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Annotation 

 

In the present work is processed a suggestion of educational trace in northern 

Moravia, which is rich in both technical and cultural monuments, but also the beauty of 

nature and places of interest are occurring.  

The first part describes the area both in terms of geomorphological and geological. 

Another section focuses on the historical industrial development and present of the Ostrava 

region. The next section describes the technical monuments and attractions in the locality. 

The last part is devoted to suggestion of educational trace for industrial northern Moravia. 

 

Key words 
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Anotace 

 

V předloţené práci je zpracován návrh naučné trasy na severní Moravě, která je 

bohatá nejen na technické a kulturní památky, ale také na krásy přírody a zajímavosti zde 

se vyskytujících. V první části je popsána oblast jak z geomorfologického, tak 

z geologického hlediska. Další část je zaměřena na industriální historický vývoj 

a současnost Ostravska. V další části jsou popsány technické památky a zajímavosti v dané 

lokalitě. Poslední část je věnována návrhu naučné trasy po industriální severní Moravě. 
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1. Úvod 

Pro bakalářskou práci jsem si vybrala téma Návrh naučné trasy: Industriální severní 

Morava. Severní Morava je podle mého názoru nejindustriálnější oblastí v České 

republice. Nejen díky známým technickým památkám a muzeím v Ostravě, ale také jiným 

památkám, které se na severní Moravě vyskytují v početném mnoţství a nejsou příliš 

známé. Kromě památek zde nalezneme i mnoho přírodních zajímavostí. 

V první kapitole se seznámíme s polohou a vymezením severní Moravy, dále 

s popisem oblasti z hlediska geomorfologického a geologického. 

V druhé kapitole se zaměříme na industriální vývoj Ostravska, kde se věnujeme jak 

historii, tak současnosti. 

Další kapitola s názvem popis památek a zajímavostí v lokalitě obsahuje vybrané 

technické památky a zajímavosti. 

Poslední kapitola je věnována jiţ zmíněnému návrhu naučné trasy po industriální 

severní Moravě. Vzhledem k tomu, ţe známé technické památky v Ostravě jiţ určitě byly 

všemi navštíveny, nebyly popsány a ani zahrnuty do trasy. Technickou památku, 

Vodárenskou věţ v Karviné, jeţ mám popsanou, jsem do návrhu trasy také nezahrnula, 

jelikoţ její interiér není veřejnosti přístupný a nyní se pracuje na její přestavbě. Vybrala 

jsem tedy méně známé památky v různých destinacích, které se dají, a hlavně stojí za to, 

navštívit. 
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2. Popis lokality z hlediska geomorfologického a geologického 

2.1.  Poloha a vymezení severní Moravy 

 

Území severní Moravy se nachází ve 3 samosprávných krajích, a to 

v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském. Tyto kraje však měly jeden souhrnný 

název - Severomoravský kraj. 

11. dubna roku 1960 byl, dle zákona č. 36/1960 Sbírky o územním členění státu, 

vyhlášen a tedy i ustanoven Severomoravský kraj. Jako územní jednotka stále existuje, 

i kdyţ nemá vlastní obecné správní orgány ani samosprávu. Původně tedy byl i správní 

jednotkou, ale ústavním zákonem č. 347/1997 Sbírky a zákonem o krajích č. 129/2000 

Sbírky přešly správní a samosprávné kompetence na nové kraje. 

Kromě severní části historické Moravy je součástí i České Slezsko, přesto celé území 

nese název severní Morava.  

Severní Morava je vymezena územím okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový 

Jičín, Opava, Ostrava-město, které spadají do samosprávného Moravskoslezského kraje. 

Okresy Jeseník, Olomouc, Přerov, Šumperk a Prostějov tvoří území samosprávného 

Olomouckého kraje a okres Vsetín patří do samosprávného kraje Zlínského. 

(Gawrecki et al. 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Mapa severní Moravy 
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2.2.  Geomorfologie oblasti 

 

Z geomorfologického hlediska se oblast 

severní Moravy nachází na rozhraní dvou 

systémů – alpsko-himalájského a hercynského. 

Území náleţí ke třem orografickým provinciím. 

Jedná se o Českou vysočinu, Středoevropskou 

níţinu a Západní Karpaty. Jejich reliéf je mírně 

členitý, převládají pahorkatiny a vrchoviny. 

(Havrlant et al. 1990) 

  

       Obr. 2: Geomorfologické členění 

 

Tabulka 1: Geomorfologické členění severní Moravy – HERCYNSKÝ SYSTÉM (internet 1) 

HERCYNSKÝ SYSTÉM 

 

 

 

 

 

 

Hercynská 

 pohoří 

 

 

 

 

 

Česká vysočina 

 

 

 

 

Krkonošsko- 

jesenická 

subprovincie 

 

Orlická oblast 

 

Kladská kotlina 

 

 

 

 

 

Jesenická 

oblast 

Zábřeţská vrchovina 

Mohelnická brázda 

Hanušovická 

vrchovina 

Králický Sněţník 

Rychlebské hory 

Zlatohorská 

vrchovina 

Hrubý Jeseník 

Nízký Jeseník 

Krkonošsko-

jesenické 

podhůří 

Vidnavská níţina 

Ţulovská pahorkatina 

Epihercynské 

níţiny 

 

Středoevropská níţina 

 

Středopolské níţiny 

 

Slezská níţina 

 

Opavská pahorkatina 



Michaela Tejzrová: Industriální severní Morava 

2011  4 

 

Tabulka 2: Geomorfologické členění severní Moravy – ALPSKO-HIMALÁJSKÝ SYSTÉM (internet 1) 

 

2.2.1. Orlická oblast 

2.2.1.1. Kladská kotlina 

 

Kladská kotlina zasahuje do oblasti jen svou nejvýchodnější jednotkou, která tak 

odděluje Orlické hory od Jeseníků. Je to nejjiţnější výběţek, zvaný Králická brázda. Na 

okrajích je omezena nápadnými zlomy a v křídě byla zalita mořem. (Gába et al. 1991) 
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2.2.2. Jesenická oblast 

2.2.2.1. Hrubý Jeseník 

 

Jádrem Jesenické oblasti je Hrubý Jeseník, druhé nejvyšší pohoří v České vysočině. 

