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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je poskytnout ucelený soubor informací o historii těžby 

železných rud a jejích pozůstatcích v Mikroregionu Rýmařov. Zaměřila jsem se na využití 

geologických a montánních objektů v oblasti cestovního ruchu. Hlavním zjištěním práce 

je, že tyto objekty mohou být a v posledních letech také jsou vyhledávaným cílem turistů 

všech věkových kategorií a přispívají k celkové návštěvnosti regionu. Na základě 

zjištěných údajů můžeme říct, že správná propagace a informovanost o těchto objektech 

přispívá nejen občanům Rýmařovska, ale také všem návštěvníkům znovu nalézt minulost 

zdejšího kraje. První část práce je zaměřena na popis a charakteristiku jednotlivých 

objektů. Druhá část je věnována exkurzi.  

Klíčová slova: Rýmařov, železná ruda, cestovní ruch, exkurze 

 

Summary 

The goal of this bachelor thesis is to provide self-consistent collection of informations 

about history of iron ore mining and its remains in Mikroregion Rýmařov. My focus was 

put on utilization of geological and industrial objects in tourism. The principal finding of 

the thesis is that these objects can be (and in last years are) coveted tourist destination of 

all ages and they contribute on visit rate in the region. Based on the collected data it is 

possible to say that proper advertising and awareness of these objects helps to find about 

the history of local landscape not only to the inhabitants of Rýmařov, but also to all 

visitors. The first part of the thesis is focused on description and characteristics of 

individual objects. The second part is devoted to an excursion. 
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1 Úvod 

V dnešním globálním světě, v době otevřených hranic, neustálého zrychlování dopravy, 

dostupnosti leteckých spojení čím dál víc lidí cestuje do zahraničí. Cestují proto, aby 

poznali jinou kulturu, zvyklosti, památky, přírodu nebo si jen odpočinuli od pracovního 

shonu. Ale než překročíme hranice naší země, měly bychom poznat naši okolní krajinu, její 

historii a krásy. Nemůžeme dobře pochopit kulturu jiné země, pokud neznáme tu naši. 

Z historií našeho okolí je spjato také nerostné bohatství a jeho těžba. 

 Pokud jde konkrétně o oblast Rýmařovska, tak charakter zdejší krajiny poskytuje 

v každém období výborné podmínky pro turistiku nebo rekreaci.  Najdeme zde více či 

méně zachovalé pozůstatky po těžbě železných rud, ale také zlata a stříbra. Území 

Rýmařovska je výborným příkladem, kde můžeme skloubit zábavu s poznáním. 

První kapitola je věnována základní charakteristice oblasti, popisuje geologii, klima, faunu, 

floru, ale také základní informace o chráněné krajinné oblasti Jeseníky, která leží v části 

vymezeného území. 

Druhá kapitola vymezuje a popisuje rudní revíry dané oblasti a popisuje nejzachovalejší 

pozůstatky po těžbě železných rud. 

Třetí kapitola je věnována exkurzi. V této praktické části jsem připravila exkurzní zájezd 

po nejzajímavějších geologických, montánních a přírodních objektech Rýmařovska. 

Navštívíme regionální muzea a skanzeny, bývalé těžební objekty, ale také poznáme krásy 

zdejší přírody. Tato exkurze může sloužit jako průvodce krajem s rozmanitou přírodou.  
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2 Přírodní poměry oblasti 

V následující kapitole se seznámíme s přírodními poměry a geologickou stavbou 

Rýmařova a jeho okolí. Kapitola také popisuje vodstvo, klimatické podmínky, faunu a 

floru. 

2.1 Vymezení území 

Rýmařovsko se nachází v severovýchodní části České republiky a je součástí 

Moravskoslezského kraje a patří k okresu Bruntál. Samotné město Rýmařov je tvořeno 

částmi Endrovice, Janovice, Stránské a dále k němu náleží přidružená obec Jamartice a 

osada Harrachov. Rýmařov je spádovým městem a tvoří přirozené centrum pro okolní 

obce. Celé území Rýmařovska se tedy skládá z obcí Malá Morávka, Dolní Moravice, Stará 

Ves, Malá Šáhle, Velká Šáhle, Václavov, Horní Město, Tvrdkov, Jiříkov, Břidličná, 

Ryžoviště, Dětřichov nad Bystřicí a Lomnice. 

 

Obr. 1 Vymezené území Rýmařovska (Zdroj: Rýmařovsko, 2015) 
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2.2 Geologická stavba území 

Reliéf České republiky můžeme označit za pestrý a různorodý. Reliéf je tvořen starým 

pohořím nazývaným Český masiv na západě a výběžky mladého pásemného pohoří Karpat 

na východě. 

Území Rýmařovska leží na rozhraní Hrubého a Nízkého Jeseníku a geologicky náleží 

k Českému masivu. Český masiv je pozůstatkem variského vrásnění, které probíhalo 

zhruba před 380 až 330 miliony lety. Dnešní oblast Nízkého Jeseníku již nemá skoro nic 

společného s někdejším variským flyšovým pohořím. Po variském vrásnění oblast Nízkého 

Jeseníku přetvářeli a ovlivňovali různé etapy geologických procesů. Prvním z těchto 

procesů je intenzivní zvětrávání a zarovnávání zemského povrchu v období druhohor a 

starších třetihor. Dalšími činiteli byli vertikální pohyby zemských ker podél hlubokých 

zlomů v mladších třetihorách, vulkanická činnost na rozhraní třetihor a čtvrtohor, silná 

říční eroze v mladších třetihorách a čtvrtohorách a v poslední řadě mrazové zvětrávání 

v ledových dobách starších čtvrtohor.  

V západní části Rýmařova leží rozhranní dvou geologických jednotek. Silezikum 

starohorního a prvohorního stáří, který je komplex metamorfovaných hornin na západě a 

moravskoslezského paleozoika komplexu slabě metamorfovaných až nemetamorfovaných 

sedimentů na východě. Silezikum je v Rýmařovské oblasti definováno desenskou klenbou, 

kterou tvoří ruly, svory, migmatity a amfibolity a horniny vzniklé v geologickém období 

devonu (Rýmařovsko, 2015). Převážnou část podloží této oblasti tvoří také opakující se 

vrstvy černošedých mořských usazenin nazývaných klum. Jedná se o rozsáhlá souvrství 

hlubokomořských úlomkovitých usazenin, ve kterých se střídají písčité a jílovité vrstvy. 

Typickými klumskými horninami jsou jílovité břidlice, prachovce, droba a také slepence 

(Janoška, M., 2001).  
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2.3 Geomorfologie 

Povrchové tvary naší republiky jsou výsledkem dlouhého geomorfologického vývoje, se 

kterým souviseli i změny podnebí, které se na našem území střídaly už od druhohor. 

Vystřídali se zde období vlhkého tropického, suchého i chladného podnebí, které zanechali 

více či méně výrazné stopy a proto je geomorfologická analýza tohoto území dosti obtížná 

(Demek, J., Mackovčin, P., 2006). 

Oblast Nízkého Jeseníku je vrchovinou, jejíž nejvyšší vrchol, Dobřečovská Hora dosahuje 

výšky 809 metrů nad mořem. Základní rysy reliéfu jsou dány plošinami a zaoblenými 

hřbety, často asymetrickými údolími, přímočaře probíhajícími svahy a kotlinami. Severně 

od města Rýmařov, jsou pro reliéf typická hluboká a rozevřená údolí a ploché rozvodní 

hřbety (Demek a kol., 1956). 

Nízký Jeseník se dále dělí na osm geomorfologických oblastí a to na Brantickou 

vrchovinu, Bruntálskou vrchovinu, Domašovskou vrchovinu, Oderské vrchy, Slunečnou 

vrchovinu, Stěbořickou pahorkatinu, Trišickou pahorkatinu a Vítkovskou vrchovinu. 

Většina našeho vymezeného území spadá do oblasti Bruntálské vrchoviny, která se 

rozkládá v západní části Nízkého Jeseníku. Tato vrchovina je tvořena převážně 

devonskými a spodnokarbonskými břidlicemi a drobami a jižně od Bruntálu pleistocenními 

vulkanity. 

