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Anotace práce 
 

Bakalářská práce se zabývá především historií a současností použití granitoidních 

hornin na Jesenicku. V úvodu práce je stručně popsána geologie dané oblasti, geomorfologie a 

přírodní poměry této celé oblasti. Dále je zde zmíněna historie a současnost těžby a také 

využití granitoidních hornin na Jesenicku. Hlavní náplní práce je návrh vlastní prezentace 

dané oblasti. V práci jsou uvedena také místa, která byla v rámci bakalářské práce navštívena 

a byla zde pořízena řada vlastních fotografií a informací z dané oblasti.  

 

Klíčová slova: žula, lomy, Jeseníky, těžba, využití, historie žuly. 

 

Summary 
 

The thesis mainly deals with the history and present use of granitoid rocks Jesenicko. 

The introduction briefly describes the geology of the area, geomorphology and natural 

conditions of the region. Then there is the mention of past and present mining and the use of 

granitoid rocks Jesenicko. Main job is to design their own presentations given area. The work 

also indicates the places that were within the thesis visited and there was taken a number of 

your own photos and information from the field. 
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1. Úvod a cíl práce 

Bakalářská práce je věnována tématu historie a současnost těžby a použití 

granitoidních hornin na Jesenicku. Oblast je významná pro své přírodní poměry a také 

z hlediska nerostných surovin, přičemž je označována za Žulovský masív, který je součástí 

Českého masívu. Pro tuto oblast byla významná těžba především žuly a mramoru.  

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala právě samotnou žulu, proto se v práci 

zabývám jak přírodními poměry dané oblasti, rovněž také historií těžby, současnou těžbou a 

dále pak využitím samotné žuly v minulosti a dnes.  

Pro turisty je mimo jiné tato oblast včetně hojného výskytu lomů a výskytu nerostných 

surovin, velmi zajímavá a turisty často navštěvována. 

V rámci bakalářské práce navštívím a zdokumentuji danou oblast a navrhnu prezentaci 

zájmové oblasti. Návrh bude proveden ve formě jednodenního výletu v rámci, kterého se 

navštíví zajímavé lokality těžby granitu na Jesenicku. 
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2. Metodika práce 

Pro bakalářskou práci jsem použila zejména literaturu z vědecké knihovny v Ostravě, 

dále literaturu z ústřední knihovny VŠB-TUO. Dalším pomocníkem pro mou práci byl 

internet, kde jsem našla další užitečné informace. Pořídila jsem zde i řadu fotografií, zejména 

tedy samotné žuly, lomů či firem, které se zabývají zpracováním žuly. Oslovila jsem zde 

i firmy, konkrétně se jedná o firmu Slezská žula, s. r. o. a Ralux, s. r. o., které se zabývají 

zpracováním žuly a osobně jsem navštívila lomy v daných lokalitách na Jesenicku. V rámci 

mé bakalářské práce jsem konzultovala s panem JUDr. Matiaševičem a Bc. Janem Kazarem, 

kteří mi poskytli řadu užitečných informací, které jsem v mé bakalářské práci zmínila. 

Praktická část bakalářské práce spočívá v návštěvě dané oblasti. Na Jesenicku jsem 

navštívila řadu lomů a to jak aktivních, zatopených tak také opuštěných. Mimo jiné jsem 

navštívila i zdejší firmu a to Slezská žula, s. r. o., kde mi provozní této firmy pan Bc. Jan 

Kazar, poskytl řadu užitečných informací a fotografií především o zpracování žuly. Dále mi 

umožnil a domluvil schůzku v jednom z aktivních lomů, přesněji v lomu firmy Ralux, s. r. o.. 

Kromě toho jsem také navštívila v této oblasti tři zatopené lomy. První zástavkou byla 

Vápenná a návštěva lomu Vycpálek, ze kterého mám poskytnuté fotografie a také dané 

ukázky samotné žuly, která se zde nacházela. Další zatopený lom v této oblasti byl 

Arcibiskupský lom, ze kterého mám rovněž ty stejné informace. V oblasti Žulové jsem 

navštívila již zmíněnou firmu Slezská žula, s. r. o. a zúčastnila jsem se prohlídky aktivního 

lomu firmy Ralux. Dále pak v oblasti Černé Vody jsem navštívila ještě jeden lom nazývaný 

Rampa. Z cesty přes Vápennou do Žulové, jsem navštívila opuštěný lom firmy K-Granit, 

ze kterého mám rovněž pořízené fotografie a ukázky žuly. 

V rámci návrhu jednodenního výletu, který bude spojen s těžbou a zpracováním 

granitu na Jesenicku, navštívíme lomy, firmy na zpracování žuly, ale také zajímavá místa, 

která jsou spojena s výskytem žuly. Půjde například o prohlédnutí zajímavých soch či hradů. 
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3. Popis přírodních poměrů oblasti 

3.1 Charakteristika oblasti 

Žulovský masív, který vystupuje v severní části silesika zaujímá na našem území 

zhruba plochu o 80 km
2
. Z jižní části je toto území ohraničeno sudetským zlomem a dále 

severním směrem pokračuje na polské území. Zde se vyskytuje pod terciérními a kvartérními 

uloženinami. Tento masív je z velké části tvořen převážně biotitickými granodiority, granity 

a také křemennými diority. (Chlupáč, 2002) 

Krajina v okolí Žulové je jedinečná v rámci celé republiky. Charakteristické rysy této 

oblasti jsou například osamělé zvedající se kopce, může se jednat třeba o Boží horu Chlumec, 

Smolný či Jahodník. Tyto kopce umožňují a zvýhodňují těžbu stěnovými lomy. Co se týče 

Boží hory nebo Chlumce, tak zde v minulosti bylo otevřeno několik desítek větších a menších 

lomů. (Gába, 1986) 

V celé této jesenické oblasti se nachází spousta nerostných nalezišť. Za to nalezišť 

zkamenělin je zde málo, což je dáno převážných výskytem přeměněných hornin. (Internet 1) 
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3.2 Geomorfologie 

Za výsledek geomorfologického vývoje Jeseníků považujeme táhlé a zaoblené hřbety 

se širokými sedly, jedná se o sedla Červenohorské, Ramzovské a Videlské. Výsledkem 

intenzivního mrazového zvětrávání v dobách ledových jsou známé skály, a to Petrovy 

kameny, Vozka, Obří skála či vrchol Keprníků. Díky extrémně mrazivému klimatu docházelo 

k vytváření zajímavých terénních půdních tvarů jako jsou například dodnes zachovaná 

kamenná moře na Břidličné, Ztracených kamenech, Borku a Suchém vrchu. Kar Velké kotliny 

vznikl přímým působením horského ledovce. Dodnes zde padají laviny a poslední zbytky 

sněhu zde tají až začátkem července. V souladu s geomorfologickým vývojem této oblasti 

nelze opomenout přítomnost krasových jevů, které se zde vyskytují v drobných čočkovitých 

polohách krystalických vápenců různého stáří a stupně metamorfózy. Nejčetnější počet dobře 

zkrasovělých vápencových hornin se vyskytuje v zóně Branné, zejména tedy v její severní 