Vyznačuje se zaoblenými hřbety, příkrými svahy, hluboko zařezanými údolími a četnými 

skalními výchozy. Tento horopisný celek se člení na 3 podcelky – Pradědskou, Keprnickou 

a Medvědskou hornatinu.  Na Pradědské hornatině se nachází nejvyšší vrchol pohoří, 

Praděd (1492 m). Od Keprnické hornatiny je Pradědská hornatina oddělena 

Červenohorským sedlem, předěl mezi Pradědskou a Medvědskou hornatinou tvoří zlom, 

který spojuje Videlské sedlo a sedlo Lyry. (Gába et al. 1991)  

 

2.2.2.2. Králický Sněžník 

 

Druhým nejvyšším pohořím oblasti je Králický Sněţník, jehoţ stejnojmenný vrchol 

dosahuje do výšky 1424 m. Králický Sněţník je plošně nejmenším orografickým celkem 

České republiky, pokračuje však ještě do Polska. Vyskytují se zde periglaciální jevy, jako 

mrazové sruby nebo kamenná moře. V oblastech s výskytem krystalických vápenců jsou 

vyvinuty krasové jevy. (Gába et al. 1991) 

 

2.2.2.3. Rychlebské hory 

 

Rychlebské hory, s nejvyšším vrcholem Smrk (1125 m), tvoří soustava ker, které 

jsou pokleslé proti Hrubému Jeseníku a Králickému Sněţníku, avšak vyzdviţených nad 

niţší terén na severovýchodě. (internet 2) 

Severní část, Travenská hornatina, pokračuje na polském území jako Góry Zlote, 

jiţnější Hornolipovská hornatina jako Góry Bialskie. Pro Rychlebské hory, zejména jejich 

hlavní hřbet, jsou typická hluboce zaříznutá údolí typu písmene V. (Gába et al. 1991) 
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2.2.2.4. Nízký Jeseník 

 

Na východě sousedí s Hrubým Jeseníkem Nízký Jeseník, který má podstatně odlišný 

charakter. Pro tuto oblast jsou typické plošiny a široce zaoblené hřbety, přímočará údolí 

uvnitř většinou široce rozevřená, na okrajích pohoří hluboce zaříznutá. Do Jesenické 

oblasti zasahují jen dva podcelky – Bruntálská a Brantická vrchovina. Nejvyšší vrch je 

Slunečná (800 m). (Frič et al. 1982) 

 

2.2.2.5. Zlatohorská vrchovina 

 

Severní podhůří Hrubého Jeseníku nese název Zlatohorská vrchovina. Je to území 

morfologicky nejednotné, neboť ze čtyř podcelků jsou dvě hornatiny a dvě pahorkatiny. 

První hornatina, rejvízská, je se svou členitostí srovnatelná s Rychlebskými horami. 

Největší výšky dosahuje Příčný vrch nad Zlatými horami (975 m). Na hranicích 

s Medvědskou hornatinou se rozprostírá jedna z nejpozoruhodnějších lokalit na Moravě, 

a to rašeliniště na Rejvízu. Druhou hornatinou je Hynčická, která je budována 

spodnokarbonskými břidlicemi a drobami. Jejím nejvyšším vrcholem a zároveň 

nejsevernější výspou Jeseníků je pohraniční Biskupská kupa (888 m). 

K východu terén výrazně klesá do Jindřichovské pahorkatiny vyplňující téměř celý 

Osoblaţský výběţek. Mezi Rychlebské hory a Hrubý Jeseník je vklíněn pás niţšího terénu, 

který se nazývá Bělská pahorkatina. (Gába et al. 1991) 

 

2.2.2.6. Hanušovická vrchovina 

 

Jiţním podhůřím vysokých Jeseníků je Hanušovická vrchovina. Její nejrozsáhlejší 

podcelek se nazývá Branenská vrchovina, jejíţ osou je tok Moravy. Východně od Moravy 

vynikají dva široké meziúdolní hřbety, oba málo zalesněné. Na západ od Moravy se 

rozkládá mohutný zalesněný masív Jeřábu, zvaný také Jeřábská vrchovina, od svého okolí 

většinou tektonicky omezená. Místy má horský ráz. Nejvyšším bodem je Jeřáb (1003 m). 

Hluboké a široké údolí Desné, které tvoří Šumperskou kotlinu, odděluje Branenskou 

vrchovinu od Hraběšické hornatiny. Ta není celkově vyšší, avšak sousedí s níţe poloţeným 
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terénem a proto má hlouběji zaříznutá údolí a větší členitost. Charakteristické jsou také 

četné skály a skalní sruby.  

Na jih od Hraběšické hornatiny se nachází podstatně niţší Úsovská vrchovina, jejímţ 

vrcholem je Bradlo (600 m). (Gába et al. 1991) 

 

2.2.2.7. Mohelnická brázda 

 

Jedná se o širokou údolní nivu Moravy od Rudy nad Moravou po tzv. Třesínský 

práh, za kterým začíná Hornomoravský úval. Do Jesenické oblasti patří jen severní část 

Mohelnické brázdy. (Gába et al. 1991) 

 

2.2.2.8. Zábřežská vrchovina 

 

Na západ od Mohelnické brázdy se rozkládá Zábřeţská vrchovina. Do Jesenické 

oblasti zasahuje jen malou částí mezi Zábřehem a Štíty. (Gába et al. 1991) 

 

 

2.2.3. Krkonošsko-jesenické podhůří 

2.2.3.1. Žulovská pahorkatina 

 

Ţulovská pahorkatina je budována vyvřelými horninami ţulovského plutonu. 

Kombinací zvětrávání ţuly za různého klimatu a erozně-akumulační činnosti pevninského 

ledovce se zde vytvořily svérázné terénní tvary. Nejcharakterističtějším rysem reliéfu jsou 

tzv. ostrovní hory, které nápadně ční nad okolní terén. Nejvyšší 

a nejnápadnější jsou Boţí hora nad Ţulovou (525 m), Borový vrch (487 m), apod. 

(Gába et al. 1991) 

 

2.2.3.2. Vidnavská nížina 

 

Vidnavská níţina má plochý reliéf tvořící třetihorní sedimenty, čtvrtohorní říční 

náplavy a ledovcové uloţeniny. (internet 3)  
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2.2.4. Slezská níţina 

2.2.4.1. Opavská pahorkatina 

 

Opavská pahorkatina se jako geomorfologický celek nachází v České republice 

a v Polsku. Jedná se o plochou pahorkatinu s pozůstatky čtvrtohorního zalednění. 

(Gába et al. 1991) 

 

2.2.5. Západní vněkarpatské sníţeniny 

2.2.5.1. Hornomoravský úval 

 

Na katastr Libiny, která je krajním bodem Jeseníků, zasahuje Hornomoravský úval. 