Bruntálskou vrchovinu můžeme rozdělit do tří podcelků a to na Rešovskou hornatinu, která 

se nachází v její jihozápadní části a je tvořena devonskými a spodnokarbonskými 

břidlicemi a droby andělsko-horských a hornobenešovských vrstev. Vyskytují se zde také 

ruly desenské klenby, žuly, devonské vulkanity a vápence. Tento členitý reliéf je tvořen 

zlomovým svahem a hluboce zařezanými mladými údolími. V této lokalitě také nalezneme 

hrad Sovinec a přírodní park Sovinecko, kde se nachází malé ložisko železné rudy a 

barevných kovů. Moravická vrchovina, leží ve střední části Bruntálské vrchoviny. Tato 

plochá vrchovina je tvořena převážně břidlicemi a drobami andělsko-horských vrstev.  
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Jedná se o členité území se zaoblenými hřbety, sedly a široce rozevřenými údolími, která 

jsou málo zalesněná. Břidličenská pahorkatina je tvořena široce zaoblenými hřbety a široce 

rozevřenými údolími a je budována, jako u předchozích oblastí, břidlicemi a drobami 

andělsko-horských vrstev. Významným bodem této pahorkatiny je Uhlířský vrch, který se 

nachází jihozápadně od Bruntálu a dosahuje výšky 672 metrů (Demek, J., Mackovčin, P., 

2006). 

Hrubý Jeseník má horský ráz, hluboce zařezaná údolí a vysoké přímočaře probíhající 

svahy. Horský ráz reliéfu, který výrazně vyčnívá nad okolní krajinou, dokreslují široká a 

přitom značně hluboká sedla. Nejvyšším bodem Hrubého Jeseníku je Praděd se svou 

výškou 1491 metrů. Za dnešní podobu Hrubého Jeseníku mohou především exogenní a 

endogenní procesy v mladších třetihorách (Demek a kol., 1956). 

Oblast Hrubého Jeseníku rozdělujeme na Keprnickou, Medvědskou a Pradědskou 

hornatinu. Keprnická hornatina se nachází v západní části Hrubého Jeseníku a je tvořena 

převážně rulami, migmatity a svory keprnické klenby s vložkami kvarcitů, erlanů a 

krystalických vápenců. Nejvyšším bodem je Keprník s výškou 1422 metrů. Medvědská 

hornatina leží ve východní části Hrubého Jeseníku a je tvořena ortorulami, migmatity, 

fylity a kvarcity. Nejvyšším bodem je Medvědí vrch s výškou 1261 metrů. Pradědská 

hornatina leží v jižní části Hrubého Jeseníku a je tvořena krystalickými horninami 

desenské klenby a migmatity, rulami, kvarcity, svory, zelenými břidlicemi, amfibolity. 

Nejvyšším bodem je Praděd, který má výšku 1491 metrů (Demek, J., Mackovčin, P., 

2006). 
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2.4 Soutěska Rešovských vodopádů 

Soutěska Rešovských vodopádů je jedním z nejatraktivnějších a nejnavštěvovanějších míst 

v této oblasti. Soutěska je přibližně 200 metrů dlouhá, v průměru 10 metrů široká a skalní 

stěny dosahují výšky až 25 metrů. Celková výška vodopádů je 8,59 metrů. Soutěska 

vznikla intenzivním zahlubováním řeky Huntavy a následným výzdvihem Nízkého 

Jeseníku v období třetihor, ale také přítomností tělesa tvrdé horniny, přes kterou si řeka 

musela prorazit cestu. Tuto horninu označujeme jako porfyroid. Původně se jednalo 

o vulkanickou horninu, jejíž složení odpovídalo ryolitu, avšak v průběhu variského 

vrásnění podlehla slabé metamorfóze a minerální složení i struktura se změnily a výrazně 

se změnila její tvrdost. Dnes v ní převládá křemen, sericit a také živec. V průběhu 

metamorfózy se v porfyroidu vytvořila metamorfní břidličnatost. Po těchto břidličnatých 

plochách dnes stéká voda největšího stupně Rešovských vodopádů o výšce 3,14 metrů. 

V okolí Rešovských vodopádů se také můžeme setkat s přeměněnou vulkanickou horninou 

z období devonu a to zelenou břidlicí. Ta vystupuje v údolí pod soutěskou v délce asi 200 

metrů. Původně se jednalo o bazickou vulkanickou horninu, jejíž složení před 

metamorfózou odpovídalo čediči. Dnes převládá chlorit, živec a také magnetit  

(Janoška, M., 2001). 

2.5 CHKO Jeseníky 

Do vymezené oblasti z části zasahuje také chráněná krajinná oblast Jeseníky, která byla 

založena v roce 1969 jako třetí nejstarší chráněná oblast v České republice. Rozloha 

chráněné oblasti je 740 km
2 

a převážná část tohoto území je pokryta druhotnými smrčinami 

nebo bučinami. Nejvyšším bodem je Praděd se svou výškou 1491 metrů. Chráněné území 

zahrnuje 4 národní přírodní rezervace, 19 přírodních rezervací a 6 přírodních památek 

(ochrana přírody, 2015). 

Podle Kočí (2007) rozdělujeme CHKO Jeseníky do čtyř zón podle druhu ochrany. První 

zóna je nejpřísněji chráněným územím a zabírá asi 7 % oblasti. Druhá zóna je tvořena 

hospodářským lesem a zemědělsky využívanou krajinou a slouží především jako ochranné 

pásmo první zóny. Třetí zóna zaujímá až 65 % chráněného území a zahrnuje i oblasti 

pozměněné lidskou činností. Čtvrtá zóna je nejméně chráněnou oblastí a také zaujímá 

nejmenší rozlohu. 
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Obr. 2 Vymezení CHKO Jeseníky (Zdroj:kct-tabor, 2015) 



Magdaléna Nevrlová: Exkurze za pozůstatky těžby železných rud v okolí Rýmařova 

2015 8 

 

2.6 Vodstvo a klimatické podmínky 

Území Rýmařova leží na hranici dvou úmoří a to Baltského a Černého moře. Mezi 

nejvýznamnější toky této oblasti patří řeky Moravice, Huntava, Oslava a Podolský potok.  

Řeka Moravice pramení ve Velkém Kotli a je vodárenským tokem. Na řece Moravici je 

nejvýznamnějším vodohospodářským dílem vodní nádrž Slezská Harta, která leží nedaleko 

Bruntálu. V Rýmařovském okolí také pramení menší potoky Strálecký, Stříbrný, 

Tvrdkovský či Novopolský (Rýmařovsko, 2015). 

V oblasti Nízkého Jeseníku se vyskytují také kyselky neboli uhličitanové vody, které 

zařazujeme k minerálním vodám. Kyselky, které se zde vyskytují, mají nízkou mineralizaci 

kolem 1 gramu na litr. Zdejší kyselky nejsou moc odlišné z důvodu poměrně monotónních 

klumských hornin, které obsahují chemicky stabilní, málo rozpustné minerály. Minerální 

vody obíhají pod zemským povrchem v malých hloubkách, o čemž svědčí nízké teploty 

těchto vod. Méně vydatné prameny najdeme také v Malé Morávce nebo Velké Štáhli. 

K lázeňským účelům využívají zdejší kyselky v Karlově Studánce (Janoška, M., 2001). 

Podle Quitta (1971) zdejší území spadá do chladné klimatické oblasti označené jako CH 7, 

pro kterou jsou typická krátká léta a relativně chladná jara. Zima je chladná, dlouhá a 

vyznačuje se dlouhým trváním sněhové pokrývky.  

2.7 Fauna 

Předpokládá se, že na území Jeseníků a přilehlého okolí žije na 25 000 druhů živočichů. 

Díky velkému množství vodních toků, zde najdeme velké množství druhů ryb, jejichž 

výskyt je z části ovlivňován vysazováním a rybolovem. Z ryb můžeme uvést například 

pstruha potočního či duhového, mihuli potoční nebo mřenku mramorovou. S velkým 

množstvím vodních toků souvisí také výskyt prvoků například trepky nebo měňavky, které 

hrají významnou roli v ekologii krajiny. 