části. Zde je dobře vyvinut i kras povrchový, který souvisí s intenzivním podzemním 

odvodňováním. Západně od Branné ve vápencovém lomu je těžbou otevřeno 5 krasových 

jeskyní. V jeskyních se vyskytují stalaktity a zóna krasových vývěrů. Zakryté ponory 

povodňových vod byly zjištěny u Ostružné. Tyto ponory byly nalezeny také u potoka 

na jihovýchodním svahu Ramzovského sedla. Vrbenská oblast se vyznačuje drobnými 

krasovými jevy a nejznámější jsou zde dvě krasové jeskyně s malou propastí a sintry v lomu 

u Heřmanovi. Zde byly těženy devonské heřmanovické vápence. (Internet 1) 

V mé práci geomorfologii popisuji zejména proto, že má zásadní vliv na využití 

suroviny a také na následné zavedení železničních tratí, které měly usnadnit snadnější dovoz 

této suroviny. 

3.3 Klima 

Jádrem Jeseníků je pohoří Hrubého Jeseníku, který leží na rozhraní dvou klimatických 

oblastí. Tyto oblasti jsou rozděleny na kontinentální a atlantické. Klima se zde vyznačuje 

vysokou relativní vlhkostí a převládá západní větrné proudění, které přináší velké množství 

srážek. Horská část Jeseníků je dle studie Klimatické oblasti Československa řazena k chladné 

oblasti, ostatní okrajové části pak patří mezi mírně teplé oblasti. V jádru Jeseníků, tedy 

v Hrubém Jeseníku, se vyskytuje inverze. Ta způsobuje, že ve vysokých polohách je teplo 

a zároveň slunečno a v nižších polohách se vyskytují mlhy. (Internet 4) 
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Klimatem jsem se v této části zabývala zejména proto, že v dnešní době výrazně 

ovlivňuje návštěvnost Jeseníků. Nejvhodnější měsíce pro návštěvu Jesenicka jsou červenec a 

srpen, v tomto období je zde nejtepleji a je to nejvhodnější doba například pro naplánování 

dovolené v této oblasti. 

3.4 Geologie 

Jeseníky řadíme z hlediska geologie do moravsko-slezské části. Severní část 

se označuje jako jednotka východosudetská. Tato jednotka je na severozápadě oddělena 

od západních Sudet ramzovskou a nýznerovskou tektonickou linií. Východní část je tvořena 

hranicí mezi Hrubým a Nízkým Jeseníkem, zde je také patrná změna facie nejsvrchnějšího 

devonu a mění se zde také metamorfní stupeň a tektonický styl. Na jižní hranici 

je nejvýznamnější zlom budínský a zlomové pásmo Hané.   

Jeseníky budují geologické jednotky, které jsou členěny podle dosavadní rajonizace. 

Patří zde jednotka velkovrbenská, kde se vyskytují silně přeměněné sedimenty či mocné 

vulkanity, které jsou staropalezoického stáří.  Dále je to zóna Branné pro, kterou je 

charakteristické, že je tvořena převážně epizonálně přeměněnými horninami devonského stáří. 

Keprnická klenba je tvořena převážně rulami, svory a migmatity s faciálně pestřejšími zbytky 

pláště. Čtvrtou zónou je zóna Červenohorského sedla, která přechází na severu do jesenického 

amfibolovitého masivu a na jihu do amfibolovitého masivu sobotínského. Pátou a tedy 

poslední jednotkou je desenská klenba, ta je v jádře tvořena především přepracovanými 

horninami brunovistulika, které jsou obklopeny na východní a západní straně paleontologicky 

doloženými devonskými horninami vrbenské skupiny. (Chlupáč, 2002) 

Žulovský masív, který se dříve nazýval frýdberský, je hlubinné těleso, které vzniklo 

řadou po sobě následujících inturzí různých granitoidů, mezi kterými převládá biotitický 

granodiorit. (Rybařík, 1994) 

 



Klára Freislerová: Historie a současnost těžby a použití granitoidních hornin na Jesenicku 

2015  6 

 
Obr. č. 1  – Geologická mapa Žulovského plutonu a její legenda (převzato a upraveno dle 

Internet 8) 
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3.4.1 Předkvartérní vývoj 

Žulovský pluton patří mezi plošně nejrozsáhlejší a nejširší úseky varisky 

přepracovaného kadomského basementu a buduje podstatnou část pohoří Hrubého Jeseníku a 

při hranici s Polskem buduje také Vidnavskou pahorkatinu. Západní hranici tvoří nýznerovské 

a ramzovské nasunutí a východní hranici tvoří západovergentní a andělskohorské nasunutí. 

Na jihu je labská linie pomocí zlomů, jedná se konkrétně o bušínské zlomové pásmo, 

tektonicky oddělena od moravika.  

Geotektonický cyklus lze nejlépe používat na jednotkách silezika a začal devonským 

driftingem kadomské kůry a vznikem úzkých riftových bazénů s bimodálním vulkanismem, 

tyto procesy urychlily rozpad kadomské kůry. Kadomskou kůru lze rozčlenit do dvou 
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ztenčených a nakloněných ker, které v dnešní době vystupují v desenské a keprnické klenbě. 

Tyto dvě klenby oddělovaly relativně úzké devonské pánve, které jsou v dnešní době 

zastoupeny v zóně červenohorského sedla mezi desenskou a keprnickou klenbou, případně 

částí hornin velkovrbenské klenby.  

Ztluštění variské kůry a hlubší erozní řez, měl za následek především, že se natavila 

spodní část kůry a také průnik variských granitoidních těles, které jsou reprezentovány 

především žulovským plutonem, šumperským masivem a několika dalšími drobnějšími 

masivky. 

