány připravil profesor vídeňské polytechniky Franz 

Xavier Riepel, hutník, spoluzakladatel železáren ve Vítkovicích, technik, který dokázal 

docenit význam kamenného uhlí Ostravské pánve pro rozvoj ekonomiky monarchie. 

Riepel v roce 1829 navrhl postavit železnici Vídeń – Bochnia o délce 630 kilometrů, 
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železnici, která mohla procházet jenom Moravskou branou a jejíž odbočky na Brno, 

Olomouc a Opavu znamenaly ekonomické proměny vlastně celé střední a severovýchodní 

Moravy. Pro svůj projekt dokázal získat obchodníky podnikatele Samuela Biedermanna a 

Solomona Rotschilda a tak už 4. března 1836 podepsal Ferdinand I. privilegium ke stavbě 

železnice, nazvané jeho jménem „Severní dráha Ferdinandova“ (Haubelst Saneřík 2010, str 

50-54) 
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4 Podloží hradů Moravské Brány 

Jelikož nejsou hrady jediným cílem turistů v krajině Moravské brány a mnohé turistické 

stezky navádějí turisty nejenom k hradům ale také k další důležité geologické zajímavosti a 

tou je Hranická propast. Bude zde zmíněna svou vlastní kapitolou. Hranická propast je 

navíc, protože byla vždy připomínána v literatuře v souvislosti s historií hradů a 

s geologickou provázaností regionu. Byla a je zdrojem minerálních vod a vždy hrála 

důležitou úlohu v kolonizaci regionu. V její blízkosti, vznikly lázně, díky kterým se region 

dále vyvíjel a bohatl.  

Podle Janošky je krajina v okolí Moravské brány, jak ji známe dnes výsledkem 

dlouhodobého geologického vývoje, trvajícího více než 350 miliónů let.  Za svou pestrost 

vděčí pozici na hranici mezi dvěma evropsky významnými geograficko-geologickými 

celky: Českému masivu a Karpatami. 

Nejhojněji používaný stavební kámen nacházející se v Moravské bráně je Droba. Těžba 

této suroviny se zde těží v lomech: Porhůra u Lipníka nad Bečvou a ve Veselíčku. 

Vlastností Droby je téměř dokonalá kulovitá odlučnost, jež vzniká při zvětrávacích 

procesech, droby je možno spatřit v opuštěném lomu u Šišmy nebo ve zdivu nad vstupní 

branou do hradu Helfštýna.  

Sedimentární komplexy z období spodního karbonu, v nich se střídají vrstvy slepenců, 

drob a břidlic tvoří dnešní nejrozšířenější horninový podklad v okolí Moravské Brány. 

Vznikly z čerstvých zvětralin v závěrečné fázi vývoje variského horstva, a to nejen u nás 

ale v celé Evropě. Varyské vrásnění bylo koncem karbonu zakončeno vyvrásněním 

kulmských hornin. Souvrství slepenců, drob a břidlic byla vyzdvihnuta nad mořskou 

hladinu a spolu s devonskými vápenci zvrásněna do složitého systému vrás a příkrovů. 

Jeho dnešní zbytky jsou Oderské Vrchy, kra Maleníku a Tršická pahorkatina. Intenzitu 

zvětrávacích a erozních procesů, jež odkrývají stále hlubší patra zemské kůry, umocňuje 

střídání různých typů klimatu. Nejvýrazněji se na tváři krajiny podepisuje tropické klima 

v křídě, které se přičinilo na vápencovém povrchu o vznik a vývoj neobvyklého krasového 

reliéfu.  

Bílé útesy vysoké až 6 metrů tvořené devonskými vápenci nalezneme před budovami tzv. 

nové cementárny v průmyslovém areálu Cement Hranice, a.s. Byly obnaženy teprve 
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nedávno při těžbě jílu. Útesy představují unikátní zbytky tropického krasu z křídy a 

paleogenu. Charakteristické vápencové kužely, mogoty navzájem oddělené hlubokými 

suchými depresemi, se staly v období neogenní mořské záplavy součástí příbojového 

pobřeží. Při podrobném pohledu na ohlazené vápencové stěny je možno spatřit průřezy 

stonků korálů a stromatopor, dále lastury mlžů, ostny ježovek, kostry korálů, vše je 

zachovalé v šedozeleném jílu na úpatí příbojových útesů.  

Pískovce v Moravské bráně používaná Černotínský pískovec se vyskytuje východně od 

Hranic. Najít v terénu jeho přirozený výchoz není zcela jednoduché. A tak většina 

výzkumných údajů pochází z vrtů. Zřejmě největší a nejreprezentativněji přirozený výchoz 

černotínského pískovce je dnes v zalesněné rokli asi 300 metrů od Hranické propasti. 

Pískovec zde vystupuje v podobě skalní lavice, na které vytváří protékající potok malou 

kaskádu. Pískovec je barvou světle šedý, vápnitý a odlučuje se podél vodorovných ploch, 

které jsou totožné s primární vrstevnatostí. K usazování materiálu černotínského pískovce 

docházelo v mělkém subtropickém moři blízko pobřeží, které postupně zaplavovalo 

Moravskou bránu a deprese v Hranickém krasu, jedná se o nejstarší horninu neogenního 

moře.  