Tento úval jiţ nepatří České vysočině, nýbrţ Karpatům. Nejvyšším vrcholem je Jelení vrch 

(345 m). (Gába et al. 1991) 

 

2.2.5.2. Moravská brána 

 

Mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy na západě a Příborskou pahorkatinou na 

východě se táhne Moravská brána. Vznikla poklesem terénu a na mnoha místech je 

omezena zlomovými svahy. Patří do koridoru probíhajícího Moravou z Podyjí do Slezska. 

(Frič et al. 1982) 

 

 

2.2.6. Severní vněkarpatské sníţeniny 

2.2.6.1. Ostravská pánev 

 

Ostravská pánev se nachází na severní Moravě a ve Slezsku. Na povrchu se tyčí 

četné haldy, na mnoha místech je velký pokles terénu způsobený poddolováním 

a sesedá se. (Frič et al. 1982) 
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2.2.7. Slovensko-moravské Karpaty 

2.2.7.1. Vizovická vrchovina 

 

Vizovická vrchovina je členitá vrchovina o rozloze 1 399 km
2
. Při okrajích pohoří se 

projevují vlivy mladé zlomové tektoniky. Vyskytují se zde zbytky zarovnaných povrchů, 

asymetricky vyvinutá povodí Dřevnice a Olšavy, značně rozšířené jsou kryopedimenty, 

asymetrická údolí, úpatní haldy a při okrajích a ve sníţeninách akumulační tvary. Na 

výchozy pískovců ve vrcholových i svahových polohách se váţou skalní útvary. 

(internet 4) 

 

2.2.7.2. Bílé Karpaty 

 

Jedná se o plochou hornatinu o rozloze 575 km2. Reliéf se skládá z plochých 

a širokých hřbetů, které jsou od sebe odděleny hlubokými otevřenými údolími bez strmých 

svahů. Povrch je členitý s velmi kolísavou amplitudou reliéfu, sklonitostních poměrů 

území a nadmořských výšek. Charakteristické jsou zbytky zarovnaného povrchu, četná 

průlomová údolí a sesuvy svahů. Celkově dominují konvexní tvary. (internet 5) 

 

2.2.7.3. Javorníky 

 

Javorníky tvoří málo členěný horský hřbet, z něhoţ vybíhají četné rozsochy. 

Na hřbetu se místy vyskytují skalky. (Frič et al. 1982) 

 

 

2.2.8. Západobeskydské podhůří 

2.2.8.1. Podbeskydská pahorkatina 

 

Podbeskydská pahorkatina se skládá z niţších vrchovin, pahorkatin a brázd. 

Charakteristické jsou četné příkrovové trosky, průlomová údolí a tvary vzniklé v důsledku 

kontinentálního zalednění. (Havrlant et. al 1990) 
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2.2.9. Západní Beskydy 

2.2.9.1. Hostýnsko-vsetínská hornatina 

 

Plochá Hostýnsko-vsetínská hornatina je rozdělena hlubokým údolím Vsetínské 

Bečvy na dva podcelky – Hostýnské vrchy a Vsetínské vrchy. Velmi hojné jsou díky 

svému podloţí sesuvy půdy. Ve značné míře se zde nacházejí skalnaté srázy mrazových 

srubů. (Baláš et. al 1982) 

 

2.2.9.2. Rožnovská brázda 

 

Sníţenina, Roţnovská brázda, se nachází mezi Moravskoslezskými Beskydami 

a Vsetínskými vrchy. Má mírně zvlněný reliéf s celkovou plochou 109 km
2
. (internet 6) 

 

2.2.9.3. Moravskoslezské Beskydy 

 

Moravskoslezké Beskydy se mohou pyšnit hojnými mrazovými sruby, skalnatými 

srázemi v podhřebenových partiích, vzniklé mrazovým zvětráváním čel odolných vrstev. 

Významným geomorfologickým prvkem je pseudokras Moravskoslezských Beskyd. 

Trhliny, dutiny a v některých případech rozměrné podzemní prostory vznikly roztrháním 

bloků godulských pískovců, popřípadě jejich rozjíţděním na jílovcových vrstvách. 

(Baláš et. al 1982) 

 

2.2.9.4. Jablunkovská brázda 

 

Jablunkovská brázda odděluje Slezské a Moravskoslezské Beskydy. Okraje brázdy 

při úpatí pohoří jsou vyplněny lemem pahorkatin. Dno brázdy je pokryto vrstvami říčních 

sedimentů Olše a jejich větších přítoků. (Baláš et. al 1982) 

 

 

 



Michaela Tejzrová: Industriální severní Morava 

2011  11 

2.2.9.5. Slezské Beskydy 

 

Slezské Beskydy se rozkládají na pravém břehu řeky Olše, na českém i polském 

území. Sousedí s Moravskoslezskými Beskydami. Je to členitý horský masív rozdělený na 

dva rovnoběţné hřbety - pásmo Čantoryje a Stoţku, za údolím Visly pásmo Beraní hory. 

I zde jsou hojné sesuvy a mrazové sruby. (Baláš et. al 1982) 

 

2.2.9.6. Jablunkovské mezihoří 

 

Jablunkovské mezihoří, členitá vrchovina, leţí na českých, polských 

a slovenských hranicích. V členité vrchovině se nacházejí mrazové sruby a strukturní 

terasy. (internet 7)  

 

2.3.  Geologie oblasti 

 

Obr. 3: Geologická stavba České republiky 
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              Obr. 4: Geologická mapa oblasti                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ortoruly, migmatity jádra orlicko-sněţnické klenby 

  Staroměstské krystalinikum 

  Zábřeţské krystalinikum 

  Kadomské ortoruly v keprnické a desenské klenbě 

  Metamorfovaný a nemetamorfovaný devon aţ spodní karbon silezika 

  Devonské bazické masivy v silezikum (sobotínský, jesenický) a tělesa  

  metavulkanitů v podloţí jesenického kulmu 

  Flyš východojesenického synklinoria 

  Spodní karbon převáţně ve flyšovém vývoji západojesenického   

  synklinoria 

  Namur hornoslezské pánve 

  Ţulovský pluton 

  Terciér karpatské předhlubně včetně reliktů ve východní části ČM 

  Pliocén hornomoravského úvalu 

  Komplexy podslezské a slezské jednotky – jura aţ terciér 

  Paleogenní flyšové komplexy magurské skupiny příkrovů   

  Neovulkanity ČM 
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2.3.1. Geologie Zlatých Hor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Geologická mapa - Zlaté Hory 

 

2.3.2. Geologie Loučné nad Desnou 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Geologická mapa – Loučná nad Desnou 
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2.3.3. Geologie Litultovic a Hlavnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Geologická mapa – Litultovice 

 

2.3.4. Geologie Staré Vsi u Bílovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Geologická mapa – Stará Ves u Bílovce 
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2.3.5. Geologie Karviné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 9: Geologická mapa - Karviná 
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3. Popis lokality z hlediska industriálního vývoje 

3.1. Historický vývoj 

 

Území severní Moravy mělo v minulosti velký význam, především tedy oblast 

Ostravska. Významným místem bylo historické naleziště na Landeku, leţícím na soutoku 

Odry a Ostravice. Zde se v době čtvrtohorního zalednění usídlil pravěký člověk, který před 

více neţ 23 000 lety začal jako první pouţívat uhlí. Tento nález byl důleţitý nejen pro další 

vývoj oblasti. 