Ve zdejší oblasti nalezneme také přes 200 druhů ptáků. Na území CHKO Jeseníky byla 

vyhlášena ptačí oblast k ochraně chřástala polního a jeřábka lesního. Rozloha ptačí oblasti 

zabírá 71 % CHKO Jeseníků a je součástí soustavy Natura 2000, která má za cíl 

ochraňovat nejvíce ohrožené druhy rostlin a živočichů na území Evropské unie.  
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K dalším ohroženým ptákům vyskytující se v této oblasti patří čáp černý, sokol stěhovavý, 

tetřev hlušec, datel černý nebo kulíšek nejmenší. V migračním období ptáků můžeme 

na nebi pozorovat orla mořského nebo husu velkou. 

Žije zde také všech pět druhů obojživelníků ocasatých a to mlok skvrnitý, a čolci velký, 

obecný, horský a karpatský. Z žab se zde vyskytuje ropucha obecná a ropucha zelená, 

skokan hnědý, kuňka obecná, rosnička zelená. Z plazů je nejrozšířenějším druhem ještěrka 

obecná a užovka obojková, ale můžeme narazit i na zmiji obecnou. Z hmyzí říše jsou zde 

rozšířeni motýli, bělásci nebo babočky. K endemitům se řadí motýli okáči. Z brouků 

můžeme uvést tesaříka nebo kovaříka. 

Z velkých savců zde můžeme narazit na jelena evropského, srnce obecného, kamzíka 

horského, lišku, jezevce nebo prase divoké. Ve výjimečných případech se můžeme setkat 

s rysem ostrovidem nebo vlkem. 

Některé ze zvířecích druhů byly do oblasti zavlečeny lidmi. K nepůvodním druhům patří 

kamzík horský, bažant obecný nebo ondatra pižmová (Rýmařovsko, 2015). 

 

Obr. 3 Ropucha obecná (Foto: Nevrlová, 2015) 
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2.8 Flora 

Rostlinná společenstva v oblasti se liší v návaznosti na nadmořskou výšku. Nejvýše 

položenými společenstvy jsou alpinské hole. Alpinské hole jsou travinná a keříkovitá 

společenstva rostoucí na chudém silikátovém podkladu, které pokrývají nejvyšší hřebenové 

partie a zpravidla se vyskytují v nadmořské výšce nad 1 300 metrů. Tyto rostliny se 

přizpůsobily extrémním podmínkám a získaly schopnost ukončit vývoj během krátkého 

vegetačního období. Společenstva alpinských holí dosahují nízkého vzrůstu a u korun 

stromů převládá vlajkovitý tvar způsobený vlivem silných povětrnostních podmínek. 

Ze společenstev stromů můžeme zmínit smrk obecný nebo jeřáb ptačí z trav jsou zde 

zastoupeny smilka tuhá nebo sítina trojklanná. 

Mezi nejhodnotnější rostlinná společenstva se řadí horské nivy, které se vyskytují 

na vlhkých půdách Jesenických svahů. Nivy tvoří převážně druhy, které vytváří květenství. 

K nejvzácnějším druhům patří sasanka narcisokvětá nebo kamzičník rakouský. 

Na svazích Jesenických hor se také vyvinula rašeliništní společenstva, která jsou tvořena 

několika druhy rašeliníku, jejichž odumřelé části se vyskytují ve spodních vrstvách. Kromě 

rašeliníků jsou tvořeny i řadou kvetoucích rostlin jako suchopýr nebo rosnatka. Jako 

příklad můžeme uvést Skalské rašeliniště nebo rašeliniště Skřítek. Většina rašelinišť byla 

vyhlášena přírodními památkami. 

Lesní společenstva jsou nejrozšířenějším rostlinným druhem v této oblasti. V nejvyšších 

polohách se nachází společenstva horských smrčin. V nižších polohách se vyskytují 

bukové smrčiny. Lesy v nejbližším okolí Rýmařova jsou tvořeny především dubem letním 

i zimním a topolem, zastoupena je také bříza. 

V oblasti Jeseníků se vyskytují také dva endemity. Jedná se o lipnici jesenickou a zvonek 

jesenický (Rýmařovsko, 2015). 
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3 Popis geologických a montánních objektů 

Pozůstatky po dolování železných rud a stříbra můžeme na území Rýmařovska nalézt 

s nadsázkou na každém kroku. Stará či opuštěná důlní díla jsou rozeseta po celém území a 

stala se součástí krajinného rázu. Převážná část rud zde byla dobývaná hlubinnou těžbou, 

při které vznikali těžební útvary jako haldy, šachty či štoly. Šachta je svislá jáma, která 

sloužila k dopravě pracovníků nebo materiálů do jednotlivých pater dolu, případně 

k odvětrávání. Štola je horizontální důlní dílo. Halda je antropogenní tvar reliéfu vzniklý 

navršením hlušiny nebo sypkého materiálu z dolu a obvykle má tvar kuželu či kupy. 

Za odval můžeme označit haldu umístěnou na svahu (Demek, J., Mackovčin, P., 2006). 

Pruh rudních ložisek vrbenské skupiny devonského stáří vede od Hornomoravského úvalu 

až k Zlatým Horám. Jedná se o složitý komplex, který je tvořen horninami podmořského 

vulkanického původu. V okolí Rýmařovska se ruda hojně vyskytovala a zapříčinila tak 

rozvoj těžební a zpracovatelské činnosti v tomto regionu. Rudné lokality si rozdělíme 

do následujících celků. 

3.1.1 Hornoměstský rudní revír 

Tento rudný revír se rozkládá v obci Horní Město a jeho širším okolí a patří k nejstarším 

hornickým oblastem Jesenicka. O hornické minulosti tohoto města také svědčí důlní vozík 

umístěný na začátku obce, který slouží jako uvítací symbol města. Počátky dolování 

klademe do 12. století, kdy na tomto území probíhala těžba především stříbronosného 

galenitu. Na přelomu 15. a 16. století byl rozmach těžby stříbra podmíněn těžbou bohatých 

podpovrchových partií do hloubek 40 metrů. Od 17. století docházelo k úpadku dolů 

na stříbro a započal tak rozvoj těžby železných rud, který trval až do roku 1880. Novodobý 

zájem o zdejší rudné ložisko nastal v roce 1954, kdy zde byly prováděny rozsáhlé 

průzkumné práce. Další těžba zde probíhala v letech 1966 až 1970 a vytěžená ruda byla 

převážena do úpravny v Horním Benešově. 

Hornoměstský rudní revír najdeme v jižní části vrbenské série, která vykazuje, vzhledem 

k variskému vrásnění a regionální metamorfóze, velmi složitou stavbu. U Horního Města 

je vrbenská série rozdělena klenbou bedřichovské ruly na východní a západní část. 

Východní část vede skrz Horní Město a dále k jihozápadu.  
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V Horním Městě má šířku přibližně 3 kilometry a je tvořena bazálními konglomeráty, 

grafitickými fylity a vložkami kvarcitů. Dále do nadloží zasahují andělsko-horské vrstvy. 

Zrudnění barevných kovů je uloženo v keratofyrovém tělese, které se táhne pod Horním 

Městem. Toto těleso se jihozápadním směrem tříští na méně mocné polohy. 

Průměrná šířka zdejší ložiskové zóny je 95 metrů a je v ní uloženo 6 až 9 rudných poloh, 

které jsou protaženy horizontálně. Zpravidla pokračují na větší vzdálenost, kde pozvolna 

mizí sulfidy olova a zinku až zcela převládne pyrit. Zdejší rudné polohy můžeme rozdělit 

do dvou typů a to na zrudnění lokalizována uvnitř komplexu sericitických břidlic a 

na kontaktu menších keratofyrových pruhů, které dosahují mocnosti 1 až 6 metrů. Druhým 

typem je zrudnění v podobě žilníku složeného z husté sítě jemných žilek uložená 

v keratofyrech, zde může mocnost lokálně dosahovat až 15 metrů. 