Opál zvaný Menilit se nalézá v okolí Moravské brány a v jihovýchodním okolí Hranic, 

Teplic, Špiček a řady vesnic na Záhoří, které je součástí slezské jednotky. Minerál je 

beztvarý, křemičitý, který má s opálem stejný chemický vzorec. Je kaštanově hnědý až 

černošedý a vykazuje charakteristický lasturnatý lom. Výskyt je vázán na vrstvy vápnitých 

břidlic, v nichž tvoří hnízda, čočky nebo rytmicky se opakující vrstvičky. Menilitová 

břidlice je hornina s charakteristickým střípkovitým rozpadem, která velmi snadno 

zvětrává a podléhá erozi. Přirozené výchozy jsou vzácné, můžeme se s horninou setkat při 

hloubení studen, výkopů anebo na zoraném poli.  

Spraše v Moravské bráně vznikaly v pleistocenních dobách ledových, které byly suché a 

poměrně větrné. V závětrných místech zemského reliéfu, který se od dnešního nikterak 

výrazně nelišil, mohlo začít ukládání drobných prachových částí, jež postupně vytvářely 

rozsáhlý pokryv. Jsou známé Spraše v Předmostí u Přerova v ústí Moravské brány. 

Mohutné spraše v důsledku průsaků srážkových vod odvápněním vytvořily mimořádně 

úrodné hlíny. Ve spraši bylo také odkryto unikátní prehistorické sídliště lovců mamutů, 

jehož význam překračuje hranice naší vlasti.  
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Travertiny v okolí Přerova byly dříve hojně zastoupené, ale vlivem těžby například pro 

stavbu Přerovského zámku je nyní jejich výskyt v přírodě ojedinělý. Skromné zbytky 

nalezneme nedaleko Turčit u Turčína a širokém Přerovském okolí. Podle nálezů flóry a 

měkkýšů fauny uvnitř horniny je datován vznik travertinových kup před 800 000 lety. 

Vývěry uhličitých minerálních vod s nimi spjatých travertinů jsou u Přerova vázány na 

olomoucko-přerovský zlom probíhající ve směru severozápad-jihovýchod. (Janoška 2005) 

4.1. Skladba podloží 

 Drahotuš 

Hrad se ukrývá v lesích na hřebeni okraje Oderských vrchů nad obcí Podhoří. Podle 

geologické mapy v okolí hradu nalezneme paleozoické droby, slepence, břidlice a 

prachovce Moravskoslezské oblasti.  

 Helfštýn 

Ve kře Maleníku u Teplic nad Bečvou jsou v nadloží mikritových křtinských vápenců 

vyvinuty bioklastické vápence s korálovou faunou uhelného vápence. Kulmský sled 

spočívá málo mocnými ale biostratigraficky prokázanými zelenými břidlicemi, nadloží jen 

méně mocné břidlice obsahují goniatity, kteří umožňují srovnání se svrchní částí 

moravického souvrství. Na tyto vrstvy nasedá několik set metrů mocný sled drob a 

slepenců hradeckých vrstev, na nichž je postaven hrad Helfštýn.(Chlupáč et. al. 2002) 

 Svrčov 

Hrad nacházející se na okraji kopce hůrka stojí na podloží Moravskoslezského paleozoika, 

psefitech hlavně drobách slepencích a aleuritech, prachovcích, které jsou překryté vrstvami 

kvartérních hlinito-kamenitých sedimentů jak zle vyčíst z geologické mapy.  

 Purchart 

Hrad je součástí Potštátského skalního města, skalních útvarů v údolí potoka Veličky. 

Tvoří je usazené horniny z období karbonu, které se rytmicky střídají 

v několikacentimetrových vrstevních plochách. Dle online geologické mapy se na území 

skalního města nachází v regionu Moravskoslezského paleozoika a jsou zde zastoupeny 

hlavně droby, slepence, prachovce a břidlice. Skály vyčnívají ze strmých svahů, největší 

mohutnost, více jak 10 metrů, dosahují asi 800 metrů od pohostinství u tlustého Jana. 

Skalní útvary jsou zajímavě pojmenovány: Kosí údolí, Skřítkovy skály, Čertovo kopyto, 

Kámen vdavekchtivých dívek a Kamenná vrata. (Janoška 2005) 
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 Dle geologické mapy se na území skalního města nachází v regionu Moravskoslezského 

paleozoika a jsou zde zastoupeny hlavně droby, slepence, prachovce a břidlice.  

 Rožnov 

Jak lze vyčíst z geologické mapy zřícenina hradu se nachází na zalesněném palouku 

zvaném Hradisko v oblasti Flyšového pásma náležícího regionu Magurské skupiny 

příkrovů křídového stáří a oblast je bohatá hlavně na jílovité a pískovcovité horniny, také 

slínovce s ojedinělými vložkami vápenců. (Chlupáč et. al. 2002) 

 Štramberk 

Ve slezské jednotce vnější skupiny příkrovů mají svrchnojurské sedimenty dvojí vývoj: 

mělkovodní, charakteristický tvorbou útesů, a hlubokovodnější, pánevní. Mělkovodnímu 

vývoji patří paleontologicky štramberský vápenec. Je světle šedý až bělavý bioklastický až 

mikritový vápenec, místy brekciovitý, se zanedbatelným podílem siliciklastické složky. 