Desenská klenba, která je rozdělena na dílčí kry a to kru Orlíku a kru Pradědu, 

sevyznačuje nejnižším stupněm variské deformace fundamentu. V rámci silezika vystupuje 

devonský obal, jehož součást tvoří bazální klastické členy (kvarcity, fylity, apod.) a mladší 

vulkanosedimentární komplexy, v rámci široké zóny silezika prezentované vrbenskou 

skupinou. V zóně Červenohorského sedla vystupují dva masívy a to masív sobotínský 

a jesenický, které jsou tvořeny převážně lávami a ultrabaziky, které jsou přeměněny na různé 

typy amfibolitů a gabroamfibolitů. (Internet 2) 

3.4.2 Kvarterní vývoj 

Co se týče přírodních poměrů Jesenicka, nesmíme zapomenout především 

na zalednění. Zhruba před 200 000 lety zasáhl Jesenicko až po Vápennou a Českou Ves 

od severu pevninský ledovec, který změnil ráz krajiny. (Gába, 1986) 

Nejmladší geologické období a to čtvrtohory zanechalo výrazné pozůstatky 

pevninského zalednění. Na naše území se rozšířila hranice skandinávského pevninského 

ledovce. Tento ledovec stoupal do svahů a dosáhl zde rekordních nadmořských výšek. Mocné 

uloženiny, které jsou pozůstatkem zalednění dosahují až padesáti metrů. Jedná se o uloženiny 

stěrku, písku a souvkové hlíny. V těchto uloženinách je možno nalézt tzv. bludné balvany což 

jsou souvky až ze Skandinávie a Baltského moře (žuly, porfyry, pazourky, apod.). Bludné 

balvany dosahují značných velikostí a největší z nich může mít přes dva metry avšak tyto 

balvany patří mezi vzácnost a proto bývají většinou chráněny a některé z nich byly přeneseny 

do obcí jako dekorace.  

Mezi další čtvrtohorní usazeniny patří k nejrozšířenějším svahové a sprašové hlíny. 

Poměrně četný výskyt je zde rašeliny, která je rovněž čtvrtohorního stáří. (Internet 1) 
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3.5 Petrografie zhodnocení hornin žulovského plutonu 

Žula neboli granit (Obr. 2) patří mezi hlubinné magmatické horniny. Žuly jsou 

převážně světlé horniny, jejíchž barva je zpravidla světle šedá a nevětráním mění svou barvu 

na žlutavě šedou. Existují však i granity, které mají barvu narůžovělou až červenou či 

nazelenalou. Žuly bývají středně zrnité, ale mohou se běžně vyskytovat i jako jemnozrnné či 

hrubozrnné. Z velké většiny mají granity kompaktní texturu a jen výjimečně je textura granitů 

miarolitická. Všechny žuly jsou velice dobře leštitelné a trvanlivé, proto se využívají jako 

obkladový či dlažební kámen. Mezi další vhodné použití díky svým vlastnostem se používá 

také k hrubé kamenické práci a je vhodná k výrobě kameniva. (Syrový, 1984) 

Mezi hlavní složky žuly patří křemen, draselný živec jako je ortoklas či mikroklin 

a plagioklas. Z tmavých minerálů u této horniny převládá nejčastější biotit. Méně se u této 

horniny vyskytuje amfibol a jen vzácně se zde vyskytuje pyroxen. Žula, která je kyselejšího 

typu, může obsahovat muskovit. Z minerálů akcesorických u žuly převládá nejčastěji apatit, 

zirkon, titan, hematit, ilmenit, rutil, magnetit, pyrit či granát. (Internet 8) 

Co se týče samotné slezské žuly, tak rozeznáváme světlou slezskou žulu a tmavou 

slezskou žulu. Světlá slezská žula je označována jako granit, který bývá světlé barvy a 

obsahuje kromě křemene a živců také biotit, muskovit či turmalín. Může, ale také obsahovat i 

amfibol popřípadě pyroxen. Tmavá slezská žula je označována jako granodiorit a tyto horniny 

bývají tmavší než samotné granity a obsahují zejména biotit a amfibol. (Internet 9) 
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Obr. č. 2 – slezská světlá žula (Foto K. Freislerová) 

  
Obr. č. 3 – Ukázka zvětralé žuly u Arcibiskupského lomu (Foto K. Freislerová) 
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3.6 Přírodní podmínky pro kamenoprůmysl na Jesenicku 

V jesenické nebo taky jinak zvané slezské kamenické oblasti se vyskytují dvě 

kamenické suroviny, obě jsou prvotřídní jakosti. Jedná se tedy o slezskou žulu a slezský 

mramor. Je těžké rozhodnout, která z těchto dvou surovin je pro kamenoprůmysl 

významnější, zejména proto, že význam těchto dvou surovin se po staletí měnil. Má 

bakalářská práce je zaměřena na žulu, proto se budu zabývat především touto nerostnou 

surovinou. 

Slezská žula, se vyskytuje v žulovském masívu, kterému se taky jinak říká žulovský 

pluton. Tento masív zaujímá rozlohu asi 80 km
2 

a jeho poloha je již patrná z mapky. Žula je 

vyvřelá hornina, která zde utuhla ze žhavého magmatu v hloubce několika kilometrů. 

K tomuto procesu docházelo postupně nikoli jednorázově. Slezská žula odpovídá 

průměrnému stáří zhruba z období konce prvohor. 

Slezská žula se vyskytuje v různých odstínech. Při těžbě, se však rozeznává světlá 

anebo tmavá žula. Mnohem více je žuly světlé a tmavá žula je proto cennější, zejména 

co se týče pomníkových prací. Pro kameníky je zde  považováno prakticky vše za žulu, toto 

se, ale netýká geologů či petrografů. Ti rozeznávají světlou slezskou žulu, která se tedy 

nazývá i ve vědeckém pojmenování jako žula (granit) a tmavou slezskou žulu, která má již 

jiné nerostné složení a proto je označována jako granodiorit, tonalit či křemenný diorit.   

Kameníky zajímá především postup těžby a způsob porušení horninového masívu, 

tedy i rozvoj technologie těžby. Je to především odlučnost, pravidelnost a hustota puklin, také 

zrnitost a pevnost či leštitelnost žuly. K těmto kamenickým pracím se hodí zejména žuly, 

které mají pravidelné a v podstatě pravoúhlé rozpukání. V žulovském plutonu se tento typ 

žuly nachází. (Gába, 1986) 
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Obr. 4 – Výskyt slezské žuly a mramoru na Jesenicku z roku 1986 (převzato z knihy Gába, 

1986) 
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4. Historie těžby granitoidních hornin v zájmové oblasti 

Těžba a zpracování kamene, patří mezi nejstarší obory lidské činnosti, ale nelze 

datovat přesný počátek vzniku. Týká se to i samotné oblasti Jesenicka. (Gába, 1986) 

Ve frýdberském žulovém masívu se nacházelo asi 120 lomů na žulu. Mezi hlavní lomy 

patřily: Frýdberk, zde bylo 23 lomů, Skorošice (11 lomů), Tomíkovice (9 lomů), Černá Voda 

(19 lomů), Zighartice (18 lomů), Kobylí n. Vídnavkou (4 lomy), Buková s jedním lomem, 

Velká Kraš (3 lomy), Červená Voda (7 lomů), Starý Kaltenstein (1 lom) a Široký Brod také 

s jedním lomem. (Jaroslav Jahn, 1917) 

Na konci 20. století se v žulovském masívu nacházelo jen zhruba 6 aktivních lomů 

mezi, které patřily například a. s. Slezský kámen Jeseník Černá Voda, Žulová 603, Žulová 