Zdejší ložisko bylo otevřeno Novou jámou s hloubkou 147 metrů a jámou Jaromír 

s hloubkou 161 metrů. Jáma Jaromír dříve sloužila k přepravě materiálu a osob. Později 

tuto úlohu převzala Nová jáma. V prostoru jámy Jaromír bylo ložisko rozfáráno třemi 

patry. Nová jáma byla propojena s povrchem štolou Josef, která procházela druhým 

i třetím patrem. Dobývací práce probíhaly severním směrem od jámy Jaromír. Jednotlivé 

dobývky byly přístupné blokovými komíny, které zároveň sloužili k větrání  

(Kafka, J., 2003). Zhotoven byl také prostorový model tohoto ložiska v měřítku 1:500, 

který byl vytvořen z organického skla na základě geologické dokumentace  

(Grygárek, J., 2014). 

Dnešní pozůstatky po hornické činnosti v Horním Městě symbolizuje betonový zákop 

Nové jámy, na kterém je umístěna pamětní deska. Po skončení těžby bylo ložisko zajištěno 

mokrou konzervací a zařízení těžebních jam bylo demontováno (Rýmařovsko, 2015). 

Tento zákop s pamětní deskou nalezneme skoro u konce obce nedaleko pošty a silnice 

směřující do místní části Tvrdkov v průmyslovém areálu. Před kostelem svaté Marie 

Magdaleny dnes nalezneme maketu těžební věže Nové jámy. 
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Obr. 4 Betonový zákop Nové jámy (Foto: Rýmařovsko, 2015) 

 

Nedaleko silnice do Dobřečova na samém okraji zastavěné části Horního Města dnes ještě 

nalezneme pozůstatky po jámě Jaromír. Patrné už jsou pouze zbytky těžební věže a místo 

je zabezpečeno plotem. Ostatní pozůstatky po důlní činnosti byly zlikvidovány nebo 

zajištěny aby se zabránilo nebezpečným situacím a nedošlo tak k ohrožení osob či majetku. 

3.1.2 Pittenwald 

V prostoru nazývaném Pittenwald, který se nachází mezi Rýmařovem a obcí Skály, která 

je součástí Horního Města, probíhala intenzivní těžba železných rud až do roku 1880. 

Vyskytují se zde železné rudy typu Lahn-Dill devonského stáří. Ložisko železných rud, 

které vede z Rešova směrem k Endrovicím je dlouhé 900 metrů a má čočkovitý tvar a jeho 

mocnost dosahuje až 4 metrů. Těžila se zde poměrně kvalitní železná ruda s převahou 

hematitu. Ložisko dosahuje hloubek 60 – 100 metrů (Rýmařovsko, 2015). 
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Ložiska typu Lahn-Dill jsou ložiska železných rud, které mají mnoho společného 

s hydrotermálně sedimentárními ložisky barevných kovů. Zdejší rudy železa se vyskytují 

v metamorfované vrbenské skupině na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku a jsou spjaty 

s devonským podmořským vulkanismem. Železné rudy představují akumulace minerálů 

s obsahem železa, které krystalovaly při vývěrech horkých vodních roztoků na mořské dno. 

Železné rudy typu Lhan-Dill obvykle tvoří plochá čočkovitá tělesa, která dosahují 

mocnosti až několika metrů. Délka těchto ložisek se obvykle pohybuje v rozmezí několika 

desítek metrů až jednoho kilometru. Tyto typy rud můžeme ještě rozdělit na kyselé rudy, 

které tvoří menší ložiskové čočky uvnitř vulkanických hornin a mají menší podíl Fe. Rudní 

minerály jsou zde zastoupeny hematitem a magnetitem, typický je také jaspilit. Druhým 

typem jsou zásadité rudy, které mají vyšší obsah Fe a uhličitanů. Tyto rudy tvoří obvykle 

větší tělesa a typickými minerály jsou thuringit, magnetit a také limonit 

 (Janoška, M., 2001) 

Zdejší oblast Hornoměstské zatáčky byla oblíbená již Kelty, kteří zde využívali 

povrchových dobývek železné či stříbrné rudy. Už v 15. století zde byla značná část 

důlních děl. Na přelomu 16. a 17. století bylo nutné začít těžit ve větších hloubkách a proto 

začali vznikat zařízení k ražení hlubokých šachet a stroje k vytažení rud na povrch. 

Z informační cedule umístěné v této lokalitě se také dozvíme, že v roce 1616 zde bylo 

vytěženo přibližně 6 705 tun železné rudy. 

V této lokalitě byl nejdéle provozovaným dolem Jan Nepomucký, který byl založen 

v polovině 17. století a s kratšími přestávkami byl provozován až do roku 1880 a těžila se 

zde železná ruda. Původní jáma byla spojena se starou štolou a ústila v prostoru dnešního 

lyžařského areálu. V roce 1797 byla vyražena nová jáma Jan Nepomucký a byla propojena 

dědičnou štolou stejného názvu, která měla délku přibližně 700 metrů.  V dědičné štole 

byla vyražená také odbočka, která posléze odvodňovala i část dolů v tomto okolí a to doly 

Vodní, Jan, Klára, Barbora a Ludmila. Ústí dědičné štoly je dnes patrné jako silný výtok 

vody na pravém břehu Stráleckého potoka. Průběh štoly v terénu může znázorňovat řada 

drobných propadlin. 
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Důl Ludmila je největším dolem v této oblasti a nalezneme ho u Hornoměstské zatáčky 

nedaleko od silnice z Rýmařova do Horního Města. Už před rokem 1850 zde probíhala 

intenzivní těžba železných rud, která však ustala v roce 1880, kdy byl důl uzavřen. 

Vyústění jámy Ludmila je dnes patrné na okraji odvalu při levé straně silnice.  

V 30. letech 19. století byla severně od dolu Jan Nepomucký vyhloubena jáma Teresie, 

která byla napojena na dědičnou štolu Jana Nepomuckého. Dnes je jáma Teresie patrná 

pouze jako prohlubeň s průměrem asi 4 metrů a hloubkou 2,5 metrů. 

V roce 1875 byla vyhloubena další jáma, která dostala název Alfréd. Jámu nalezneme 

přibližně 300 metrů od jámy Ludmily a dnes je patrná pouze čtyřmetrová mísovitá deprese 

s hloubkou 2 metry. 

Dalším dolem raženým v této lokalitě byl důl Franze Ernesta, jehož hloubení muselo být 

záhy ukončeno z důvodu silných přítoků podzemní vody. V 19. století zde byly také další 

činné doly s názvy Magdaléna a Anna. Kromě těchto dolů zde nalezneme také pozůstatky 

dalších dolů, u kterých není známo stáří ani jejich názvy. 
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3.1.3 Rudní revír Malá Morávka 

Toto území můžeme vymezit obcemi Karlov, Karlova Studánka, Malá Morávka, Podlesí a 

Rudnou pod Pradědem, kde byla ruda těžena na ploše přesahující 10 km
2 

a nachází se zde 

více než 100 opuštěných dolů. Nejvíce pozůstatků po hornické činnosti však najdeme 

především v obci Malá Morávka u svahů Javorového vrchu. Hlavní část pozůstatků dolů, 

která se dnes nazývá Malá Morávka – sever začíná v místech, kde Bělokamenský potok 

protéká pod silnicí mezi Malou Morávkou a Karlovou Studánkou a táhne se v pruhu, který 

končí severozápadně od Malé Morávky (Rýmařovsko, 2015). 

Zdejší území je budováno komplexem devonských hornin vrbenské skupiny. V prostoru 

Javorového vrchu převládají různé typy chloritem bohatých fylitů a kvarcitické horniny 

jaspilitového typu s čočkami kvarcitů a nečistých vápenců. Ložiska železných rud v okolí 

Malé Morávky jsou součástí východosudetské provincie. 

V revíru národní přírodní památky Javorový vrch se nachází pozůstatky štoly Rochus, 

která byla založena roku 1814 a v roce 1822 už dosahovala délky přes 100 metrů. Štola 

později propojila staré doly Jacob, Christoph a Rochus. V této lokalitě se také nachází 

přírodní památka Štola pod Jelení cestou, která zahrnuje doly Šimon a Juda, Hedvika a 

Rochus. Jedná se o rozsáhlý komplex dolů z rozmezí 16. – 19. století, kde byla těžena 

železná ruda. 