Jeho výskytem je vrch Kotouč, vyskytuje se zde bohatá fauna, která je předmětem studií již 

od poloviny 19. Století. Například mlži, koráli, plži, brachiopodi, belemiti, liliice, ježovky, 

mořské houby, krabi, zbytky řas a prvoků. Štramberský vápenec je nyní obecně 

interpretován jako akumulace vápencového detritu, který vznikl roztrušováním korálových 

útesů. Ty zřejmě pokrývaly karbonátovou plošinu bašské elevace na vnějším okraji 

sedimentačního prostoru slezské jednotky. Vápence dosahují mocnosti až 350 metrů a tvoří 

především hlavní výskyt u hradu Štramberka v oblasti Kotouč, Zámecký vrch a Skalka. 

(Chlupáč et. al. 2002) 

Šípová díra, tak se původně nazývala jeskyně Šipka na severním svahu vrchu Kotouč. Patří 

k útvaru Štramberského krasu, Při jejím objevení měla bohatou krápníkovou výzdobu. 

Které byla devastovaná návštěvníky. Portál jeskyně je orientován na sever a tvoří skalní 

bránu, protože se část stropu nad vchodem se nakřížení puklin ve vápencovém masivu 

propadla. Kotouč, je pozůstatek korálového útesu, který vznikl v mělkém moři na rozhraní 

jury a křídy. Z vrchu je výhled do Vápencového lomu. (viz. Obr. 16) (Motyčková et. al. 

2012) 

 Šostýn 

Hradní zříceniny nalezneme na zalesněném kopci 1,5 kilometrů jihovýchodně od středu 

města Kopřivnice. V oblasti jsou hlavně flyšová pásma vnější skupiny příkrovů 

s horninami pískovce, silicitu, slepence a vápence. Kromě již zmiňovaných kopřivnických 

a štramberských vápenců.  
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 Starý Jičín 

Sedimenty zastoupené v popisované lokalitě jsou na základě výzkumů zakládány do nově 

vymezené neformální litostratigrafické jednotky pískovců a slepenců typu Starý Jičín. 

Řadíme je do kelčského vývoje slezské jednotky svrchní křídy. Jedná se o sedimenty 

budované centimetrovými až metrovými polohami hrubozrnných až blokovitých tilloidních 

slepenců s písčito-jílovitou příměsí a dále polohami hrubě až jemně zrnitých pískovců. 

Slepence jsou budovány převážně oválnými, semioválními až ostrohrannými valouny a 

bloky vápenců štramberského a kopřivnického typu o velikosti až do několika metrů. Dále 

křemičitými porfyry s pískovci. Slepence často přecházejí do pískovců, mezerní hmota je 

tvořena bělošedými mikritickými vápenci, rudohnědými, zelenošedými a modrošedými 

vápenci a černošedými vápnitými jílovci. Mocnosti litofacie jsou odhadovány do 300 

metrů. Jednotka vystupuje ve formě výrazných, morfologicky se uplatňujících těles, 

usměrněných do směru severo- jižně. Podílí se tak významně na formování příkrovových 

trosek slezskéjednotky naložených na jednotce podslezské, a to nejen na formování 

příkrovové trosky Strojického kopce, ale i dalších obdobných těles zjištěných v blízkém 

okolí. V sedimentech příkrovové trosky lze pozorovat zřetelnou prostorově závislou 

variabilitou v orientaci ploch vrstevnatosti což je zapříčiněno kombinací zlomu a 

vrásového ohybu. (Slobodník et. al. 2008) 

 Hukvaldy 

Po nimi se nachází tzv. Chlebovická facie, která má hlavní rozšíření v Pálkovických a 

Metylovických hůrkách jižně od Hukvald a jihovýchodně od Kopřivnice. Jsou zde 

zastoupeny tmavé jílovce, laminované pískovce a slepence často skluzového charakteru. 

Zvláštním typem jsou zde akumulace bloků štramberského a kopřivnického vápence. 

Kopřivnické vápence jsou světle šedé, zelenavé nebo červenohnědé, brekciovité nebo 

podobné slepencům. Vznikly roztrušováním štramberského vápence, jehož úlomky tvoří 

podstatnou část kopřivnických vápenců. Jsou zde k nalezení ježovky a amoniti a černošedé 

jílovce s tělesy podmořských skluzů. (Chlupáč et. al. 2002) 
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4.2 Hranická propast 

Národní přírodní památka měla i jiné názvy, například hraničtí Němci ji nazývali 

Gevaterloch, což značí česky Kmotrova díra, později se nazývala Macůška nebo 

Zbrašovská propast. V mohutné skalní kráterovité prohlubni v hloubce 69,5 metrů pod 

okolním povrchem stojí temná hladina neuvěřitelně hlubokého jezírka. Spolu s nedalekými 

Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi vytvořily propast převážně minerální vody 

vystupující z velkých hloubek podél zlomů v devonských vápencích Hranického krasu. 

