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ANOTACE: 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování naučné stezky v obci Ludvíkov 

s geologickou a jinou přírodní tématikou. Obec Ludvíkov je z turistického hlediska 

zajímavou oblastí s celou řadou poutavých lokalit. Například se jedná o stará důlní díla, 

významný výskyt minerálu malachitu, minerální pramen a starou huť. Tato obec má 

mnoţství ubytovacích kapacit, protoţe je sousední obcí Karlovy Studánky, která 

představuje nejdůleţitější turistické středisko chráněné krajinné oblasti Hrubého Jeseníku. 

KLÍČOVÁ SLOVA: naučná stezka, Ludvíkov, Jeseníky, turismus 

SUMMARY: 

The aim of the bachelor work was to design the nature trail in town Ludvíkov with 

geological and other natural themes. From tourist point of view is town Ludvíkov very 

interresting place with many attractive localities. For example there are old mine buildings, 

significant occurence of malachite, mineral spring and old smelter. This town has large 

accomodation capacity because its neighbour town is Karlova Studánka, which is the most 

important touristic center of protected natural area Hrubý Jeseník. 
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Seznam pouţitých zkratek: 

S - sever 

J - jih 

V - východ 

Z - západ 

SSV - severoseverovýchod 

JJZ - jihojihozápad 

SZ-JV - severozápad - jihovýchod 

Mo-Co - molybden-kobalt 

CO2 - oxid uhličitý 

GPS - Global Position System 

CHKO - chráněná krajinná oblast 

ČSSR - Československá socialistická republika 

geol. - geologická 

Mo-Cu - molybden - měď 

ČSN - Československá norma 

m. n. m. - metrů nad mořem 
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1 ÚVOD 

Záměrem mé bakalářské práce je navrhnout naučnou stezku po geologických, 

architektonických a turisticky zajímavých lokalitách obce Ludvíkov.  

Důvodem zvolení tématu bakalářské práce je mimo jiné potřeba zpracování turistické 

stezky v obci Ludvíkov v kooperaci s paní starostkou obce s Ing. Danou Selingerovou, 

protoţe ji obec doposud nemá a má o ni značný zájem. 

Obec Ludvíkov je z turistického hlediska zajímavou oblastí s celou řadou poutavých 

lokalit. Jedná se například o stará důlní díla, významný výskyt minerálu malachitu, 

minerální pramen a starou huť. Tato obec má mnoţství ubytovacích kapacit, protoţe je 

sousední obcí Karlovy Studánky, která představuje nejdůleţitější turistické středisko 

chráněné krajinné oblasti Hrubého Jeseníku. 
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2 PŘÍRODNÍ POMĚRY 

2.1 Geomorfologie 

Zájmové území patří do geomorfologické provincie Česká vysočina, soustava 

Krkonošsko – Jesenická, dále do Jesenické podsoustavy, celku Hrubý Jeseník, podcelku 

Medvědské hornatiny, okrsku Vrbenské vrchoviny (viz obr. 1).  

 

Obr. 1: Geomorfologické členění Hrubého Jeseníku s vyznačením zájmové oblasti 

(Demek et al., 2006) 

Legenda: IVC-7B-2 – Vrbenská vrchovina 

Hrubý Jeseník je členitá hornatina, která zaujímá plochu 523,35 km², střední výška je 

887,6 m a střední sklon 13° 55´. Jádro Hrubého Jeseníku tvoří ruly, obal je převáţně 

z metamorfovaných devonských hornin, v západní části se nacházejí amfibolity. Je to 

kerná hornatina ze stupňovitě uspořádaných ker, v jejíchţ vrcholových částech jsou zbytky 

holoroviny přemodelované v pleistocénu kryogenními pochody. Nachází se zde četné 

kryogenní tvary – izolované skály, kryoplanační terasy, mrazové sruby a srazy, balvanová 

moře, balvanové proudy a strukturní půdy. Okraje jsou rozřezány hlubokými údolími, 

svahy jsou hustě zalesněny smrkovými lesy. Nejvyšší bod je Praděd v Pradědském hřbetu 

se 1491,3 m. n. m. (Demek et al., 2006) 

Ludvíkov 
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Medvědská hornatina je členitá hornatina, která zaujímá plochu 197,05 km², střední 

výška je 814, 8 m a střední sklon je 11° 28´. Tato hornatina je budovaná horninami lugika, 

vrbenské skupiny a skupiny videlského potoka (orturulami, migmatity, fylity a kvarcity) 

a amfibolity jesenického masivu. Medvědská hornatina představuje sloţitou soustavu 

vyzdviţených ker s celkovým úklonem k východu. Je silně rozčleněna hlubokými údolími 

zaloţenými na zlomech ve směru tektonického úklonu. Nachází se zde četné skalní hradby, 

vrcholové i svahové izolované skály, kryoplanační terasy, mrazové sruby, balvany. 

Nejvyšší bod je Medvědí vrch 1216, 2 m v Hornoopavské hornatině, který je silně 

zalesněný (Demek, et al., 2006). 

Vrbenská vrchovina je okrsek v jihovýchodní části Medvědské hornatiny. Je to 

členitá vrchovina s plochou 91,10 km², budovaná rulami, migmatity, chloritizovánými 

migmatity a blastomylonity krystalinika Hrubého Jeseníku. Je to skupina stupňovitě 

uspořádaných ker poklesávajících k jihovýchodu, v jejíchţ vrcholových částech tvaru 

širokých hřbetů jsou kryogenně sníţené zbytky holoroviny s četnými periglaciálními tvary, 

izolovanými skalami, mrazovými sruby, kryoplanačními terasami. Údolí jsou hluboce 

zařezaná převáţně na zlomech a povrchových pásmech (Demek et al., 2006). 
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2.2 Geologie 

Zájmové území se nachází na území  Hrubého Jeseníku, které řadíme 

k Moravskoslezské oblasti Českého masivu (viz obr. 2). Moravskoslezská oblast je dále 

členěna na brunovistulikum, moravikum, silezikum, ţulovský masiv a moravskoslezské 

paleozoikum (viz obr. 3). 