Nejdelší známou štolou v oblasti Javorového vrchu je štola Wortgottes, která dosahuje 

délky 500 metrů a v místě se také nachází těžební jáma Wortgottes s hloubkou 50 metrů. 

Tento důl byl později propojen s dalším komplexem dolů Bartolomeus a Martin. Dále 

se v oblasti nachází důl a štola Schlögel (geostezky Rýmařovsko, 2015). 

Stopy po hornické činnosti mapuje hornická naučná stezka Javorový vrch, na které se 

nachází 16 zastavení s hornickou tématikou. Jednotlivé zastávky se nacházejí v místech 

pozůstatků hornické činnosti a jsou u nich umístěny cedule s informacemi o jednotlivých 

objektech jako štoly, jámy či doly. Na trase je také zastavení u zbytků kamenných základů 

budovy, která v historii sloužila jako cechovní dům. Základy mají rozměr 20 x 8 metrů a 

dnes jsou porostlé vegetací. 

 



Magdaléna Nevrlová: Exkurze za pozůstatky těžby železných rud v okolí Rýmařova 

2015 17 

 

 

Obr. 5 Mapa hornické stezky Javorový vrch (Zdroj:geostezky Rýmařovsko, 2015) 
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4 Návrh exkurze 

Exkurze je zájezd či výlet za vzdělávacím nebo poznávacím účelem. Účelem této exkurze 

je poznat a objevit historii a současnost mikroregionu Rýmařov spjatou hlavně s těžbou 

železných rud, ale také poznat místní přírodu a jiné zajímavosti. Exkurze je vždy 

příjemným obohacením vzdělávání. Tato exkurze je připravena pro 30 účastníků. 

Příkladem můžou být studenti geologických oborů, pro které by tato exkurze mohla být 

příjemným přínosem ve vzdělávacím procesu.  

Ubytování je zajištěno v horské chatě Slunečná, která se nachází v Nové Vsi u Rýmařova. 

Chata nabízí možnosti ubytování v patnácti dvoulůžkových a třílůžkových pokojích 

s kapacitou pro 30 až 45 osob. Chata je vybavena sociálním zařízením, kuchyní, 

společenskou místností a venku je k dispozici antukové sportoviště. Cena za osobu na noc 

činí 150,- Kč (E-chalupy, 2015). 

Autobusová doprava je zajištěna společností ČSAD, která je na našem trhu už od roku 

1992. Přeprava bude vykonána autobusem SOR LH 9,5, který disponuje 34 místy 

pro cestující. Autobus je vybaven klimatizací, DVD přehrávačem a kávovarem. Cena za 

ujetý kilometr je 23,- Kč bez DPH (3ČSAD, 2015). 
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4.1 Pokyny k exkurzi 

Datum:   12. – 14. 4. 2016 

Odjezdové místo:  Ostrava – Poruba, zastávka rektorát VŠB,  

Čas odjezdu:   08:00, sraz 30 minut před odjezdem 

Cena:    643,- Kč 

 

4.2 Program exkurze 

1. Den:   

Prohlídka městského muzea Rýmařov, návštěva Rešovských vodopádů. 

2. Den: 

Prohlídka Horního města a hornického muzea v přírodě, návštěva Rešovských dobývek a 

pozůstatků po Nové Jámě. 

3. Den: 

Prohlídka skanzenu Jesenicka a prohlídka železnorudných dolů pod jelení cestou. 
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4.2.1 Městské muzeum Rýmařov 

Muzeum bylo založeno už v roce 1901 podnikatelem a představitelem města Rýmařov 

Wilhemem Ludwigem. V muzeu se nachází řada zajímavých expozic mapující historii 

regionu už od pravěku do 19. století, historii dobývání kovů a textilnictví. Součástí muzea 

je také galerie Octopus, kde jsou pořádány výstavy. Součástí budovy muzea je také 

informační centrum a regionální knihovna. Externí součástí muzea je geologická expozice 

Hrádek. 

Otvírací doba: 

 Pondělí a státní svátky zavřeno 

 Úterý – pátek   9 – 12 h. 13 – 17 h. 

 Sobota    9 – 12 h. 13 – 16 h. 

 Neděle      13 – 16 h. 

Vstupné: 

 Dospělí     20,- Kč 

 Studenti, důchodci, děti do 15 let  10,- Kč 

 Skupiny nad 5 osob      5,- Kč 

 

Obr. 6 Budova rýmařovského muzea (Foto: Nevrlová, 2015) 
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Do budovy muzea se vchází přes vchod informačního centra, kde se zakupují vstupenky.    

Pak se vydáme po stopách historie města Rýmařov, dozvíme se o středověké osadě z první 

poloviny 13. století, která se nacházela v dnešní Bezručově ulici. Výzkum prokázal, 

že nejstaršími obyvateli této vesnice byli Slované. Z osady známe zahloubené domy zvané 

zemnice a také žlab, ve kterém se během 13. století promývalo zlato. V první polovině 14. 

století byla osada již opuštěna. Zdejší obyvatelstvo se pravděpodobně přesunulo do města 

Rýmařov, které vzniklo v 70. letech 13. století. 

Od počátku založení města můžeme sledovat v činnosti obyvatel výrazný podíl zpracování 

rud. Velký rozvoj v dolování železných rud nastal za vlády Jana Lucemburského. Toto 

období ukončily krvavé spory dědiců moravského markraběte Jana Jindřicha. Díky těmto 

událostem se město stalo na století městem zástavním. Od 15. století bylo město několikrát 

vydrancováno. Poprvé vojskem Matyáše Korvína a poté o dvě století později švédskými 

oddíly Linharta Torstenssona. V tomto období bylo město zasaženo mory a epidemiemi. 

Poslední švédské jednotky odtáhly z rýmařovkého území až roku 1650 a nechali za sebou 

zpustošené a z části vylidněné a vyhořelé město. V 18. století se k tradičnímu železářství 

přidala tradice textilnictví. Posledním zlomovým okamžikem města se stal rok 1790, kdy 

bylo město zničeno požárem. Postupně pak vznikalo na troskách město nové v duchu 

klasicismu a empíru. 

Další část muzea se věnuje místním hradům a archeologickým nálezům v nich 

dochovaných. Jedním z uvedených hradů je Strálek, hrad ležící 3 kilometry jihozápadně 

od Rýmařova a byl založen Benešem ze Štítiny. V roce 1352 se majitelem hradu stal český 

král Karel IV., ale již v polovině 14. století se z hradu staly neobyvatelné ruiny. Další 

zmíněný hrad je Rabštejn. První zmínky o tomto hradu jsou z roku 1318, kdy byl dobyt 

olomouckým biskupem Konrádem. V průběhu let hrad mnohokrát změnil vlastníka a také 

sehrál významnou roli na konci třicetileté války, kdy jej obsadili švédové a odtud vyráželi 

na nájezdy po okolí. Poslední zmíněný hrádek nese název Pustý zámek. Původní jméno 

tohoto hradu není známo a neví se ani ke kterému panství patřil. Předpokládá se, že hrad 

byl založen přibližně ve 13. století a vodítkem k určení tohoto data je nález konvice 

s obsahem brakteátů pocházející právě z tohoto období. 
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Další část muzea je zaměřena na železné rudy a jejich získávání. Nejstarší dobývání kovů 

na tomto území sahá hluboko do minulosti. Toto území lákalo člověka svými rudami již 

od dob, kdy zde začaly pronikat kultury znalé kovů a jejich zpracování. Na území dnešního 

města Rudy se těžilo železo již v 9. století. V tomto období se zde také usadili hutníci, kteří 

intenzivně zpracovávali bohatství železných rud z okolí města. Zpracovávali hematit i 

magnetovec. Těžba a zpracování těchto kovů ovlivnily bohatství zdejších obyvatel. Se 

zdejšími kovy se obchodovalo na místních tržištích, ale i v zahraničí především v Polsku. 