Proto je také dnes v propasti termální kyselka o teplotě 15 °C, hlouběji až 20 °C, 

obsahující i uzavřeniny plynu z velkých hloubek. Propast sleduje zlomy a pukliny, po 

nichž upadá nejprve šikmo, poté zcela svisle do hlubiny. Asi 50 metrů pod hladinou 

proplavali potápěči pod stromem zvaným Zubatice do postranních prostor, které nazvali 

Mokrá rotunda, a v ní vzhůru do slepě končící Suché rotundy už opět nad vodní hladinou. 

O pár metrů níže směřují pod vodu jeskynní prostory také opačným směrem. Dokladem 

vzniku krasu je malá vápencová oblast podrobená tropických vlivům v křídě a paleogénu. 

Kras je tropický díky tehdejšího klima bohatém na srážky. Jsou pro něj charakteristické až 

200 metrů vysoké kuželovité kopce, které jsou navzájem oddělené hlubokými suchými 

depresemi. Z nejvyššího mogotu patřícímu ke krasu máme možnost vidět jen jeho vrcholek 

v podobě Velké Kobylanky, celá spodní část je ukrytý pod nánosy šedozeleného jílu. 

Mocnost jílových usazenin je obrovská mezi velkou Kobylankou a protější Hůrkou 

dosahuje podle vrtných údajů přes 100 metrů. (Janoška 2005, Slobodník et. al. 2008, 

Motyčková et. al. 2012) 

 

Obr. 3: vývoj Hranického krasu (5) 
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Obr.4: profil Hranické propasti (5) 

Další Národní přírodní památka Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou jedny 

z nejpozoruhodnějších jeskyní na severní Moravě ve strmém svahu levého břehu Bečvy u 

lázní Teplice nad Bečvou. V devonských vápencích Hranického krasu představují 

jedinečnou ukázku termálních jeskyň. S pozoruhodnými minerálními a plynnými 

výplněmi. Dosud známé prostory dosahují celkové délky 930 metrů a hloubky téměř 70 

metrů. Systém chodeb vysokých síní a dómů, jejichž stropy přecházejí do mnoha členitých 

komínů, (viz. obr. 5) vytvořily vody řeky Bečvy společně s termálními kyselkami, 

vystupující z hlubin podél zlomů v zemské kůře. (Rubín et. al. 2004) 

 

(I.)        (II.)  

Obr. 5 Průřez Zbrašovskými Aragonitovými jeskyněmi (I., II.)  (5) 1-objevený vrchol, 2-dnešní vchod, 3-

jeskyně Smrti, 4-Jurikův dóm, 5-Zasedací síň, 9-Veselá jeskyně, 10-Mramorová jeskyně, 11-Šromotova 

jeskyně, 12-Turecký hřbitov, 13-Katakmby, 15-Bezejmená jeskyně 
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5 Hrady Moravské brány pohledem geovědního turismu  

obr.6:mapa severně orientovaná v měřítku 1:900 000 s vyznačením polohy hradů a přírodní památky. (14) 1-

Svrčov, 2-Helfštýn, 3-Drahotuš, 4-Hranická propast, 5-Purchart, 6-Starý Jičín, 7-Štramberk, 8-Šostýn, 9-

Hukvaldy, 10-Rožnov 

 Hrady jsou zde popisovány základními historickými fakty a potom v širším pojetí co se 

týče dostupnosti, a možnosti turistického využití s popisem stávající turistické dostupnosti 

a zajímavostí nejbližšího okolí. Oblast je bohatě zásobená turistickými rozcestníky, trasami 

vhodné pro pěší a cykloturistiku. Závěr kapitoly věnuje pozornost další geovědní atrakci 

sledovaného území a to Hranické propasti se Zbrašovskými aragonitovými jeskyněmi. A 

další známou jeskyní a to Štramberku náležící Šipkou.  

 Drahotuš 

 

Obr. 7:jádro hradu (15)     Obr.8: kamenný most pod hradem (15) 

6 km severovýchodně od Lipníka nad Bečvou 
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Hrad stával na kopci 1,5 kilometrů severně od vsi Podhoří, kde ještě před sto lety byly 

zbytky bašt, sklepy a studna. Hrad nepochybně založil krátce před rokem 1269 Bohuš 

z Drahotuš, který pocházel z rodu pánů z Čebkovic. V roce 1543 se uvádí hrad Drahotuš 

jako pustý, dnes jsou po svědky jeho existence jen terénní zbytky základových zdí. 

(Spurný et. al. 1983) 

K místu je možné zahájit od železniční stanice Drahotuše a začít zde procházku přírodou 

dlouhou přes deset kilometrů vhodné jako celodenní výlet. Lze se vydat vlevo 

k rozcestníku Klokočí pak směřovat vpravo 3 kilometry k rozcestníku Hrabůvka, pak po 

červené stezce na rozcestník Kunzov-hrádek odtud směřovat k rozcestníku pod 

Drahotušemi a zřícenina se nachází na pravé straně. Pod hradem je na přístupové cestě 

kamenný most přes potok a z hradu jsou vidět valy, příkopy, zbytky zdiva, přízemí a 

pravděpodobně výbuchem rozervané kusy zdiva věže. Turistické označení, které je 

součástí stezky upozorňuje na přítomnost zříceniny a zmiňuje se jen o založení a zániku 

hradu. Navrhovala bych na místo umístit informační ceduli s dalšími informacemi o funkci 

strážního hrádku, o důležitosti jeho postavení při jantarové stezce, popřípadě kresbu 

původní stavby a velikosti zříceniny. 