Po objevu loţisek černého uhlí mlynářem Janem Augustinem  v roce 1763 se severní 

Morava stala průmyslovým centrem české země. (internet 8) 

K dalšímu nálezu uhlí došlo v roce 1780 na petřkovickém Landeku, tehdy na 

pruském území. Za počátek industrializace se povaţuje 26. únor 1782, kdy byly otevřeny 

štoly Juliána a Vilemína na Landeku. Intenzivnější kutací práce začal provádět na svém 

panství v Polské Ostravě, v dnešní části Slezská Ostrava, hraběcí rod Wilczků. Nejprve se 

uhlí těţilo jen nepravidelně podle zájmu obchodníků. Zásadní zlom v poptávce po uhlí 

způsobilo zaloţení Rudolfovy hutě ve Vítkovicích, kde profesor vídeňské techniky 

František X. Riepl navrhl vybudovat pudlovací pece „podle nejnovějších pyrotechnických 

zásad“ známých ze Skotska, aby se zde mohlo zušlechťovat ţelezo vyráběné 

v arcibiskupské huti ve Frýdlantu nad Ostravicí.   (Paclová et al. 2010) 

Stavební práce na Rudolfově huti, budoucích Vítkovických ţelezárnách, byly 

zahájeny v dubnu roku 1829 a o rok později zde byla zapálena první pudlovací pec nejen 

v českých zemích, ale v celé rakouské monarchii. 

V té době uţ vídeňský bankéř Salomon Mayer Rothschild připravoval stavbu 

parostrojní ţeleznice. V roce 1835 získal do nájmu ţelezárny ve Vítkovicích pro výrobu 

kolejnic a v roce 1843 se stal jejich majitelem. Ţelezárny změnily naprosto ráz celého 

kraje. Zaměstnání v průmyslových podnicích lákalo mnoho obyvatel okolních regionů, 

čímţ značně narůstal počet obyvatel kraje, vznikala nová města a obce.  Černé uhlí se stalo 

ţádanou surovinou. 

V roce 1847 byla Ostrava napojena na budovanou ţelezniční síť nazvanou Severní 

dráha císaře Ferdinanda. Tato stavba měla pro celý region téměř stejný epochální význam, 

jako objev černého uhlí. V následujících letech se od této dopravní páteře rozvinula celá síť 
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báňských drah a vleček, které zajistily rychlou a výhodnou přepravu surovin u hotových 

výrobků. (Dlouhý et al. 2001) 

S těţbou uhlí souvisel mohutný rozvoj zdejšího hutnictví, dále chemický 

a strojírenský průmysl, vznikaly vodárny, elektrárny a plynárny. Vše doprovázel vznik 

technických staveb, které dosahovaly světové úrovně. Po roce 1994, kdy se v Ostravě 

přestalo těţit uhlí, zůstaly na mnoho místech skvělé objekty nemovitých technických 

památek, tedy různých budov, továrních hal, těţních věţí, nádraţních výpraven, ale také 

movité památky, jako jsou těţní a parní stroje, turbíny kompresory a další. 

(Paclová et al. 2010) 

Severní Morava, hlavně tedy Moravskoslezský kraj v čele s Ostravou, patřil od 19. 

století mezi nejdůleţitější průmyslové lokality střední Evropy, a to hlavně díky uhlí 

a rozvoji průmyslu.  

Změna politického reţimu po roce 1989 vedla také k výrazným změnám oblasti. 

Velký dopad na region měla celoplošná restrukturalizace průmyslu vedoucí k výraznému 

útlumu průmyslové výroby. Těţba černého uhlí a činnost průmyslových kolosů jako Nová 

Huť či Vítkovice byla utlumena, coţ mělo za následek masivní nárůst nezaměstnanosti 

v regionu. Tato událost přináší i pozitivum, pokles výroby má velmi příznivý dopad na 

zlepšení ţivotního prostředí. (internet 9) 

 

3.2. Současnost 

Severní Morava, v čele s Ostravou, je významným centrem kultury, společenského 

ţivota a rozvoje podnikání. Ostravsko bylo dlouho dobu vnímáno a nazýváno ocelovým 

srdcem republiky. Nyní je místem, kde dochází k četnému růstu kvality ţivota. Zlepšuje 

se jak ţivotní prostředí, silniční a ţelezniční doprava, ale i bydlení, jehoţ nabídka se čím 

dál více rozšiřuje. Dále se zvyšuje návštěvnost a atraktivita regionu jako turistické lokality 

cestovního ruchu. Lehký průmysl a sluţby postupně nahrazují těţký průmysl. Struktura 

podnikání se změnila k nepoznání. Velká část restrukturalizovaných podniků byla 

odkoupena zahraničními investory. Existuje zde řada firem, které se prosadily buď 

v informačních technologiích a automobilovém průmyslu, nebo se zabývají tradičními 

řemeslnými obory a špičkovými technologiemi. (internet 9) 
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4.  Popis památek a zajímavostí v lokalitě 

4.1. Rozhledna Biskupská kupa - Zlaté Hory 

 

Kamenná, 19,3 m vysoká rozhledna, 

nejstarší v Jeseníkách, stojí na české straně 

česko - polských hranic. Původně nesla jméno 

Františka Josefa I. Rozhledna měla ukazovat 

rozhraní Olomouckého a Krakovského 

biskupství, proto se jí říká Biskupská kupa. 

Postavena byla v roce 1898 tehdejším 

moravsko-slezským horským spolkem. 

(Bělaška, 2008) 

Téhoţ  roku byla věţ slavnostně otevřena. 

Po 2. světové válce byla věţ pro veřejnost 

uzavřena a slouţila jako televizní vysílač. 