605 (Haspelberg), dále se pak jednalo o lom Dolní Skorošice, Nová Černá Voda a Žulová-

Starost. V roce 1990 se v těchto lomech vytěžilo zhruba 17,5 tisíc m
3
 kamene. Převážná část 

vytěženého kamene, jednalo se asi o 12,5 tisíc m
3
, se těžilo v lomech a. s. Slezský kámen 

Jeseník. Zpracování žuly se provádělo na hrubé kamenické výrobky a lomový kámen. Těžba 

bloků v roce 1990 představovala 499 m
3
 a těžily se opět v lomech a. s. Slezský kámen 

Jeseník. Bloky se ale zpracovávala v Mikulovicích a to především na obkladové a dlažební 

desky, ale také i na jiné výrobky. Mezi hlavní odbytiště slezské žuly patřil Halič, pruské 

Slezsko a Vídeň, a to až do konce 1. světové války. Po válce si slezská žula musela hledat 

nové odběratele a to především na území tehdejší ČSR, přitom ale musela čelit konkurenci 

mezi ostatními žulovými lomařskými oblastmi. (Rybařík, 1994) 
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Historická mapa provozoven a žulových lomů v Žulovském masívu 

v období mezi dvěma válkami 

 

 

 

Obr. č. 5 – Historická mapa lomů a její legenda (převzato a upraveno dle Šiwel,1932) 
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Popis jednotlivých historických provozoven a žulových lomů vyznačených 

na mapě. 

238- Heřman Franke, žulové a syenitové závody (vlastní žulové lomy ve Frýdberku). 

239- Heřman Franke, Zighartice. 

240- Heřman Franke, Černá Voda. 

241- Heřman Franke, Červená Voda, Frýdberk, Slezsko. 

242- Jan Rothe, Velká Kras, okr. Vidnava (žulové lomy v Zigharticích). 

243- Kamenné závody Pýrek-Holec-Hauke, Frývaldov, Nádražní ul. 263. 

244- Jos. Pelz ml., Velké Kinetice, okr. Frývaldov, žulové a mramorové záv. 

245- Frant. C. Liemert, Mikulovice, Slezsko (vlastní mramorové, žulové a syenitové lomy). 

246- G. Franke a bratří, Černá Voda u Vidnavy (žulové lomy ve Frýdberku). 

247- dtto (žulové lomy v Zigharticích). 

248- dtto (žulové lomy ve Skorošicích). 

249- dtto (žulové lomy v Tomkovicích). 

250- dtto (žulové lomy ve Vidnavě). 

251-dtto (žulové lomy v Červené Vodě u Vidnavy). 

252- Žulové závody Richard Franke, Černá Voda u Vidnavy. 

253- Bratří R. a H. Seifertové, žulové závody, Frýdberk, Slezsko. 

254- Th. Becke a spol., mramor a žula, Supíkovice, okr. Frývaldov. 

255- Frant. Hillebranda synové, mramor a žula, Supíkovice, okr. Frývaldov. 

256- Ad. Lindner, mramor a žula, Supíkovice, okr. Frývaldov. 

257- Ad. Walter, mramor a žula, Supíkovice, okr. Frývaldov. 

258- Správa velkostatku Ondřejovice, Slezsko, kamenolom a výroba štěrku. 

259- Ing. Novák a Jašek – žulové lomy, Frýdberk. 

260-268- Kamenné závody Albert Forster, Cukmantl, Slezsko. 

269-272- Kamenné závody H. Kulka a spol., ake. spol., Frývaldov, Náměstí 65. 

273- Jos. Forster, Cukmantl, Slezsko. 
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V roce 1936 se zde slavilo sté výročí kamenoprůmyslu, šlo, ale pouze o datum 

zaokrouhlené. 

Pro vznik kamenoprůmyslu je důležitý výskyt vhodné suroviny. V tomto kraji se žilo 

chudě a to zejména kvůli tomu, že kraj byl hustě osídlen a podmínky pro zemědělství nebyly 

vhodné. Lidé se proto chopili příležitosti, kterou jim nabízel právě kámen.  

Zvětralá žula na území žulovského masívu vystupovala na mnoha místech na povrch 

a tvořila menší či větší kopečky nebo skalky. Sníženiny bývají vyplněny ledovcovými 

uloženinami. Bylo nezbytně nutné rozšířit ornou půdu, proto lidé sváděli boj s kameny 

a balvany. Z menších kamenů lidé stavěli na okrajích polí důmyslné haldy a valy a větších 

kamenů se snažili lidé zbavit podkopáním a následným shozením do jámy.  

V padesátých letech 19. století došlo k výraznému urychlení rozvoje kamenického 

průmyslu. Pracovníků byl dostatek a již v roce 1854 se v Černé Vodě nacházelo zhruba 

16 kameníků. V tomto kraji neměl kamenický průmysl žádnou tradici a proto lidé, kteří 

měli zájem pracovat v tomto odvětví byli zaučování i cizinci. Podle dochovaných informací 

se jednalo zejména o cizince, kteří pocházeli například z okolí Hamburku, Rakous a Bavorka. 

V Supíkovicích měl působnost italský kameník zvaný Slavie. Ze statistických údajů z roku 

1875, můžeme říci, že v jesenickém okrese bylo zhruba 78 závodů, které se zabývaly 

zpracováním mramoru, ale také žuly. Zhruba za rok tyto závody zpracovaly okolo 6 647 m
3
 

žuly.  

Během sedmdesátých a osmdesátých let 19. století došlo k dalšímu významnému 

rozvoji kamenictví, který dovršil jeho etapu budování. Jedná se počátek lomové těžby, 

vybudování železnic a zřízení kamenických škol, které zapříčinili to, že se kamenický 

průmysl pozvedl na vyšší úroveň. První lom, který se zabýval zpracováním žuly, zde byl 

otevřen roku 1870 v Černé Vodě. Další lom byl pak opět otevřen roku 1872 v Černé Vodě, 

dnes je již tento lom opuštěný a zdejším kameníkům byl znám pod názvem Finkebruch. 

(Gába, 1986) 
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5. Historie využití a zpracování granitoidních hornin 

5.1 Historie využití granitoidních hornin 

Žulovský masív je poměrně malé rozlohy, ale před 2. světovou válkou se stal 

nejdůležitějším centrem našeho žulového průmyslu. Hlavním důvodem proč byla tato oblast 

takto významná, je především v bohatství kvalitního kamene a díky příznivým 

morfologickým a komunikačním poměrům a také v pracovitosti zdejšího, původně prakticky 

jen německého obyvatelstva.  

Mezi nejstarší doklady o použití slezské žuly můžeme naleznout ve stavbách hradů 

v Žulové a na Kaltenštejně, které byly postaveny koncem 13. století. Tyto stavby byly celé 

z žuly. Dnes je již Kaltenštejn zříceninou a z hradu v Žulové je zachována pouze věž. 