Struska vzniklá při těchto činnostech byla využita k částečnému zasypání příkopu Hrádku. 

S touto expozicí je spojena i těžba drahých kovů zlata a stříbra. Ve staré Rudě je prokázána 

patrně nejstarší těžba zlata u nás. Již kolem roku 1500 před naším letopočtem se zde usadili 

Volkové a Keltové, kteří zde rýžovali zlato na řece Moravici. Další rýžoviště různých stáří 

byly nalezeny také na Novopolském a Podolském potoce.  Na konci 16 a v průběhu 

 17. století dochází k dalšímu rozvoji železných dolů. V době třicetileté války nenastal 

útlum dolování, ale naopak se těžba zvýšila. Armády potřebovaly kvalitní zbraně, na které 

byly používány rudy z těchto dolů. V 18. století na obce dolehly katastrofální důsledky 

těžby. Byly zdevastovány lesy a úrodná pole. Další pohromu zastavil příchod Harrachů, 

kteří otevřeli doly nové, kde opět těžili železo, olovo, stříbro a v malé míře také zlato. 

Po roce 1788 začala těžba opět upadat a po roce 1850 se většina dolů zavřela. 
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Na fotografii můžeme vidět dolování a rýžování na území Rýmařovska v průběhu  

13. – 20. století. 

 

Obr. 7 Mapa důlních objektů (Foto: Nevrlová, 2015) 

Legenda:  Doly na železo 

   Zlato 

   Stříbro 

   Olovo 

   Měď 

   Zinek 
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Poslední etapy dolování rud začínají po roce 1918. Po roce 1948, kdy se náš stát dostal 

do izolace z důvodu připojení k sovětskému bloku, se na území Rýmařova vrátil rudný 

průzkum a obnovily se doly v Horním městě a Nové vsi. Další průzkum z roku 1959 

prokázal, že rudy převážně olovo a zinek, nedosahují požadovaných kvalit, proto také 

začaly i poslední doly zanikat. Díky konci těžby se zabránilo nevratnému poškození zdejší 

přírody. Znovu obnovení těžby v těchto lokalitách je nyní nepravděpodobné, ale vyloučit 

ho do budoucnosti nelze. 

Další zajímavá expozice nám přibližuje další významnou výrobní oblast tohoto regionu a 

to textilnictví. V tomto řemeslu byl hojně využíván len, který patří ke kulturním rostlinám 

už od neolitu. Zpracování lnu je na Rýmařovsku prokázáno už v první polovině 13. století 

díky četným nálezům přeslenů. Nejstarší nález plátna se datuje do první poloviny 

14. století. Nejvýznamnější rozvoj tohoto odvětví nastal roku 1746, kdy byla založena 

plátenická manufaktura v Janovicích hrabětem Ferdinandem Bonaventurou. Tato 

manufaktura nepřežila konkurenci nastupujícího strojního průmyslu a po roce 1850 

zanikla. Další hojně využívanou surovinou byla bavlna, která k nám byla dovážena už 

ve 14. století. Za počátek zpracování bavlny zde můžeme považovat až průmyslové 

podniky zakládány v 19. století. 

Součásti muzea je také geologická expozice, ve které nalezneme horniny a minerály 

nalezené na tomto území. 

 

Obr. 8 Geologická expozice (Foto: Nevrlová, 2015) 
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Mnohé návštěvníky také zaujme dobový plakát z roku 1888, který nese název „Varujete se 

kořalky!“ Muzeum také tvoří již zmíněná galerie Octopus, kde vystavují svá díla umělci 

nejen z Rýmařovského regionu. V době, kdy jsem muzeum navštívila, zde probíhala 

výstava Kříže Rýmařovska, jejímž autorem je Ing. Miroslav Marek. 

Po prohlídce vnitřní části muzea se přesuneme na ulici Pivovarskou, kde se nachází 

chráněná archeologická lokalita Hrádek, která je externí součástí muzea. Hrádek je místo 

nejstaršího osídlení Rýmařova. Před rokem 1250 zde vzniklo opevněné centrum a pevnost. 

Pevnost byla ještě ve 13. století zmodernizována a přestavěna na městský hrad. 

Na přelomu 13. a 14. století se zde tavilo zlato z okolních dolů a rýžovišť. Přibližně v roce 

1350 byl pahorek vyvýšen struskou z nedaleké železné huti a na jeho temeni bylo 

postaveno opevněné sídlo královského fojta. Toto sídlo chránil vodní příkop. Po obvodu 

sídla stály dřevěné budovy, jejichž účel není dodnes známý. Sídlo bylo v roce 1405 dobyto 

a vypáleno. V letech 1969 – 1971 a pak v letech 1966 – 1988 probíhaly v této lokalitě 

archeologické výzkumy, které dokázaly jak dobytí sídla tak i následné vypálení. Také byly 

nalezeny některé významné nálezy například kostěné šachové figurky, části zbroje, hroty 

šípů, podkovy, železné hřebíky, hrnce, džbány a poháry. Nalezeny byly také římské mince 

císaře Domitiana z 1. století našeho letopočtu. 

 

Obr. 9 Archeologická lokalita Hrádek (Foto: Nevrlová, 2015) 
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Po prohlídce této archeologické lokality se opět vydáme do centra města, kde si pro-

hlédneme budovu městské radnice, která pochází ze začátku 15. století a je nejvýznamnější 

architektonickou památkou tohoto města. I tato budova byla poškozena velkým požárem 

z roku 1790, kdy se část radnice a věže sesunula. Poslední obnova této budovy proběhla 

v roce 1818 a dala radnici dnešní klasicistní podobu. Naproti radnice stojí morový sloup, 

který pochází z roku 1683 a znázorňuje neposkvrněnou pannu Marii a vytvořil ho 

František Leblos. Za zmínku také stojí římskokatolický farní kostel svatého Michaela. 

Interiér kostela je zdoben obrazy Jana Kryštofa Handkeho. Tento kostel je postaven 

v renesančním slohu s pozdně gotickým jádrem. I samotné Rýmařovské náměstí je 

zajímavou lokalitou, v letech 2013 – 2014 zde proběhla rekonstrukce, jejíž součástí byl 

také archeologický výzkum. Tento výzkum přinesl další poznatky o těžbě železné rudy 

na tomto území, s tím taky souvisí nález strusky, který byl odkryt v prostoru náměstí. 

Nejstarším a značně neobvyklým nálezem byl pravěký sekeromlat, jehož stáří datujeme 

do doby hluboko před naším letopočtem. Archeologové objevili také červené a černé 

propálené vrstvy vyskytující se v profilech objektů, svědčící o četných požárech. Mezi 

další zajímavé nalezené objekty patří staré kamenné dlažby. Tento výzkum prováděl 

památkový ústav Ostrava. 

Z Rýmařova se autobusem vydáme do nedaleké obce Rešov, která se nachází na výrazném 

morfologickém hřebeni. Z jedné strany je tvořen hlubokým údolím řeky Oslavy a ze strany 

druhé příkrým údolím řeky Huntavy. Zdejší široké okolí je součástí velkého geologického 

celku moravosilezika.  

 

4.2.2 Rešovské vodopády 

Od zdejší restaurace se vydáme po turistické stezce směrem k Rešovským vodopádům. 

Cesta je dlouhá přibližně 2 kilometry a první část trasy vede strmě dolů k rozcestí. V této 

části trasy můžeme v jarních měsících hojně pozorovat ropuchu obecnou, která se zde 

vyskytuje. Často ji můžeme zahlédnout i na stezce a proto je důležité se při chůzi dívat i 

pod nohy.  

U rozcestí odbočíme vpravo a odtud už je to zhruba 500 metrů k samotným vodopádům. 

Rešovský vodopád, vznikl díky rozlišné pevnosti hornin ve spodní části pod vodopády. 
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Měkčí horniny byly vodou snadněji rozrušovány, a proto je údolí zaklesnuto hlouběji a 

má odlišnou morfologii. Řeka Huntava, na níž se vodopády nacházejí, přitéká kaňonem, 

jehož šířka je v některých místech 10 metrů a výška 25 metrů. Vodopády jsou klenotem 

Nízkého Jeseníku a v roce 1966 byly prohlášeny národní kulturní památkou. Důvodem 

ochrany kromě samotných vodopádů je i ochrana starých porostů na okolních skálách. 