V roce 1989 byl vysílač přemístěn na nový 

stoţár a v roce 1996 se začalo s celkovou 

opravou. V létě 1998 byla rozhledna ke stému     Obr. 10: Rozhledna Biskupská kupa 

jubileu stavby znovu otevřena. (internet 10) 

 

4.2. Hornický skanzen se Zlatorudnými mlýny v Údolí ztracených štol 

 

Při cestě ze Zlatých hor do Ondřejovic leţí Údolí Ztracených štol. Název Ztracené 

štoly je převzatý z historického popisu zemské hranice z roku 1450, kde se zmiňují štoly 

s pomístním názvem „Verlorene Stollen“. (Večeřová, 2007) 

Řeka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a odedávna ukládá zlatá zrnka 

do náplavů. Rýţoviště tady byla těţena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým dolováním. 

(internet 11) 

Na historických rýţovištích s dosud funkčním kanálem pro přívod vody byla 

vybudována v roce 2001 replika úpravny zlatých rud. Stroj uvnitř mlýna a stoupa byly 
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postaveny podle obrázků v knize Georgiuse Agricoly Dvanáctero knih o hornictví 

a hutnictví. (Večeřová, 2007) 

Dnes je tedy v tomto romantickém údolí vybudována replika středověkých 

hornických mlýnů s naučnou stezkou „Údolí ztracených štol“. (internet 11)  

         Obr. 11: Hornický skanzen se Zlatorudnými mlýny 

 

4.2.1. Naučná stezka Údolí ztracených štol 

 

Naučná stezka Údolí ztracených štol a repliky dvou středověkých mlýnů na 

zpracování zlata se řadí mezi novější vybudované turistické atrakce, pro veřejnost poprvé 

otevřené roku 2004. K Zlatorudným mlýnům vede zelená turistická značka. Nejprve se jde 

500 m podél silnice číslo 454 (směr Jeseník) a na blízké křiţovatce se odbočí vpravo na 

silnici 457 (směr Ondřejovice). Jelikoţ polovina trasy vede kolem silnic 2. tříd, lze jít po 

rozsáhlé louce vedle silnice. Za křiţovatkou stezka odbočuje do lesa. Značení pokračuje na 

rozcestí Náhon, kde oficiálně naučná stezka začíná i končí. Odtud všechny doprovází 

informační tabule. Pokračuje se po čtvercové modro-bílé značce, kde se obchází fyzicky 

nenáročný okruh. Kromě vnější a vnitřní prohlídky replik Zlatorudných mlýnů, které jsou 

poháněny vodními koly čerpající energii z původního kanálu, se zde můţe zkusit rýţování 

zlata, projít se kolem historického přivaděče vody do rýţovišť a navštívit místo „kde voda 

teče do kopce“ (viz obr. 12). (Bělaška, 2008) 
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Údolí ztracených štol ţije svým ţivotem i dnes. Koná se zde mistrovství České 

republiky i Evropy. Kaţdoročně zlatokopové soutěţí o Zlatou pánev starosty města. 

(internet 11) 

 

 

Obr. 12: Naučná stezka Údolím ztracený štol 

 

4.2.2. Těţba a zpracování zlata ve Zlatorudných mlýnech 

 

Z informačních tabulí se dá dozvědět o zpracování vytěţených zlatých rud, následuje 

jejich semletí na moučku (násyp), která se proplachovala vodou, aby se ostatní sedimenty 

oddělily od pravého zlata. Jde o klasický vodní mlýn, ve kterém se místo obilí semelou 

rudy a z těch se další technikou postupně získává zlato. Vnitřní mlecí zařízení nese název 

stoupa nebo také hamr. Na svahu nad mlýny se nachází informační tabule o zdejších lesích, 

o jejich těţbě v období „zlaté horečky“. (Bělaška, 2008) 
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4.3. Vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

 

Největší přečerpávací vodní elektrárna v České republice leţí v centrální části 

Hrubého Jeseníku, v povodí Divoké Desné, v katastru obce Loučná nad Desnou. Byla 

vybudována v letech 1978-1996. (Novotná, 2004) 

Přestoţe je vodní elektrárna Dlouhé stráně poměrně mladá, zařadila se mezi 

významné technické památky a v r. 2005 byla dokonce zařazena mezi 7 největších divů 

České republiky, v samotném finále hlasování se potom stala největším divem ČR. 

Samotná elektrárna má většinu svého technického zařízení pod zemí. Stavby na 

povrchu, připomínající svým vzhledem horské hotely, jsou ohleduplně začleněny do okolní 

přírody. Zajímavá je plastika spojení přírody s technikou, vytvořená kombinací dřeva 

(dovezeného z Rejvízu), kamene a kovu.  

Areál vodní elektrárny se skládá ze tří 

hlavních částí – z horní nádrţe (viz obr. 

13, další obr. v příloze), umístěné na 

vrcholu hory Mravenečník v nadmořské 

výšce 1348 m, z dolní nádrţe (820 m), 

zadrţující vody říčky Divoké Desné, 

a z výrobních a provozních zařízení, které 

jsou ukryté z větší části v nitru horského         Obr. 13: Horní nádrţ - Dlouhé Stráně 

masivu . Náklady na vytvoření tohoto největšího vodního energetického díla u nás byly 

vyčísleny na 5,8 miliard Kč, návratnost je asi jedna miliarda ročně. (David et al. 2009) 

Přečerpávající elektrárna vyuţívá přebytku elektrické energie zpravidla v nočních 

hodinách a mezi špičkami k čerpání vody z dolní do horní nádrţe. Naopak v době zvýšené 

potřeby se voda z horní nádrţe spouští na turbíny a vyrábí elektrickou energii. Horní nádrţ 

je s výrobním zařízením spojena dvěma přivaděči vyraţenými hluboko pod povrchem, 

dlouhými 1,5 km a průměru 3,6 m. V nitru kopce jsou vyraţeny i šachty větrací 

a odvodňovací se schody a lanovkou, měřícím zařízením o celkové délce 8,5 km. Obě 

Francisovy turbíny, největší rezervní soustrojí na přečerpávacích elektrárnách v Evropě, 

celkem o výkonu 650 MW, jsou umístěny v tzv. kaverně. Je dlouhá 87 m, široká 22, 5 m 

a vysoká 50 m. S dolní nádrţí je podzemní elektrárna spojena dvěma odpadními tunely 
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o vnitřním průměru 5,2 m. Elektřina z Dlouhých Strání putuje do 52 km vzdálené 

rozvodny v Krasíkově. (Novotná, 2004) 

Dolní přehradní nádrţ má 58 m vysokou a 306 m dlouhou hráz. Horní nádrţ je 

nejvýše poloţeným jezerem u nás, i kdyţ uměle vytvořeným. Při její stavbě se nepatrně 

seřízl vršek hory a vyhloubila jáma, jejíţ stěny jsou hluboké 60 m. Po obvodu byla 

nasypána hráz dlouhá 1750 m. Od hráze se otvírá nádherný kruhový rozhled na celé 

Jeseníky. (David et al. 2009) 

 

4.4. Větrný mlýn v Hlavnicích 

 

Větrný mlýn sloupového typu stojí 

v Hlavnicích, v okrese Opava. Byl 

postaven v roce 1810 v nadmořské výšce 

410 metrů. V současné době není schopen 

mlít, protoţe nemá vnitřní zařízení. Často 

je nazýván Raabův mlýn, podle Jana 

Raaba, který se stal v roce 1929 majitelem. 