Nejstarší kostely, které si aspoň zčásti dochovaly některé původní články, se nacházejí 

v Javorníku-Vsi, ve Vidnavě a v Bernarticích. Všechny tyto kostely pocházejí z období rané 

gotiky, tedy zhruba z druhé poloviny 13. století. Ve Vidnavském kostele je ze slezské žuly 

zpracován vnitřní gotický portál. V Bernarticích je ze slezské žuly vyroben portál s nápisem 

BUOGOGRUS a byl zde vykopán románský portál a kamenický článek, který pocházel 

ze 14. století. Slezská žula byla použita v Javorníku-Vsi především na portálech 

a na kamenických článcích v presbytáři. Mezi další účely používání žuly patřilo například 

využití na hraniční kameny, žula se ve všech případech získávala rozlamováním a to 

především povrchových balvanů. 

Více hmotných dokladů o použití zdejší žuly pocházejí z 16. století. Mezi nejstarší 

sochu, která je vyrobena ze slezské žuly, je Pieta u kostela v Branné (Obr. 6). Další sochy 

vyrobené rovněž ze slezské žuly pocházejí z 18. století a můžeme je nalézt v Žulové, Kobylé, 

Skorošicích, Vlčicích, Horním Fořtu, Vidnavě, Jeseníku či ve Zlatých Horách. Tyto sochy 

jsou umělecky hodnotné a bývají většinou chráněné a jsou zhotoveny z velmi tvrdého a těžce 

opracovatelného materiálu. Žula patří mezi takové suroviny, které jsou jen málo zvětralé. 

Většina těchto soch byla zhotovena v Skorošicích. (Gába, 1986) 

Po roce 1836 začal Franz Nikisch z Nové Červené Vody rozlamovat povrchové 

balvany velkých rozměrů na polích a vyráběl z nich hrubé kamenické výrobky. Postupně 

se k Franzi Nikischovi přidávali další a začaly se vyrábět žlaby, kádě na vodu, dlažby 



Klára Freislerová: Historie a současnost těžby a použití granitoidních hornin na Jesenicku 

2015  18 

či dveřní ostění, apod. V roce 1870 byl založen první lom, který se nacházel v Černé Vodě. 

(Rybařík, 1994) 

Na přelomu 19. a 20. století se z žuly u nás také vyrábělo, máme z té doby dochované 

jak literární podklady tak zachované výrobky z té doby. Jednalo se o výrobky, které 

se shodovaly s dnešními výrobky. Jednalo se například o dlažební kostky, schodiště, 

hranečníky, kvádrové chodníky, apod. Zhotovovaly se, ale také i výrobky, které jsou dnes již 

téměř zapomenuty, jednalo se o okenní rámy, žlaby pro dobytek, nárazníky či chodníkové 

desky.  

V minulosti bylo více než v dnešní době rozvinuté pomníkářství, vyráběly se z žuly 

pomníky, památníky, náhrobní desky a kamenné kříže a dodnes najdeme na hřbitovech 

a na návsích mnoho výrobků z té doby a to nejen na Jesenicku, ale také na Moravě, v Čechách 

a v cizině.  

Významným architektonickým dokladem o zpracování a používání slezské žuly 

je kostelík na Boží hoře, který byl postavený v letech 1878-1880. Tento kostelík je zpracován 

celý ze žuly a jen pseudogotický portál je z pískovce, který pocházel pravděpodobně 

z dnešního polského území. (Gába,1986) 
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Obr. č. 6 – Nejstarší socha Pieta u kostela v Branné (převzato z Internet 14) 

 
 

Obr. č. 7 – Žulový sloup se sochou panny Marie v Žulové (převzato z Internet 15) 
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Obr. č. 8  – Socha panny Marie Immaculaty ve Skorošicích (převzato z Internet 16) 

 

Obr. č. 9  – Kostel sv. Kateřiny ve Vidnavě (převzato z Internet 17) 
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5.2 Historie zpracování granitoidních hornin 

V 70. letech 19. století se zpracování kamene stalo průmyslovým odvětvím a tehdy 

také začalo období, které můžeme označit jako zlatý věk slezského kamenoprůmyslu, který 

trval až do vypuknutí první světové války. Zpracování žuly se rozvíjelo a přispělo 

k rozmachu, kdysi chudého kraje. Nové otevřené lomy můžeme datovat do období 80. let. 

Počet žulových lomů v této oblasti není znám, ale jisté je, že jich bylo zhruba kolem stovky. 

Jako počátek broušení slezské žuly považujeme rok 1884, kdy se žula brousila nejdříve ručně, 

ale postupem času se začalo k pohonu brousících strojů využívat vodních či parních sil.  

Za velice důležitý krok pro rozvoj kamenoprůmyslu bylo vybudování železnic 

a to především kvůli hmotnosti a rozměrům kamenických výrobků. První trať na Jesenicku 

byla postavena roku 1883-1885, jedná se o trať ze směru Hanušovice - Glucholazy. Postavení 

těchto tratí usnadnilo dopravu zejména v Supíkovicích, protože se doprava koňskými potahy 

zkrátila na několik kilometrů k trati. Usnadnil se jak odbyt výrobků do vzdálenějších oblasti, 

tak také dovoz surovin například ze Švédska, Saska a Čech. Žulovský pluton byl na tom 

o něco hůře, zejména proto, že odtud bylo na nádraží podstatně dál. V důsledku tohoto 

problému, se proto odbyt výrobků ze žuly, nadále směroval do sousedního Německa. Dne 

1. června roku 1896 byl zahájen provoz na trati Dolní Lipová-Heinersdorf, kde se tato trať 

napojovala na Otmuchov. Další trati byly uvedeny do provozu o rok později, jedná 

se o odbočky Bernartice – Javorník a Hukovice – Vidnava. Zlaté Hory získaly také v roce 

1896 spojení a to postavením trati Mikulovice - Zlaté Hory. Celá jesenická oblast měla 

na přelomu 19. a 20. století spojení s německou železniční sítí a zároveň měla přístup 

ke spojení s vnitrozemím. 