Kolem vodopádů se zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami.  Přírodovědecký 

význam mají mechová společenstva objevující se na skálách, vlhkých balvanech či padlých 

kmenech. Zbytek území je pokryto smrkovými lesy. Ze vzácných druhů se zde vyskytuje 

mech Šikoušek zelený, který je ohrožený a přísně chráněný. Tento druh chrání i Natura 

2000. 

 

Obr. 10 Rešovský vodopád (Foto: Nevrlová, 2015)  

 

Nejprve se vydáme ke dřevěnému vyhlídkovému altánu, který se nachází nad úrovní 

vodopádu, a odtud si ho můžeme prohlédnout v celé své kráse. Nedaleko od tohoto altánu 

se nachází zbytek štoly, která sloužila k těžbě železných rud a také zbytky kamenitých 

budov. Pak sejdeme dolů k vodopádu, kde opatrně přejdeme přes řeku Huntavu 

po naskládaných kamenech ve vodním korytu. Zde se také nachází samoobslužný bar, kde 

jsou nějaké pochutiny a ve vodě se chladí pití. Tady se za drobný poplatek může kdokoli 

občerstvit.  
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Pak se ještě vydáme podél vodopádu úzkou soutěskou po kamenných schodech, balvanech 

a dřevěných lávkách. Nakonec se vrátíme stejnou cestou k restauraci. Zde budeme mít 

nějaký čas na občerstvení a pak se přepravíme autobusem na ubytování. 

Druhý den ráno odjedeme do Horního Města, které bylo založeno jako svobodné královské 

město v roce 1580 za císaře Rudolfa II. První zmínky o těžbě železných rud v této oblasti 

pochází z roku 1402. Až v roce 1970 zde byla těžba oficiálně ukončena. Zde si 

prohlédneme kostel sv. Marie Magdaleny, který byl postaven v letech 1611 a 1612 

z kamene. Chory tohoto kostela jsou dřevěné a zdobené ornamenty a výjevy z křížové 

cesty. Naproti kostelu se nachází zmenšená maketa dolu s těžební věží, která 

má znázorňovat těžební věž Nové jámy. 

 

4.2.3 Hornické muzeum v přírodě 

Za pomocí místní akční skupiny Rýmařovsko, o.p.s. byl realizován projekt Hornické 

muzeum v přírodě. Jedná se o naučnou stezku, na které se nacházejí čtyři repliky důlních 

zařízení. Dílo Gregoria Agricoly bylo inspirací k vytvoření této venkovní expozice. První 

replika se nachází hned na začátku obce u obecního úřadu. Jedná se o důlní žentour, který 

sloužil k vytahování vytěženého materiálu. K provozu žentouru byla využívána koňská 

nebo lidská síla. Tato replika je funkční takže si každý může vyzkoušet, jak se toto zařízení 

používalo. 

 

Obr. 11 Důlní žentour (Foto: Nevrlová, 2015) 
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K další zastávce se vydáme dále obcí a pak odbočíme směrem k lesu, kde narazíme 

na repliku důlního větráku. Toto zařízení sloužilo k vhánění větru do dolu, jeho úkolem 

bylo odvětrávání. Další zařízení, které uvidíme, je replika důlního rumpálu, který sloužil 

ke stejnému účelu jako žentour, tedy vytahování vytěženého materiálu. Od žentouru se liší 

tím, že je tvořen hřídelí s kolem, na kterém je na jedné straně umístěna klika a na straně 

druhé dvě madla. Poslední replikou na trase je četkové čerpadlo, které sloužilo k čerpání 

důlních vod. Pohonem byla lidská síla, kdy dotyčný chodil v rotujícím kole. I toto je 

možné si zde vyzkoušet. K replikám vedou nově zbudované kamenné chodníčky a okolo se 

nachází několik laviček, které vyzývají k odpočinku.  

 

Obr. 12 Důlní rumpál (Foto: Nevrlová, 2015) Obr. 13 Četkové čerpadlo (Foto: Nevrlová, 2015) 

 

Celá tato expozice je součástí naučné stezky s názvem „Za slávou horního města 

Hankštejna“. Část této stezky ještě využijeme, a vypravíme se jihovýchodně směrem 

k obci Rešov, kde se nachází čtvrté zastavení na geologické stezce. Zde si prohlédneme 

pozůstatky po štolách Vavřinec a Leopold. Tyto šachty sloužili k těžbě železných rud. 

Dnes jsou tyto šachty ve tvaru prohlubní oplocené dřevěnými plůtky a označeny cedulemi 

se zákazem vstupu. Z Rešovských dobývek se vpravíme lesní cestou k Hornímu Městu. 

Naším cílem tam bude navštívit pozůstatky po Nové jámě, kterou zde už připomíná pouze 

betonový podstavec s pamětní deskou, na které jsou uvedeny základní údaje o jámě. 

Hloubení jámy začalo už v roce 1961 a dosáhlo se hloubky 147 metrů. Likvidace a 

zabezpečení této jámy skončily v roce 2002. Ještě před Novou jámou zde byla štola 

Jaromír, která později sloužila k odvětrávání. 
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Odtud se vydáme opět na začátek obce k obecnímu úřadu, kde nastoupíme do autobusu, 

který nás zaveze na ubytování. 

Výše zmíněná stezka „Za slávou horního města Hankštejna“ vznikla za podpory 

Ministerstva životního prostředí a místních organizací. Nachází se na ní 17 zajímavých 

zastávek s hornickou tématikou. Každá zastávka je opatřena informačními tabulemi 

s popisem jednotlivých míst a jejich historií. Stezka je na chůzi náročná, začíná v Horním 

městě a dále vede přes obce Rešov, Skály, Dobřečov a Stříbrné Hory. 
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Obr. 14 Mapka naučné stezky „Za slávou horního města Hankštejna“ 

(zdroj: Geostezsky Rýmařov, 2015) 
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Třetí den ráno se vydáme do obce Dolní Moravice, kde navštívíme zdejší muzeum. 

Exkurzi zakončíme výletem do přírody v okolí obce Malá Morávka, kde se pokusíme 

nalézt pozůstatky po hornické činnosti v podobě štol. 

4.2.4 Skanzen Jesenicka 

Skanzen se nachází na okraji obce Dolní Moravice v Jesenickém podhůří a je součástí 

hotelového komplexu Avalanche. V okolí areálu se nachází odpočinková zóna s lavičkami 

a dětským hřištěm pro nejmenší. Kolem skanzenu byly vybudovány chatky, které si je 

možno pronajmout. V budově skanzenu si je možno pronajmout GPS navigace, 

geocachingové mapy či nordic walking hole. Skanzen má expozice minerálů a hornin, 

důlní techniky a venkovní expozici. Vnitřní expozice je rozdělena do dvou pater a to 

přízemí a podkroví. 

Otevírací doba: 

 Pátek a sobota  10 – 17 h. 

 Ostatní dny  po telefonické domluvě, pro skupiny nad 5 osob 

Vstupné:    

 Dospělí   45,- Kč 

 Děti, důchodci, ZTP  25,- Kč 

 

Obr. 15 Budova skanzenu Jesenicka (Foto: Nevrlová, 2015) 
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V přízemí budovy se nachází expozice s důlní technikou, kde si ve skleněných vitrínách 

můžeme prohlédnout nástroje a pomůcky používané při těžbě.  

 Jako příklad můžeme uvést přilbice, důlní lampy, kahany, ale také třeba rýžovací mísu 

nebo kyslíkový dýchací přístroj. Ve druhém patře se nachází expozice s horninami a 

minerály. U každého exponátu je také zmíněn název místa, kde byl nalezen. Součástí 

venkovní expozice je pouze důlní vozík vystavený před budovou skanzenu. 