V roce 1953 se jeho majitelem stala rodina 

Vincence Jaroně, tehdy byl mlýn ještě plně   Obr. 14: Větrný mlýn v Hlavnicích 

funkční. V roce 1973 přešel pod Správu zámku v Hradci nad Moravicí, byl ve velmi 

špatném stavu. Jednotné zemědělské druţstvo z Kravař se postaralo o jeho záchranu, 

opatřilo mlýnu nová křídla a zastřešení, vnitřní zařízení však neopravilo. V roce 1985 byl 

mlýn převeden do vlastnictví Jednotného zemědělského druţstva Hlavnice. 

V letech 1988-1992 mlýn získala Základní organice číslo 16 Českého svazu 

ochránců přírody. Podmínkou bylo vytvořit z mlýna a blízkých pozemků muzeum 

zemědělství se zaměřením na vývoj opavského mlynářství. Se získanými dotacemi státu 

i zemědělských druţstev byla vytvořena obytná mlynářská chalupa pro muzejní účely 

a s prostory pro ubytování v prvním patře. 

Větrný mlýn má oproti jiným u nás jednu zvláštnost - dvě mlýnská sloţení o průměru 

1340 mm pohánějí dvě palečná kola na jedné hnací hřídeli. (internet 12) 
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4.5. Větrný mlýn v Cholticích 

 

Mlýn stojí asi kilometr od obce Litultovice, 

v místní části Choltice. Dřevěný větrný mlýn na 

kamenných základech byl postaven v roce 1833 

Augustinem Foltýnem ve vsi Sádek. Roku 1878 

byl převezen na nynější místo, tedy do Choltic. 

V provozu byl aţ do roku 1954. (Novotná, 2004) 

Mlýn chátral aţ do roku 1958, neţ se ho 

ujala památková správa, a byly provedeny veškeré 

opravy, avšak kvůli zlodějům byl jeho stav stejný 

jako před opravami. V roce 1969 prošel mlýn 

celkovou rekonstrukcí. Díky Ludvíku Pavelkovi, 

správci mlýnu, a potomkům rodiny Romfeldů, byl      Obr. 15: Větrný mlýn v Cholticích 

mlýn vţdy řádně udrţován. Dochovalo se úplné mlýnské vybavení. Uvnitř se nachází 

expozice zemědělského nářadí, potřeb pro domácnost a různých rukodělných výrobků. Na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let to byl jediný větrný mlýn moţný k návštěvě jako 

muzea. Má půdorys 5,9 x 6,4 m a výšku 12,5 m, křídlo je 16 m vysoké a 12 m ploché. 

(internet 13) 

 

4.6. Větrný mlýn ve Staré Vsi u Bílovce 

 

Sloupový větrný mlýn stojí u samoty Horní 

Nový Dvůr u obce Bravinné, katastrálně však patří 

pod Starou Ves u Bílovce, leţí v trojúhelníku mezi 

Ostravou, Opavou a Novým Jičínem. Počátky mlýna 

jsou nejasné. Některé prameny uvádějí jeho zaloţení 

před rokem 1830, podle jiných pochází z roku 1878. 

Prý původně stával v nedalekém Leskovci a na 

současné místo byl přenesen aţ roku 1910. Stavba 

má čtvercový půdorys, trámová konstrukce je svisle 

bedněná, na straně s lopatkami je fasáda   Obr. 16: Větrný mlýn ve Staré Vsi u Bílovce 
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pobitá šindelem. Zčásti se dochovalo mlecí zařízení. Po roce 2000 prošel větrný mlýn 

celkovou rekonstrukcí. (Novotná, 2004)   

 

4.7. Vodárenská věţ v Karviné 

 

Vodárenská věţ v Karviné je zajímavou technickou památkou, která byla postavena 

kolem roku 1928. Kruhová věţ má 6 podlaţí o výšce 39,4 m a průměru 11,4 m. Jedná se 

o ţelezobetonovou konstrukci kombinovanou s tradičním cihlovým zdivem. Ve spodních 

patrech je betonové a kovové schodiště, které stoupá vzhůru podél stěny vodojemu. 

Na konci druhé světové války byla věţ poškozena nacisty. 

V roce 1972 se vybudoval přivaděč Karviná - Petrovice, a tudíţ vodojem ztratil svůj 

význam, byl odpojen od vodovodní sítě. Uvnitř věţe se dochovala část původního 

technického zařízení. V roce 1958 byla Vodárenská věţ v Karviné zapsána do státního 

seznamu technických památek. Nyní zde probíhá přestavba, věţ je veřejnosti nepřístupna. 

(internet 14)    

Obr. 17: Vodárenská věţ v Karviné 
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4.8. Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné 

 

Kostel sv. Petra z Alkantary, postavený v roce 

1736 a známý také pod pojmem „šikmý “ kostel, se 

nachází v centru původního města Karviná, dnes 

Doly. Kostel sice není technickou památkou, ale 

v důsledku nepříznivých vlivů těţby uhlí byla 

původní vysoká věţ snesena, tudíţ je značně 

ovlivněn průmyslem. (internet 15) 

Během desítek let poklesl zdejší terén o 36 m 

a způsobil naklonění objektu a hluboké trhliny ve 

zdech. Poklesy terénu byly postupně stabilizovány, 

a tak mohla být provedena v letech 1996 - 1997 

rekonstrukce stavby. Okolí kostela je dnes pěkně 

upraveno v přírodně krajinářském stylu a kostel je 

opět přístupný veřejnosti. (internet 16)        Obr. 18: Kostel sv. Petra z Alkanatry 

 

4.9. Obloukový most v Karviné – Lázně Darkov 

 