 Helfštýn 

 

Obr. 9: Letecký pohled na hrad Helfštýn (16) 

4 km jihozápadně od Lipníka nad Bečvou. 

Rozsáhlá zřícenina hradu vévodící celému údolí Moravské brány.  Hrad začal vznikat 

pravděpodobně v poslední čtvrtině 13. století a byl dostavěn mezi léty 1306 a 1312. 

Prvním stavebníkem byl český šlechtic Friduš (Friedrich Helfried) z Linavy. To měl být 

loupežník, který věděl, že sídliště s názvem Lipník nad Bečvou a z královské celnice 

v něm mohou plynout značné příjmy. Podle záznamů z moravských zemských desek r toku 
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1349 se zmocnila bezvládí po smrti Přemysla Otakara II. V roce 1278částí majetku 

z Drahotuš a vybudoval malý hrad. Helfštějn byl podle návrhu zemské vlády zbořen roku 

1656, protože by mohl v případě nenadálé války posloužit nepříteli. Bylo přikročeno 

k poměrně rozsáhlým demoličním pracím, které sice opevnění hradu příliš nepoškodily, ale 

zbavily jej s konečnou platnostírázu panského sídla. A tím začala dlouhodobá zkáza hradu. 

Hrad nebyl nikdy dobyt a to čelil nesčetnému obléhání například Švédských vojsk, 

Husitským výpravám, Uherské armádě, Tureckým nájezdům a čelil také úspěšně 

Mansfeldovu dánskému tažení. (Spurný et. al. 1983, Haubelt Saneřík 2010) 

Hrad je dostupný silnicí z Lipníka nad Bečvou k parkovišti 100 metrů od vstupní brány. 

Pěšky se nejrychleji zle dostat od autobusové zastávky v Týně nad Bečvou k rozcestníku 

nazývající se Helfštýn – zřícenina. Hrad s nejdelšími zdmi v České republice má charakter 

rozsáhlé pevnosti se šesti branami. Je zde stálá expozice uměleckého kovářství, koná se 

zde kovářské sympózium Hefaiston, také jsou zde expozice věnované historii mincovnictví 

a archeologii. V letní sezńě je možné využít při návštěvě průvodce nebo si komplex projít 

samostatně. (Dvořáček 2001) 

 Svrčov 

 

Obr. 10: Torzo hradeb (17)   Obr. 11: vyhlídka (16) 

2 km jižně od Hranic 

Hrad stával naproti Teplicím nad Bečvou. Hranický vlastenec Gallaš jej na počátku 19.2 

století pokládal za jeden z nejstarších moravských hradů. Hrad ale vznikl ve 14. století. 

Zbořen pak byl za česko-uherských válek v 70. letech 15. století. Ještě na počátku 18. 

století tu byly viditelné zříceniny, které však postupně rozebrali hraničtí měšťané na stavbu 

nového kostela. Nyní dosvědčují existenci hradu jen zbytky hlubokého hradního příkopu a 

základy asi 2 metry silných hradeb. Ve 20. letech 20. století tu byly nalezeny zlomky 
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středověké keramiky, hřeby, nože, třmeny, ostruhy a několik šipek, které je možno datovat 

do 14. – 15. století (Spurný et. al. 1983) 

Z jižního okraje města Hranice to není daleko k zřícenině hradu Svrčov. Na volně 

přístupný hradní areál turistu z Hranic zavede turistické značení. Od autobusové zastávky 

Lazníky – Svrčov vede stezka k rozcestníku se stejným jménem jako zřícenina gotického 

hradu. Dnes jsou v terénu jen zbytky obvodových zdí. Na zříceninu je upozorňováno hned 

dvěma způsoby, informací o založení a zániku na rozcestníku pod hradem, a informační 

cedulí náležící k naučné stezce NP Hůrka informující o původním vzhledu hradu a o flóře 

a fauně okolo. Na místě je pěkná vyhlídka na okolní krajinu a město Teplice nad Bečvou.  

 Purchart 

  

Obr. 12: zřícenina Purchartu (18)   Obr.13: turistické označení (19) 

4 km jihovýchodně od Potštátu 

První zmínka o hradu se uvádí k roku 1322, kdy se v pramenech píše o Záviši z Potštátu, 

který v roce 1377upsal věno své manželky Elišky na hrazeném městečku Potštát s tvrzí, na 

opevnění původně zvaném Potštát. Hrad Purchart zanikl na konci 14. století za bojů mezi 

markrabaty Prokopem a Joštěm, byl dobyt a rozbořen, pak se uvádí jako pustý. Název 

Purchart vznikl až v 19. století, dříve se používal Pustý Zámek a nebo Zighart. V ústním 

podání naší doby se v tomto kraji běžně používá název Purchart. (Haubelt, Saneřík 2010) 

 Z Potštátu vedou tři stezky vedoucí e zřícenině, cestou je možné navštívit skalní město a 

rozhlednu. Už pro to, že je hrad po cestě z jiných bodů v okolí, navrhla bych umístění 

informačního značení 

http://www.mesta.atlasceska.cz/hranice
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s širšími informacemi o existenci hradu a o jeho vzhledu ve své době.  