S dovozem cizích hornin a jejich zpracováním se začalo koncem 80. let 19. a 20. 

století. Jednalo se zejména o oblasti Supíkovic a Písečné, kde zpracování cizích surovin zcela 

převládlo. Jesenicko má okrajovou polohu a proto bylo orientováno na Německo. Zdejší 

kameníci se nechtěli vzdát takové příležitosti k obživě, jakou bylo právě opracování kamene 

i když věděli, že zdejší suroviny neobstojí v tvrdé světové konkurenci. Švédská žula patří 

mezi nejkvalitnější surovinu ve světě, která se využívá na pomníkové práce. Jedná se zejména 

tedy o „černou švédskou žulu“ dále pak o různé červené odrůdy a mnoho dalších. Jsou 

informace o tom, že zájem o cizí horniny, které se u nás zpracovávaly, byl velký. V roce 1897 

nabízela například firma od Josefa Schrotha ze Supíkovic náhrobky, které byly vyrobeny 

právě z černé švédské žuly, českého syenitu a z domácích materiálů. 
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Na Jesenicku pracovalo v roce 1893 zhruba kolem 106 kamenických mistrů. Pro 

srovnání s dneškem je velice zajímavý jejich počet v jednotlivých obcích. V Supíkovicích 

bylo kameníků 31, ve Velkých Kuněticích 25, v Černé Vodě 11, ve Vápenné 10, ve Velké 

Kraši 9, ve Skorošicích 7, ve Staré a Nové Červené Vodě se vyskytovalo šest kameníků, dále 

pak v Žulové, Dolní Lipové a Horní Lipové 3 kameníci, v Nové Vsi, Písečné, Kolnovicích, 

Kobylé a Zlatých Horách po dvou kamenících, v Hradci, Mikulovicích, ve Vidnavě 

a Ondřejovicích po jednom. Tento počet, ale není úplný. Počet soukromých živností 

se později zmenšil, ale za to rychle rostly počty dělníků a zaměstnanců, mimo jiné 

se dochoval dokonce i údaj o tom, že na Jesenicku bylo v té době činných 6000 lidí a to buď 

přímo či nepřímo v žulovém průmyslu. (Gába, 1986) 

 
Obr. č. 10 - Zvedací zařízení Hahnelově lomu v Supíkovicích z roku 1901 (převzato z knihy 

Gába, 1986) 
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6. Současnost těžby granitoidních hornin v zájmové oblasti 

Jak již bylo zmíněno tak celá oblast Žulovské pahorkatiny byla v minulosti silně 

zasažena povrchovou, ale také podzemní těžbou, zejména tedy žulou, mramorem a dalšími 

horninami a nerosty mezi, které patří například písky, jíly, kaolín, zlato, apod. 

Zpracování hornin a nerostů, ale také povrchová těžba v kamenolomech probíhá 

na Jesenicku poměrně krátkou dobu, zhruba 170 let. Za to podzemní těžba rud a barevných 

kovů je v současné době utlumena a obrovský význam pro tuto oblast má těžba právě kamene 

a písku. 

Rozmach kamenictví nastal na Jesenicku v druhé polovině 19. století, kdy na Žulovsku 

bylo založeno několik firem právě na těžbu a zpracování kamene. Zejména žula a mramor, 

patřily mezi kvalitní kámen, který se nacházel na celém území této oblasti. Znamenal tak 

skvělé podmínky pro kamenickou výrobu a mezi hlavní dominanty místních firem patřila 

vysoká kvalita jejich výrobků. Tyto kamenické firmy na Jesenicku se začaly prosazovat také 

na trhu po celém světě.  

Těžba a zpracování kamene pokračuje i v dnešní době a to i přes útlum kamenické 

výroby, který nastal v období hospodářské krize a to v první třetině 20. století. Další úpadek 

pak nastal v období 2. světové války, který byl spojen s odchodem kamenických mistrů a také 

odborníků Německé národnosti při odsunu Němců z Jesenicka. Po roce 1945 nastal 

na Jesenicku velký problém zejména v důsledku odsunu německých kameníků, kteří zde byli 

před válkou z velké části zaměstnáni. Po válce byly opuštěny mnoho zlomy, kamenické dílny 

či brusírny, mnoho budov také zchátralo a nikdy v nich žádná obnova výroby neproběhla. 

Na Jesenicko byli povoláni kameníci z vnitrozemí a v tomto oboru se zaučovali i lidé, kteří 

v tomto oboru žádnou praxi neměli. Dá se říci, že kamenická výroba po 2. světové válce 

nikdy nedosáhla předválečných kvalit. 

V dnešní době má, ale kamenictví velký význam a to zejména proto, že snižuje 

nezaměstnanost celé oblasti. V důsledku poklesu zájmu o kamenické výrobky a kamenické 

práce, byly zrušeny dvě kamenické školy na Jesenicku. Jedná se o školu v Supíkovicích 

a o kamenickou školu se staletou tradicí v Žulové.  

V současné době patří mezi největší těžařskou firmu na Jesenicku firma OMYA a.s. 

(Obr. 13), která zpracovává vápenec. Tato firma zhruba za rok vytěží 300 000 tun vápence. 
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Mezi další významné firmy patří Slezský kámen a. s., jejíž výroba spočívá zejména ve 

zpracování žuly (Nový lom v Černé Vodě, lom Petrov v Žulové, lom Huttung ve Vápenné, 

lom Kaní hora ve Skorošicích). Další významnou firmou je například firma Ralux (Obr. 15), 

s žulovým lomem v Žulové, dále Slezská žula (Obr. 12) s žulovým lomem na Zelené hoře ve 

Vápenné a Lucky CS Gold s žulovým lomem Jašek ve Skorošicích. Menší firmy pak vyrábějí 

zejména výrobky ze žuly mezi které patří dlažební kostky, obklady, schody, obrubníky, 

hraniční mezníky či stavební kámen. 

V dnešní době můžeme naleznout pouze několik málo činných kamenolomů, které 

se nacházejí v okolí Supíkovic, Žulové, Černé a Červené Vody a Vápenné. (Internet 5) 

 

 
Obr. č. 11 – Současná mapa lomů v Žulovském masívu a její legenda (upraveno dle Starý et 

al. 2006) 
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Obr. č. 12  – Sídlo firmy Slezská žula, s. r. o. (Foto K. Freislerová) 

 
Obr. č. 13  – Sídlo firmy Omya, a. s. (Foto K. Freislerová) 
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Obr. č. 14  – Sídlo firmy Omya, a. s. (Foto K. Freislerová) 

 
Obr. č. 15  – Vjezd k firmě Ralux, s. r. o. (Foto K. Freislerová) 
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7. Současnost využití granitoidních hornin 

Žula patří mezi luxusní přírodní materiál, který má vysokou kvalitu. A to především 

díky jejím vlastnostem, mezi které patří například odolnost vůči klimatickým vlivům 

a teplotám, elegantní vzhled, tvrdost a pevnost, odolnost proti opotřebení a poškrábání, 

odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost vůči vysokým teplotám, téměř nezničitelnost a 

snadná úprava žuly či množství barevnosti žuly.  

Žula se používá jako stavební kámen nebo jako obkladový a dekorační kámen. Žulu 

lze považovat za klasický kámen, který se používá pro stavební práce například jako 

základové kameny či soklové kvádry. Granit je dobře štěpný a proto se používá pro výrobu 

kostek, obrubníků, soklového kamene (Obr. 16) a schodů.  

Drcené kamenivo, je využíváno buď na náspy železničních tratí a nebo v některých 

lomech dochází k tomu, že žula je přímo na štěrk drcena.  