Obloukový ţelezobetonový most, 

postavený v roce 1925, je kulturní 

technickou památkou tvořící dominantu 

městské části Karviná - Darkov. Most 

byl vyuţíván pro osobní a nákladní 

dopravu k Dolu Darkov a lázeňských 

hostů. Most byl ve špatném stavu, 

a tudíţ byl veden k opravě. Cílem opravy 

bylo zklidnění dopravy v lázeňské čtvrti 

a obnova technické památky.            Obr. 19: Obloukový most v Karviné – Lázně Darkov 

V letech 2003 – 2004 byl most celkově zrekonstruován a unikátním stavebním 

postupem vyzdviţen nad úroveň stoleté vody. Automobilová doprava je převedena na 

druhou stranu komunikace, neboť most slouţí pouze pěším a cyklistům. (internet 17) 
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5. Návrh trasy terénního cvičení 

 

Jedná se o dvoudenní terénní cvičení, které je svou nenáročností a jen jedním 

převýšením (výstup na rozhlednu), určeno pro všechny turisty téměř bez omezení. Věková 

kategorie 25 – 45 let. 

Trasa začíná ve Zlatých Horách a končí v Karviné. Cílem trasy je poznat méně 

známé, avšak pozoruhodné technické památky a zajímavosti. 

 

5.1. Pokyny 

Datum cvičení: 21. – 22. 5. 2011 

Odjezd v 8:00 ráno ze Zlatých Hor 

Příjezd v 16:30 do Karviné 

Cena: 600 Kč 

 

Cena zahrnuje:  ubytování na jednu noc (200 Kč) 

    rekreační poplatek (15 Kč) 

     vstupné (110 Kč) 

    cestu autobusem při 40 os. (275 Kč) 

Cena nezahrnuje: stravování, pojištění 

  

S sebou si vezměte: Občanský průkaz, peníze na vlastní útratu, kartičku zdravotní 

pojišťovny, potřebné léky, vhodný oděv a obuv. 

 

5.1.1. Doprava 

 

Doprava je zajištěna vypůjčeným autobusem s kapacitou 49 míst. Je vybaven 

klimatizací, TV, rádiem, CD a DVD přehrávačem. V autobuse se nachází WC, které se 

však pouţívá jen v nutných případech.  
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5.1.2. Ubytování 

 

Ubytování je zajištěno v zrekonstruované horské chatě Sokolka, která se nachází 

v Koutech nad Desnou, asi 6 km od vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Chata poskytuje 

ubytování pro 41 osob ve 12 loţnicích, a to ve dvou aţ šestilůţkových pokojích. Téměř 

všechny pokoje mají společné sociální zařízení. V objektu je společenská místnost s TV, 

DVD, SAT, RMG, dále restaurace s jídelnou, víceúčelové sportovní hřiště s umělým 

povrchem, venkovní bazén a posezení s krbem. 

 

Ceník ubytování/os/noc 

Zimní sezona 240 Kč 

Letní sezona 220 Kč 

Mimo sezonu 200 Kč 

   Tabulka 3: Ceník ubytování (internet 18)         Obr. 20: Horská chata Sokolka 

 

Rekreační poplatek činí 15 Kč/osoba/den. (internet 18) 

 

5.1.3. Stravování 

 

Stravování je po celou dobu individuální. 

5.2. Program – 1. den 

 

Odjezd v 8 hodin ráno z Náměstí Svobody ve Zlatých Horách na parkoviště Petrovy 

Boudy, odtud 1,5 km po zelené značce k rozhledně Biskupská kupa. Pak po stejné trase 

zpět. Odjezd na parkoviště blízko ţelezniční stanice Zlaté Hory, odtud pěšky po zelené 

turistické značce, naučné stezce Údolím ztracených štol viz kapitola 4.2.1. Poté zpět 

k parkovišti a odjezd k vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Po prohlídce dolní a horní nádrţe 

odjezd do Kout nad Desnou, kde je zajištěno ubytování v horské chatě Sokolka. 

Předpokládaný příjezd na ubytování je v 17:30. 
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5.2.1. Návrh trasy - itinerář 

 

Den Km 
Průběţné 

km 
Místo Komunikace 

Doba 
Poznámky 

Odjezd Příjezd 

  1 0  

Zlaté Hory, 

Náměstí 

Svobody 83 

445 08:00   Odjezd autobusu 

 5 5 Petrovy boudy  457   08:10  

   Biskupská kupa  
Po zelené 

značce 
11:30 09:30 

Prohlídka rozhledny a zpět na 

parkoviště  

 7 12 
Zlaté hory, 

Nádraţní 
457, 445    11:40  

   
Zlatorudné 

mlýny 

Po zelené 

značce 
 13:30 12:40 

Naučná stezka Údolí 

ztracených štol, občerstvení 

 45 57 

Vodní elektrárna 

Dlouhé Stráně 

 

454, 44     17:20 14:20 Dolní a horní nádrţ elektrárny 

 5 62 

Kouty nad 

Desnou 54 

 

44  17:30 Ubytování, osobní volno 

Tabulka 4: 1. den naučné trasy (internet 19) 

 

5.2.2. Cílová místa 

 

Rozhledna Biskupská kupa (viz kapitola 4.1.) 

 

Rozhledna je přístupná v květnu aţ říjnu, a to denně od 9:00 - 18:00, v listopadu aţ 

dubnu jen o sobotách, nedělích, svátcích a prázdninách od 11:00 - 15:00. Mimo tyto 

termíny pouze po domluvě. Vstupné pro dospělé činí 20 Kč. Jelikoţ se rozhledna nachází 

v hraničním pásmu, je zapotřebí průkaz totoţnosti. Provozovatel zde staví chatu 

s občerstvením, která by se měla v letošním roce otevřít. (internet 20) 

 

Zlatorudné mlýny (viz kapitola 4.2.) 

 

Skanzen se zlatorudnými mlýny je veřejnosti otevřen v květnu aţ srpnu od pondělí 

do neděle v čase od 10:00 - 17:00, v září aţ říjnu od úterý do neděle v čase od 10:00 - 

16:00 a v listopadu o víkendech, jen za dobrého počasí, od 10:00 - 15:00. Vstupné pro 

dospělé je 20 Kč. (internet 21) 
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Vodní elektrárna Dlouhé Stráně (viz kapitola 4.3.) 

 

Exkurze zde probíhají denně od 8:00 – 15:00, je však potřeba si ji vţdy dopředu 

objednat. Exkurze trvá 2,5-3 hodiny. Skupinové vstupné pro dospělé činí 60 Kč. 

Vstupenky lze zakoupit v obchodě Helia Sportu v lyţařském areálu Kouty nad Desnou. 