Rožnov 

 

Obr. 14: torzo hradeb Rožnova (18) 

3 km jižně od vlakové stanice Rožnov pod Radhoštěm.  

Zřícenina rozlehlého hradu z 2. poloviny 14. století Vokem z Kravař. V roce 1372, byl 

hrad rozšířen a v polovině 15. století v majetku Cimburků, hrabat z Pezinku, Kunštátů a 

Šelmberků. Po poboření za Pernštejnů v roce 1539 byl hrad provizorně opraven a opevněn, 

následně pak opuštěn v 17. století. (Spurný et. al. 1983) 

Rožnovské terénní náznaky jsou k nalezení na nevysokém, ale výrazném pahorku zvaném 

Hradišťko na pravém břehu Bečvy, necelý 1 kilometr severně od Rožnovského náměstí. 

V zimním období je z něj hezký výhled na okolí. 
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Štramberk 

  

Obr. 15: Trůba vlastní foto      Obr. 16: Vápencový lom, pohled z Kotouče vlastní foto 

8 km východně od Nového Jičína.  

Zbytek Štramberského hradu – typická válcová věž zvaná Trůba, vypínající se nad 

městem. Štramberk byl postaven v první polovině 14. století v sedle mezi Kotoučem a 

Bílým vrchem (Bílou horou) na skalnatém hřbetu, odkud byl dobrý výhled na všechny 

strany. Jeho zakladatelem byl moravský markrabě Jan Jindřich, bratr císaře Karla IV., 

který v roce 1359 založil i město Štramberk, jehož opevnění navazovalo na opevnění 

hradu. V roce 1621 bránili hrad proti císařským Valaši, v roce 1624 utrpěl při průchodu 

Poláků, o dva roky později byl obsazen Mansfeldovými vojáky. V roce 1783 se zřítila 

přední část hradu, objekt nakonec zpustl tak, že zbyla jen věž Trůba s dvorkem a částmi 

hradeb. Věž Trůba byla podle plánů významného pražského architekta Kamila Hilberta 

vybavena jako rozhledna a v roce 1903 dána do provozu. Nyní spravuje objekt Okresní 

vlastivědné muzeum v Novém Jičíně. (Spurný et. al. 1983, Dvořáček 2001) 

Při návštěvě turisticky oblíbeného Štramberka je zde pro turisty nachystáno několik 

objektů. Národní přírodní památka Šipka vysoko nad městečkem Štramberk, pod vrcholem 

Kotouče 482 metrů nad mořem ve Štramberské vrchovině, se nachází jeskyně, v níž 

poprvé na našem území byly nalezeny kosterní pozůstatky neandrtálského člověka. 

Výrazné vápencové bradlo vrchu Kotouče, zčásti dnes obnažené zdaleka viditelným 

kamenolomem, tvoří jurské vápence Karpat. V lesním porostu i na četných skalních 

srázech se zachovaly enklávy teplomilné stepní květeny a žijí zde i ohrožené druhy 

živočichů, z níž nejvzácnější je endemitický druh motýla jasoně červenookého.  Několika 

jeskyním, z niž některé již byly zničeny lomem, vévodí Šipka. Je dnes torzem prořícené 

horizontální jeskyně se skalní branou a zbytkem chodeb o celkové délce 60 metrů. Jeskyně 
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se stala známou díky Karlu Maškovi, který učinil archeologický nález v roce 1879. (Rubín 

et. al. 2004) 

Šostýn 

 

Obr. 17: torzo hradeb Šostýna zdroj (15) 

4 km jižně od Příbora.  

Hrad Šostýn, který je uváděn v pramenech 14. s 15. století jako Schorstein, Schauenstein, 

Sheibstein, dal postavit kolem roku 1290 hrabě Jindřich ze Schornsteinu z rodu 

Hückeswagenů, kteří měli též titul hrabat z Příbora a drželi kraj kolem hradu jako léno 

Olomouckého Biskupství. Hrad zanikl pravděpodobně při tažení husitů do Slezska v r. 

1428. Šostýn, výhodně položený na cestě z Ostravy přes Místek a dále na Olomouc, stál na 

náhorní rovině západního předhůří Pískovna, obtékaného říčkou Kopřivničkou, v tzv. 

Motýlím údolí, asi 15 km jihovýchodně od Kopřivnice. Dnes jsou z hradu patrné jen 

základy hradebních zdí předhradí a na těch místech i zbytky opevnění vlastního hradu. 

(Spurný et. al. 1983) 

Z kopřivnického koupaliště se do dvaceti minut lze dostat po turistické stezce dostat 

k rozcestníku a zřícenině. 
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Starý Jičín 

 

Obr. 18:jádro hradu, foto vlastní  Obr. 19: turistická cedule, foto vlastní 

4 km jihozápadně od Nového Jičína. (okres Nový Jičín) 

Hrad a pod ním ležící městečko Starý Jičín leží v Moravské bráně při jedné větvi někdejší 

jantarové cesty. Osamělý, od ostatního předhůří Beskyd oddělený Starojický kopec, 

vysoký 486 m., se hodil k vybudování sídliště už v dobách předhistorických. Svědčí o tom 

archeologické nálezy (střepy, ozdoby, mince) z doby bronzové a římsko – germánské na 

kopci i na jeho úpatí. Po Příchodu Slovanů sloužilo na něm situované hradiště k ochraně 

cesty z Moravy do Polska.  V první polovině 13. století zde vznikl hrad náležící zeměpánu. 