Žula se využívá i jako dekorace nebo v bytové architektuře. Můžeme se setkat 

s leštěnou žulou a to ve formě obkladového materiálu na stěnách, někdy bývají i na fasádách 

domů, dále pak se z žuly vyrábí podlahy či desky stolu nebo kuchyňské linky. V neposlední 

řadě se vyrábějí z žuly i parapety na oknech. Žula je také oblíbená pro schodiště. (Internet 6) 

 
Obr. č. 16 – Soklový kámen (Foto J. Kazar) 
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Obr. č. 17 – Ukázka dlažby (Foto J. Kazar) 

 
Obr. č. 18  – Ukázka dlažby z žuly (Foto J. Kazar) 
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Obr. č. 19  – Ukázka dlažby (Foto J. Kazar)  
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8. Návrh prezentace vybraných zájmových bodů oblasti 

Součástí mé bakalářské práce bylo navštívit danou oblast a navrhnout prezentaci 

jednotlivých zájmových bodů této oblasti. Při návštěvě Jesenicka jsem navštívila obec 

Vápennou. Zde jsem navštívila dva lomy a to lom Vycpálek a lom Arcibiskupský. Další 

zastávkou byla obec Žulová. V rámci této návštěvy jsem podstoupila prohlídku firmy Slezská 

žula, s. r. o. a následně prohlídku aktivního lomu firmy Ralux, s. r. o. V neposlední řadě jsem 

navštívila obec Černou Vodu a zde zatopený lom Rampa.  

Jesenicko je významné zejména těžbou nerostných surovin a v Žulovském masívu 

znám výskytem granitu, proto jsem se rozhodla pro návrh celodenního výletu určeného k 

navštívení vybraných lokalit těžby granitu na Jesenicku. 

8.1 Jednodenní výlet určený k navštívení zajímavých lokalit těžby 
granitu na Jesenicku. 
 

Na základě studie Jesenicka, jsem se rozhodla pro zpracování návrhu jednodenního 

výletu po Jesenicku, který bude prezentován historií a současností těžby a zpracováním 

granitu. 

Termín odjezdu: 25.5.2015 

Datum příjezdu: 25.5.2015 

Místo odjezdu: Zastávka u Rektorátu VŠB-TUO Ostrava 

Čas odjezdu: 7:00 hod. 

Doprava: autobusová 

Náročnost: je vhodná pouze pro dospělé, děti jen s doprovodem rodičů 

Čas příjezdu: 18:00 hod. 

Trasa: Ostrava – Vápenná – Žulová – Černá Voda 
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Obr. č. 20 – Mapa trasy (převzato a upraveno dle Internet 10) 

8.1.1 Lom Vycpálek 

Tento lom bude naší první zastávkou. Lom Vycpálek (Obr. 22) najdeme na severním 

úpatí kopce Žulový vrch a jižně od osady Zelená Hora, což je část obce Vapenná. 

Od roku 1969 je tento lom opuštěný a je z části zatopený. Tento lom leží v nadmořské 

výšce zhruba 505 m, v místě, které se dříve nazývalo Haspelberk v Žulovské pahorkatině. 

Při vstupu do tohoto lomu můžeme vidět žulový pomník s podobiznou Jana Vycpálka, který 

patřil mezi významné odbojáře. Tento lom patří mezi nejzajímavější mineralogické lokality 

v České republice, zejména proto, že se zde vyskytuje unikátní naleziště krystalů tmavě 

červeného granátu, jehož kusy mohou dosáhnout až 12 cm.  Díky výskytu chráněného raka 

říčního patří tento lom k jedné z nejvýznamnějších lokalit. (Internet 11) 
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Obr. č. 21  – Žulový pomník Jana Vycpálka (Foto K. Freislerová) 

 
Obr. č. 22  –  Zatopený lom Vycpálek (Foto K. Freislerová) 
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Obr. č. 23 – Zatopený lom Vycpálek (Foto K. Freislerová) 



Klára Freislerová: Historie a současnost těžby a použití granitoidních hornin na Jesenicku 

2015  34 

8.1.2 Arcibiskupský lom 

Tento lom se stejně jako lom Vycpálek nachází na severním úpatí kopce Žulový vrch, 

jižně od osady Zelená Hora. Stejně jako v prvním navštíveném lomu, se zde nachází chráněný 

rak říční a proto je zde přísně zakázáno se koupat. K tomuto lomu nelze dojet autem, protože 

je zde zákaz vjezdu. Proto se k tomuto lomu budeme muset dostat pěšky a to podél lesní 

cesty. Tento lom (Obr. 24) patří mezi méně navštěvované. (Internet 12) 

 
Obr. č. 24  – Zatopený Arcibiskupský lom (Foto K. Freislerová) 
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Obr. č. 25  – Ukázka zvětralé žuly u Arcibiskupského lomu (Foto K. Freislerová) 

8.2 Žulová 

Druhou zastávkou našeho výletu bude obec Žulová, která se nachází v okrese Jeseník 

a patří pod Olomoucký kraj. V této obci navštívíme dvě firmy na zpracování žuly. Jedná 

se o firmu Slezská žula, s. r. o. (Obr. 26), kde se setkáme s majitelem firmy, který nám 

poskytne řadu informací zejména o zpracování kamene. Dále bude následovat prohlídka po 

areálu firmy, kde se setkáme s výrobky z žuly, které tato firma vyrábí. Dále nám budou 

předvedeny stroje určené právě pro štípání žuly, která se pak opracovává do finální podoby. 

Tato firma se specializuje zejména na výrobu blokové těžby světle šedé, jemnozrnné a 

biotitické žuly nejvyšší kvality. Z žuly se tak vyrábí dlažební kostky, různých velikostí od 

velkých, drobných až po mozaikové, dále pak obrubníky, krajníky, lomový kámen, kopáky, či 

obkladové a dlažební desky. Díky ochotě majitele, budeme mít také možnost navštívit lom 

firmy Ralux, s. r. o. (Obr. 30), který se nachází mezi obcemi Žulová a Černá Voda.  Rovněž 

zde podstoupíme prohlídku celého areálu firmy a můžeme si zde pořídit i užitečné fotografie. 

Tato firma z žuly vyrábí především dlažební kostky, krajníky či záhozový kámen.   
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Mimo jiné tento výlet spojíme s prohlédnutím kulturní památky, která je zhotovena 

přímo ze samotné žuly. Půjde o Žulový sloup se sochou panny Marie, který se nachází na 

Mariánském náměstí. Dalším námi navštíveným místem bude zřícenina hradu Frýdberk, ze 

kterého se dochovala pouze gotická věž. Poté se autobusem přesuneme do obce Černá Voda, 

kde se vydáme k lomu Rampa. 