V letních měsících probíhají exkurze jak na spodní, tak na horní nádrţi, v zimních 

měsících pouze na spodní nádrţi, jelikoţ horní nádrţ je z důvodu počasí znepřístupněna. 

(internet 22) 

 

5.3. Program – 2. den 

 

V 9 hodin ráno odjezd z horské chaty Sokolka do Hlavnice, zde prohlídka Raabova 

větrného mlýna, následuje volno na oběd. Potom odjezd k dalšímu mlýnu do obce 

Litultovice, místní části Choltice. Dále směr Stará Ves u Bílovce, zde poslední prohlídka 

větrného mlýna. Po prohlídce odjezd do Karviné, prohlídka šikmého kostela sv. Petra 

z Alkantary a nakonec odjezd do Karviné – Lázně Darkov, kde trasa končí prohlídkou 

ţelezobetonového mostu a okolí. Předpokládaný příjezd je v 16:25. 

 

5.3.1. Návrh trasy – itinerář 

 

Den Km 
Průběţné 

km 
Místo Komunikace 

Doba 
Poznámky 

Odjezd Příjezd 

  2 0 62 
Kouty nad 

Desnou 54 
44 09:00   Odjezd autobusu 

 84 146 Hlavnice 451, 452 11:20 10:30 Raabů větrný mlýn 

 7 153 
Litultovice - 

Choltice 
11 13:00 11:30 

Dřevěný větrný mlýn, 

občerstvení 

 32 185 
Stará Ves u 

Bílovce 
46, 57 14:20 13:40 Větrný mlýn 

 49 234 
U Starého 

kostela, Karviná 
47, 59 16:15 15:30 

Šikmý kostel sv. Petra z 

Alkantary 

 8 242 
Karviná - 

Darkov 
59  16:25 

Ţelezobetonový most - 

kulturní technická památka 

Tabulka 5: 2. den naučné trasy (internet 19) 
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5.3.2. Cílová místa 

 

Větrný mlýn Hlavnice (viz kapitola 4.4.) 

 

Raabův větrný mlýn a s ním i celý areál je veřejnosti přístupny celoročně. Vnitřní 

mlecí zařízení je sice v troskách, ale i tak je mlýn hezký a poměrně dobře zachovalý. 

(internet 23) 

 

Větrný mlýn v Cholticích (viz kapitola 4.5.) 

 

Mlýn je veřejnosti přístupný celoročně, avšak na objednávku po telefonické domluvě 

s panem Pavelkem, který bydlí v domku nad mlýnem. Vstupné je dobrovolné a je pouţito 

na údrţbu mlýna. Fotografování i filmování zdarma. (internet 13) 

 

Větrný mlýn ve Staré Vsi u Bílovce (viz kapitola 4.6.) 

 

Větrný mlýn ve Staré Vsi u Bílovce je veřejnosti otevřen celoročně, ale opět na 

objednávku.  Vstupné činí 10 Kč, fotografování i filmování je zdarma. (Novotná, 2004) 

 

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné (viz kapitola 4.8.) 
 

Exteriér je samozřejmě přístupný všem, interiér kostela je otevřen v době od 10:00 – 

17:00 o sobotách a od 11:00 -  17:00 o nedělích. Vstup je zdarma. (internet 15) 

 

Obloukový most v Karviné – Lázně Darkov (viz kapitola 4.9.) 

 

Betonový obloukový most přes řeku Olši se nachází v lázeňském parku a je 

přístupný všem pěším a cyklistům po celý rok. (internet 17) 
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6. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout naučnou trasu po industriální severní 

Moravě. Výsledkem je také propagační materiál – mapa návrhu naučné trasy, která je 

součástí této práce. 

Nejprve jsem si vybrala místa, která jsou dle mého názoru zajímavá a některá ne 

příliš známá. Snaţila jsem se vybrat takové technické zajímavosti, které by byly všem 

něčím přínosné. Poté jsem se vydala některá místa navštívit a zdokumentovat. Cestou jsem 

si vedla itinerář, který jsem v práci vyuţila. 

Nejvíce mě zaujaly úchvatné Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách. Díky krásnému 

počasí jsem mohla obdivovat zdejší nedotčenou přírodu lemovanou řekou Olešnicí. Dalším 

krásným místem je rozhledna Biskupská kupa, ze které je úţasný výhled na město Zlaté 

Hory, Praděd, Tatry a mnoho dalšího.  

Na severní Moravě je stále co objevovat, kromě mých navrhovaných míst, se zde 

nachází mnoho památek se zajímavou historií, které stojí za to navštívit. 
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8. Přílohy 

 

Rozhledna Biskupská kupa 

          Obr. 1: Rozcestník – Petrovy Boudy         Obr. 2: Rozhledna Biskupská kupa 

  (vlastní foto)               (vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Pohled z rozhledny na Zlaté Hory – 2,5 km (vlastní foto) 
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Obr. 4: Pohled z rozhledny na Praděd – 24 km  

(vlastní foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Pohled z rozhledny na Tatry – 220 km 

(vlastní foto) 
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Zlatorudné mlýny 

 

Obr. 6: Brod ke zlatorudným mlýnům 

(vlastní foto) 

Obr. 7: Zlatorudné mlýny nad řekou Olešnicí 

(vlastní foto)  
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Obr. 8: V horním stavení je instalována stoupa na drcení rudy, ve spodním je mlýn 

(vlastní foto) 

Obr. 9: Zlato v Údolí ztracených štol (vlastní foto)  
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Vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

 

 

 

         Obr. 10: Dolní nádrž          Obr. 11: Strojovna s turbínami 

   (vlastní foto)           (vlastní foto)   

 

 

        Obr. 12: Horní nádrž            Obr. 13: Pohled z horní nádrže na Praděd 

              (vlastní foto)           (vlastní foto) 
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Větrný mlýn v Hlavnicích 

 

 

Obr. 14: Raabův větrný mlýn a palečné kolo (2002) 

(www.portalopava.cz) 

 

Větrný mlýn v Cholticích 

 

 Obr. 15: Větrný mlýn v Cholticích        Obr. 16: Informační cedule na mlýně 

  (vlastní foto)            (vlastní foto) 
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Větrný mlýn ve Staré Vsi u Bílovce 

 

 

Obr. 17: Větrný mlýn stojící na samotě ve Staré Vsi u Bílovce 

(vlastní foto) 

 

Obloukový most v Karviné – Lázně Darkov 

 

 

Obr. 18: Původní stav a současný stav mostu (www.nadacepartnerstvi.cz) 