Za třicetileté války hrad trpěl, několikrát byl obsazen vojsky obou stran. V letech 1643 – 

1646 se ho zmocnili Švédové. Po válce používali hrad jako vězení nebo špitál. V r. 1785 

byl hrad již neobydlený, občasné požáry způsobené hlavně bleskem, a potřeba stavebního 

materiálu přispěly k jeho dalšímu ničení. Během první poloviny 19. století zkáza 

pokračovala, jak je poznat z dochovaných kreseb, a ještě se urychlila, když byl kopec 

zalesněn v letech 1853 – 1854.  (Spurný et. al. 1983) 

Z náměstí Starého Jičína vede turistická stezka přímo k hradu a okolo starojičínského 

kopce vede cyklostezka a stezka zvaná Novojičínská kopretina. Na hradu je pro turisty 

občerstvení v sezóně. Předpokládám, že se brzo na místě také objeví doplňující informace 

o hradu z důvodu zvedající se návštěvnosti hradu. Je na místě také návštěvníky upozornit 

na geologickou zajímavost starojičínského kopce, kde byl prováděn výzkum v roce 2007 a 

je popsán v kapitole věnující se geologii.  
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Hukvaldy 

  

Obr. 20: pohled z příkopu na hrad foto vlastní   Obr. 21: pohled z hradního jádra, vlastní 

10 km jihozápadně od Frýdku – Místku. 

Počátky hradu i jeho jméno se všeobecně spojují s postavou hraběte Arnolda 

z Hückeswagenu, který se poprvé připomíná r. 1228 jako člen královského dvora Přemysla 

Otakara II. Za služby panovníkovi obdržel od něho území pohraničního pralesa 

severovýchodně od Moravské brány až k řece Ostravici. Hukvaldy pak byly prvním 

doloženým hradem na Moravě vybudovaným jiným feudálem než panovníkem. 

Pohnuté události třicetileté války hukvaldskou pevnost důkladně prověřily. Velmi dlouhá 

byla blokáda hradu Mansfeldovým vojskem spolu s Valachy v r. 1626. Největší nebezpečí 

však přinesla závěrečná léta válečného zápolení, když se na Moravě od. R. 1642 až do 

vestfalského míru 1648 usadila Švédská vojska.  Od konce 17. století začal hrad upadat. 

Zkázu hradu dovršil 5. Října 1762 rozsáhlý požár. Jeho příčinou byl nejspíše blesk, lidové 

Vyprávění však hledalo viníky v úřednících, kteří prý nechtěli docházet do hradní 

registratury. Vyhořelý hrad byl ponechán svému osudu, a tak došlo k jeho rozsáhlému 

vyplenění. Plastická architektura, k níž patřily krásně tesané arkády, pískovcová ostění, 

křivky klenebních žeber stejně jako železné mřížoví, byla vylámána ze zdí a upotřebena na 

stavby nových budov jako výplně do zdiva. Na systematickém ničení se podíleli i různí 

hledači pokladů. (Spurný et. al. 1983, Dvořáček 2001) 

Hukvaldy jsou turisticky velmi populární, je zde parkoviště a mnoho restaurací a obchůdků 

se suvenýry. Expozice pro návštěvníky jsou zaměřené na archeologické objevy a hradní 

architekturu. Je možné navštívit kapli a vyhlídkovou věž. Prohlídky jsou možné také 

s průvodcem. (Dvořáček 2001) 
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Stezky ze širokého okolí na svých rozcestnících upozorňují kudy se na hrad vydat. 

V poslední době je stále oblíbenější cestovat v létě na koloběžkách a právě Hukvaldy jsou 

častým cílem početných skupinek koloběžkářů z důvodu kvalitních cest a ohleduplných 

projíždějících řidičů. Při procházce v panské oboře je možné narazit na nesčetné výchozy a 

odkryvy podložních hornin drobovitého a břidlicového typu.  
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6 Závěr 

Práce poskytuje přehled o hradech a přírodních památkách Moravské brány podložený 

geologickými a historickými informacemi. Protože geovědní záměr mi poskytuje širší 

spektrum klíčových faktorů je v práci zmíněno také geomorfologické, hydrogeologické a 

přírodovědné hledisko cílové oblasti. Při popisu hradů jsem zjišťovala hlavně turistickou 

informovanost na místě zříceniny nebo přírodní památky. Na mnoha místech bych navrhla 

umístění informačních bloků. V regionu existují naučné stezky a je dostatečně zásoben 

rozcestníky a stezkami různých obtížností. Podél těchto stezek by dle mého názoru bylo 

vhodné umístit informace o hradech Drahotuše, Šostýn, Svrčov a Purchart a Rožnov. 