Po prohlídce skanzenu se vypravíme lokality Nové Rudné, kde se pokusíme nalézt 

pozůstatky štol. Nová Rudná je menší vesnice, která spadá do obce Vrbno pod Pradědem. 

 

4.2.5  Štola pod jelení cestou 

V roce 1989 byla štola pod jelení cestou vyhlášena přírodní památkou. Jedná se o tři důlní 

díla různého staří. Jedno důlní dílo nese název Šimon a Juda a jedná se o etážový důl. Důl 

je tvořen čtyřmi patry, která jsou propojená svislými šachtami. Dalšími doly v této lokalitě 

jsou Hedvika a Rochus. Na povrchu se nachází tři hlavní vchody, další otvory nebyly 

dosud prozkoumány. Předpokládá se, že byly zavaleny nebo jsou nedostupné. Délka celého 

podzemního systému je asi 600 metrů a byla zde těžena devonská ruda. Staří těchto 

důlních děl není známo. V roce 1870 zde byla těžba rud ukončena. Od roku 1986 jsou 

podzemní prostory zpřístupněny pouze pro výzkumné účely. Tyto doly jsou zároveň 

zimovištěm netopýrů. 

 

Obr. 16 Pozůstatky štol (Foto: Nevrlová, 2015) 
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Od skanzenu se přepravíme autobusem směrem k obci Malá Morávka, kde vystoupíme 

u železničního přejezdu a vydáme se pěšky po cyklostezce směrem k jelení stezce. 

U informačních tabulí zahneme doleva a vystoupáme na vrchol zalesněného kopce. Pokud 

budeme mít štěstí, můžeme zahlédnout jelena, o jehož výskytu v těchto místech svědčí 

značné množství trusu a otisky kopyt v měkkém podloží. U vrcholu kopce spatříme náš cíl 

pozůstatky štol, narazíme také na úklonnou jámu, která se začala razit v 18. století. 

Povrchové vstupy do štol jsou zabezpečeny dřevěnými ploty či zátarasy s cedulemi 

o zákazu vstupu. Zde je naše exkurze u konce. Dojdeme zpět k železničnímu přejezdu, kde 

nás vyzvedne autobus a zaveze zpět do Ostravy. 
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4.3 Itinerář exkurze 

1. den 

Tabulka 1 Plán trasy Ostrava- Nová Ves 

Datum Místo Příjezd Odjezd km Celkem 

km 

Poznámka 

12. 4. 2016 Ostrava  08:00 0 0 Odjezdové místo 

 Hrabyně 08:15 08:15 11 11 Průjezd městem 

 Opava 08:35 08:35 15 26 Průjezd městem 

 Horní Benešov 08:55 08:55 23 49 Průjezd městem 

 Bruntál 09:10 09:10 13 62 Průjezd městem 

 Rýmařov 09:30 12:30 20 82 Prohlídka muzea 

 Rešov 12:45 16:00 9 91 Prohlídka vodopádu 

 Nová Ves 16:30  18 109 Místo ubytování 

 

 

2. den 

Tabulka 2 Plán trasy Nová Ves – Nová Ves 

Datum Místo Příjezd Odjezd km Celkem 

km 

Poznámka 

13. 4. 2016 Nová Ves  10:00 0 0 Odjezdové místo 

 Horní Město 10:25 15:00 15 15 Prohlídka města 

 Nová Ves 15:25  15 30 Místo ubytování 

 

 

  



Magdaléna Nevrlová: Exkurze za pozůstatky těžby železných rud v okolí Rýmařova 

2015 36 

 

3. den 

Tabulka 3 Plán trasy Nová Ves - Ostrava 

Datum Místo Příjezd Odjezd km Celkem 

km 

Poznámka 

14. 4. 2016 Nová Ves  10:00 0 0 Odjezdové místo 

 Dolní Moravice 10:10 12:00 4 4 Prohlídka skanzenu 

 Nová Rudná 12:10 12:15 5 9 Prohlídka štol 

 Dolní Moravice 12:25 13:50 5 14 Čekání 

 Nová Rudná 14:00 14:05 5 19 Vyzvednutí 

cestujících 

 Bruntál 14:25 14:25 13 32 Průjezd městem 

 Horní Benešov 14:40 14:40 13 45 Průjezd městem 

 Opava 15:10 15:10 23 68 Průjezd městem 

 Hrabyně 15:30 15:30 15 83 Průjezd městem 

 Ostrava 15:45  11 94 Cílové město 
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4.4 Kalkulace ceny exkurze 

Doprava: 

 Základní sazba:    5 359,- Kč 

 DPH 21 %:     1 125,- Kč 

 Náhrada čekací doby:    2 240,- Kč 

 Parkovné Rešov:         50,- Kč 

Cena za 1 kilometr je 23,- Kč bez DPH, při exkurzi ujedeme celkem 233 km. Za 1 hodinu 

čekání si firma účtuje 160,- Kč, čekacích hodin je 14. Parkovné ve výši 50,- Kč se platí 

pouze v Rešově, ostatní stání jsou zdarma. 

Ubytování: 

 1 noc za 1 osobu:       150,- Kč 

 2 noci pro 30 osob:    9 000,- Kč 

Vstupy do objektů: 

 Muzeum Rýmařov, 30 osob:      150,- Kč 

 Muzeum Jesenicka, 30 osob   1 350,- Kč  

Součet :              19 274,- Kč 

Cena pro 1 osobu:        643,- Kč 

Cena pro jednu osobu při plánovaném počtu 30 účastníků je 643,- Kč.  

 

Většina zdrojů  požitá v této kapitole je z místních informačních cedulí, propagačních 

materiálů a taky vlastního popisu navštívených míst. Kapitola obsahuje také vlastní 

fotografie zde pořízené.        
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5 Závěr 

Hornická činnost, dnes už spíše její pozůstatky jsou stále součástí Rýmařova a jeho okolí. 

Příjemným zjištěním je, že obce se snaží propagovat i pozůstatky po těžební činnosti 

v oblasti cestovního ruchu. Příkladem může být již zmíněná naučná hornická stezka 

s názvem „Za slávou horního města Hankštejna“ a hornické muzeum v přírodě, které je její 

součástí. Bohužel mapka s vyznačenými zastaveními je trochu nepřehledná a případný 

turista z ní nemá ponětí o délce trasy. Repliky důlních zařízení jsou povedené a funkční, 

ale chyběli mi u nich informace o tom, jaké je to zařízení a k čemu se používá. Ty 

nalezneme až u poslední repliky na informační tabuli. Takže turista neznalý důlní techniky 

zjistí potřebné informace o tom, co vlastně viděl až na konci trasy hornického muzea. 

Dalším nedostatkem byla poškozená replika důlního větráku a vyvrácená informační 

cedule pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek. Vytvoření této naučné stezky je 

dobrým začátkem pro spojení hornické činnosti a cestovního ruchu, ale je potřeba tyto 

vytvořené objekty udržovat. Podobnou hornickou stezku nalezneme také poblíž 

Javorového vrchu nedaleko Malé Morávky. 

Další podobnou aktivitu vyvíjí skanzen Jesenicka, kde je možné si zapůjčit GPS navigaci a 

k dispozici jsou zde mapky se souřadnicemi železorudných a stříbrorudných dolů. 

Na mapce je také podrobný popis jak se k místu dostat pěšky, na kole či autem od budovy 

skanzenu. Nejvýhodnější je se jet podívat na pozůstatky štol autem, ale pokud si chce 

člověk vychutnat okolní krajinu, je vhodné zvolit kolo, ale je nutné počítat s tím, že štoly 

se nacházejí v zalesněných a občas špatně přístupných oblastech, kde by byla manipulace 

s kolem složitá. GPS souřadnice nás sice zavedou k místu, kde se štoly nacházejí, ale stejně 

se nevyhneme jejich hledání. Štoly jsou ohraničeny ploty a zabezpečeny, ale přesto 

bychom měli být v jejích místech opatrní. 

Pozůstatky po hornické činnosti v podobě depresí a odvalů pravděpodobně nebudou 

hlavním cílem většiny turistů, ale mohou být příjemným zpestřením turistických stezek, 

v jejichž blízkosti se často vyskytují. 
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