 
Obr. č. 26  – Sídlo firmy Slezská žula, s. r. o. (Foto K. Freislerová) 

 
 

Obr. č. 27  - Výrobní polotovary na zpracování pro štípací linku, Slezská žula, s. r. o. (Foto J. 

Kazar) 
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Obr. č. 28 - Žulová kostka 6/4 cm, Slezská žula, s. r. o. (Foto J. Kazar) 

 
Obr. č. 29 – Žulový krajník, Slezská žula, s. r. o. (Foto J. Kazar) 
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Obr. č. 30 – Lom firmy Ralux, s. r. o. (Foto K. Freislerová) 

8.3 Černá Voda – Lom Rampa 

Dalším námi navštívený lom bude zatopený lom Rampa (Obr. 31), který se nachází 

nedaleko obce Žulová zhruba ve vzdálenosti 3 km. Patří mezi nejnavštěvovanější lomy a 

typickým rysem pro tento lom je naříznutá kolmá plocha. Po prohlídce lomu bude následovat 

odjezd zpět do Ostravy. (Internet 13) 
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Obr. č. 31 – Zatopený lom Rampa (Foto K. Freislerová) 

 
Obr. č. 32 – Opevnění kolem lomu Rampa (Foto K. Freislerová) 
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Obr. č. 33  – Zatopený lom Rampa (Foto K. Freislerová) 



Klára Freislerová: Historie a současnost těžby a použití granitoidních hornin na Jesenicku 

2015  41 

Datum Místo Příjezd Odjezd Km Σ Km Poznámka

25.5.2015 Ostrava 7:00 0 0 Odjezd z Ostravy

25.5.2015 Opava 7:44 7:44 32,5 32,5 Průjezd městem

25.5.2015 Bruntál 8:20 8:35 37 69,5
Zdravotní přestávka 

15 minut

25.5.2015

Bělá pod 

Praděde

m

9:19 9:19 35 104,5 Průjezd městem

25.5.2015 Jeseník 9:29 9:29 8 112,5 Průjezd městem

25.5.2015 Vápenná 9:43 9:43 12,1 124,6 Průjezd obcí

25.5.2015
Lom 

Vycpálek
10:00 10:30 3 127,6

Prohlídka lomu 

Vycpálek

25.5.2015
Arcibisku

pský lom
10:35 11:15 1 128,6

Prohlídka 

Arcibiskupského 

lomu

25.5.2015 Žulová 11:30 13:30 6,3 134,9

Prohlídka firmy 

Slezská žula + 

individuální program 

účastníků

25.5.2015

Lom 

firmy 

Ralux

13:38 14:00 8,9 143,8
Prohlídka lomu 

firmy Ralux

25.5.2015
Černá 

Voda
14:14 14:14 13,4 157,2 Průjezd obcí

25.5.2015
Lom 

Rampa
14:18 14:45 1,8 159

Prohlídka lomu 

Rampa

25.5.2015
Lom 

Rampa
14:18 14:45 1,8 159

Odjezd z lomu 

Rampa

25.5.2015
Černá 

Voda
14:49 14:49 1,7 160,7 Průjezd obcí

25.5.2015 Žulová 14:55 14:55 4,5 165,2 Průjezd obcí

25.5.2015 Vápenná 15:00 15:15 3,7 168,9
Zdravotní přestávka 

15 minut

25.5.2015 Jeseník 15:31 15:31 15,1 184 Průjezd městem

25.5.2015

Bělá pod 

Praděde

m

15:41 15:41 8,1 192,1 Průjezd městem

25.5.2015 Bruntál 16:22 16:37 35,2 227,3
Zdravotní přestávka 

15 minut

25.5.2015 Opava 17:12 17:12 37,3 264,6 Průjezd městem

25.5.2015 Ostrava 17:52 17:52 32,2 296,8  
Tab. č. 1 - Časový harmonogram celodenního zájezdu po Jesenicku (upraveno dle autora) 
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9. Závěr 

V prvních kapitolách mé bakalářské práce byly především popsány všechny dostupné 

zdroje a podklady k vypracování. Dále zde byla popsána charakteristika zájmové oblasti 

společně s geologií, předkvarterním vývojem, kvarterním vývojem a také geomorfologií a 

petrografií zhodnocení hornin žulovského plutonu. V těchto kapitolách se můžeme dozvědět, 

kde se Žulovský masív vůbec nachází a jaké horniny v tomto masívu převládají. V této oblasti 

hraje také významnou roli zalednění, které na Jesenicku proběhlo zhruba před 200 000 lety a 

změnilo ráz celé této krajiny. Z geomorfologického hlediska nelze opomenout přítomnost 

krasových jevů, které se zde vyskytují. Co se týče samotné petrografie těchto hornin, tak zde 

bylo popsáno kam tyto horniny vůbec řadíme a jaké jsou jejich vlastnosti. Okrajově bylo 

zmíněno také klima této celé oblasti. 

Čtvrtá kapitola se zabývala historií těžby granitoidních hornin a popisem v jakém 

období samotné kamenictví vzniklo a kolik lomů v tehdejší době existovalo. 

V páté kapitole mé práce byla popsána historie využití a zpracování granitoidních 

hornin na Jesenicku. Dále zde byly uvedeny hmotné doklady o používání granitu v minulosti. 

Jednalo se zejména o sochy a stavby hradů. Kromě příkladů využití žuly zde bylo zmíněno 

zavedení železničních tras, které byly důležité z hlediska dopravy granitu mezi jednotlivými 

městy. 

Šestá kapitola mé práce je věnována současnosti těžby granitoidních hornin. V rámci 

této kapitoly byl popsán vývoj od historie až po současnost. Tato oblast byla v minulosti 

postihnuta útlumem kamenické výroby. Ten nastal v období hospodářské krize a poté pak 

v období 2. světové války, který byl spojen s odchodem kamenických mistrů a také odborníků 

Německé národnosti při odsunu Němců z Jesenicka. Pro současnou dobu má, ale kamenictví 

v této oblasti význam také a to především pro snížení nezaměstnanosti obyvatelstva. Mezi 

nejvýznamnější firmy patří OMYA, a. s., Slezská žula, s. r. o., Ralux, s. r. o. a nebo také 

Slezský kámen, a. s. 

V rámci další kapitoly bylo popsáno současné využití žuly. Dále byly zmíněny 

výrobky, které se z žuly vyrábí v současné době. Žula se dnes využívá především ke stavbě 

obrubníků, dlažeb, kuchyňských desek, apod. 



Klára Freislerová: Historie a současnost těžby a použití granitoidních hornin na Jesenicku 

2015  43 

Poslední kapitola mé bakalářské práce spočívala v návrhu prezentace dané oblasti. Zde 

je navržen organizovaný jednodenní výlet pro skupinu lidí, určený k navštívení vybraných 

lokalit těžby a výskytu granitu na Jesenicku. 
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