Zmínky na rozcestnících návštěvníkovy prozradí, kdy zříceniny zanikly nebo kdy byly 

vybudovány. Doporučovala bych doplnit nákresy původního rozložení, přidat odkazy 

jejich funkce. Některé byly panská sídla, jiné strážní opevnění. Časté výchozy skalních 

hornin na povrch lze také označit základním popisem pro obohacení turistova obecného 

přehledu. Lze tyto informace spojit s oblíbenými zmínkami o přírodě, kde často cedule 

upozorňují na faunu a flóru okolí. Cestu k těmto zříceninám si lze vyhledat na webových 

stránkách nebo blozích věnované turistice. Ale tyto informace se dostane jen k pár 

nadšeným vyhledávačům těchto míst. Nejznámější z popisovaných hradů a 

nejvyhledávanější jsou pak Helfštýn, Hukvaldy, Štramberk a Starý Jičín na těchto místech 

je možné se občerstvit, a kromě Starého Jičína místa lákají na kulturní akce, expozice a 

možnosti prohlídek s průvodci.V části věnované geologii jsou popisovány geologické jevy 

a příčiny, které daly dnešní podobu Moravské bráně, v kapitole věnující se podloží hradů je 

rozepsaná petrografická skladba bezprostředního okolí hradů a hranického krasu. 

Informace o hranickém krasu jsou doplněné ilustracemi o vývoji, průřez krasem a 

aragonitovými jeskyněmi.Díky geovědního charakteru studia, které mě učilo všímat si 

v přírodě jakékoliv geologicky zvláštní unikátnosti a také klade význam technickým 

památkám, ráda se ještě v závěru zmíním o dalších nabídkách regionu. Následující objekty 

více či méně turisticky známé již nejsou svou podstatou spjaté přímo s hrady, kterým se 

práce věnuje hlavně, ale svou podstatou dotváří všeobecný přehled o celku Moravské 

brány. A považuji za důležité na přírodní a technická díla upozornit. Na území se nachází 

Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. Pod tímto názvem se skrývá nejen 

fytogeograficky cenný zbytek Českého masivu a mladých Karpat – tvořený dubohabrovým 
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lesem s bohatými bylinným podrostem s řadou vzácných karpatských prvků, ale také jeden 

z nejpozoruhodnějších již zmiňovaných krasových jevů Evropy (Haubelt Saneřík 2006) 

Poblíž obce Skalička vystupuje na povrch nevelké vápencové těleso tvaru čočky. Odkrývá 

jej dávno opuštěný zarostlý lom, který leží v lese napravo od silnice Skalička – Kelč za 

křižovatkou na Zámrsky. Zdejší hornina je naprosto odlišná od ostatních vápenců, s nimiž 

se setkáváme v bráně. Nevznikla v devonu, ale o 160 milionů let později v Juře. Dokládá 

to zdejší fosilie, živočišné houby, šestičetné korály, ramenonožce, břichonožce, amonity, 

belemity a zbytky krunýřů raků. V okolí Hustopeče se pro změnu vyskytují čočky a 

protáhlá tělesa těšinitů. Jde o velmi neobvyklou tmavou vulkanickou horninu příbuznou 

čediči, která vznikla v období křídy výlevem podmořského vulkánu. Těšinity, 

pojmenované podle slezského Těšína, mají složení výrazně odlišné od ostatních 

magmatických hornin a jen málokde na světě mají svou obdobu. Jejich výjimečnost je dána 

mísením čedičové lávy s vápnitými usazeninami na mořském dně. Jurské vápence u 

Skaličky i křídové těšinity u Hostopeče představují malé horninové bloky, které do oblasti 

Moravské brány jakoby zabloudily při devonských přesunech karpatských příkrovů. Se 

zmiňovaným vodstvem souvisí plánovaný projekt kanál Dunaj-Odra-Labe. První zmínka o 

propojení Odry a Dunaje se objevuje v usnesení moravských stavů z roku 1653. Ti si přáli 

splavnění řeky Moravy a její propojení s Odrou. První návrh na výstavbu celého propojení 

pochází z roku 1700. Je obsažen v latinském traktátu „Rozprava o užitelnosti, možnosti a 

způsobu propojení Dunaje s Odrou, Vislou a Labem plavebním kanálem“, který byl 

vytištěn ve Vídni. Jeho autorem je Lothar Vohemont. Zákonného zakotvení 

v předchůdcích územních plánů se kanál dočkal v roce 1907, kdy rakouský parlament 

přijal zákon o vodních cestách. Kanál byl základním prvkem navrhované sítě, která měla 

být dokončena za dvacet let. Realizovány byly jen malé části plánu, definitivní konec 

projektu znamenala první světová válka a rozpad Rakouska – Uherska. V roce 1938 

uzavřela vláda okleštěného Československa s vládou německé třetí říše smlouvu o 

výstavbě kanálu Dunaj – Odra. Začaly i výkopové práce u Vídně a v tehdy německém 

Slezsku u obce Kožle, ale po vypuknutí druhé světové války byl s tímto plánem opět 

konec. V roce 1971 přijala vláda České socialistické republiky usnesení, které nařídila 

územní ochranu takzvanou „říční varianty průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe“ Ochrana 

tohoto území platí s jistými korekcemi do dnešních dnů. Stavbou by se okolí Odry a kraje 

její nivy tudíž taky Oderské Brány výrazně změnit. (Šindlářová Kobza 2007) 
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