 

 

Obr. 2: Výřez z Geologické mapy České republiky 1:500 000 s vyznačením zájmové lokality (Cháb et al., 

2007) 

Legenda: 1- lokalita Ludvíkov 

b23 - terciér karpatské předhlubně a vněkarpatských pánví, svrchní baden, jíly ,písky,štěrky a řasové 

vápence a sádrovce (marinní vývoj), b1- terciér karpatské předhlubně a vněkarpatských pánví, spodní baden, 

jíly,vápnité jíly,podřízeně písky,štěrky, a řasové vápence (marinní vývoj v předhlubní), Cn1- Karbon 

sporogenních a postorogenních pánví, spodní namur, šedé kalovce,pískovce,arkózy,droby,uhelné sloje,vývoj 

paralický, Cn23- Karbon synorogenních a postorogenních pánví, svrchní namur, šedé kalovce,pískovce, 

arkózy, slepence, uhelné sloje, Cvn – Karbon předhlubně (Karbonský flyš – kulm),břidlice, droby,slepence, 

Kp – marinní mezozoikum a terciér vnějších a vnitřních Karpat, svrchní křída -

paleocén,pískovce,jílovce,slepence,píkovické ,istebaňské souvrství, Ko –Marinní mezozoikum a tercier 

vnějších a vnitřních karpat, svrchní křída, spodní oligocén, jílovce, pískovce, K1 – Mezozoické sed. Karpaty, 

apt-alb,tmavé skvrnité jílovce, vápnité slínovce, pískovce,slepence,zdounecká jednotka, hradišťské souvrství, 

B,A – zelená břidlice, amfibolity, g´- retrográdně metmorfované ruly, svory a migmatity, gm – svory, ruly, 
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granátická a staurolitová zóna, G" – muskovit-chloritické, muskovit – chlorit – biotitické, dvojslídné 

a biotitické metagranity aţ metagranodiority a ortoruly, A – amfibolity 

 

 

Obr. 3: Zjednodušená geologická mapa moravskoslezské oblasti (podle geol. mapy 1:500 000, Chlupáč et. 

al., 2002) 

Legenda: B-brněnský masív, Bb- boskovická brázda, Čkp – česká křídová pánev, D – dyjský masív, 

de – desenská klenba, Dk – dyjská klenba, ke – keprnická klenba, M – kra Maleníku, Sk – svratecká klenba 

Geologický podklad Hrubého Jeseníku tvoří převáţně metamorfované horniny 

silezika, jehoţ západní hranici tvoří nýznerovské nasunutí a východní tektonickou hranici 

vůči převáţně flyšovým sekvencím pak andělskohorské nasunutí (viz obr. 4). 

Lokalita 

Ludvíkov 
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Obr. 4:  Schématický geologický profil Hrubým Jeseníkem  (podle K. Schulmanna – R. Gayera 2000, 

zjednodušeno Chlupáč et al., 2002) 

Regionálně geologické jednotky zde tvoří ssv. – jjz. směrem protaţené pásy se sloţitou 

vnitřní stavbou (viz obr. 4). Směrem od Z k V to jsou: 

1. Jednotka velkovrbenská (silně přeměněné sedimenty a mocné vulkanity snad 

staropaleozoického stáří) 

2. Zóna Branné, tvořena hlavně epizonálně přeměněnými horninami převáţně 

devonského stáří, lemuje západní okraj keprnické klenby a vystupuje v podloţí ramzovské 

linie. Jsou v ní vyčleňovány tři oddíly: 

 spodní, tvořící devonský plášť keprnické klenby. Jedná se především o fylity 

s vloţkami vápenců, laminované křemence a horniny původně drobového 

charakteru. 

 střední kvarcitový, kde převaţují křemence a velmi čisté krystalické vápence. 

 svrchní, k němuţ jsou přiřazovány chloritické a aktinolitické břidlice, 

amfibolity, drobové břidlice, kvarcity a kvarcitový konglomerát. 

3. Keprnická klenba – tvořena hlavně ruly, svory, migmatity s faciálně pestřejšími 

zbytky pláště nejistého stáří (patrně varisky přeměněné brunovistulikum). 

4. Zóna Červenohorského sedla  - metakvarcity, svory, přecházející na S do 

jesenického amfibolitového masivu (devon), na J do amfibolitového masivu sobotínského. 

Tato zóna leţí mezi jadernými částmi keprnické a desenské klenby. Vyznačuje se 
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komplikovanou šupinovou stavbou se střídajícími se pruhy metamorfovaného pláště 

a předdevonského krystalinika. 

5. Desenská klenba (zájmová oblast, viz obr. 5), tvořená v jádře přepracovanými 

horninami brunovistulika, obklopenými na východní a západní straně paleontologicky 

doloţenými devonskými horninami vrbenské skupiny (ty jsou progresivně metamorfované 

od chloritové aţ do silimanitové metamorfní zóny, tato skupina je rozšířena na východních 

svazích Hrubého Jeseníku, na sever pokračuje přes Vrbno pod Pradědem, bázi 

vulkanosedimentárního komplexu vrbenského pásma tvoří slepence přecházející 

v kvarcity, v jejich nadloţí se vyskytují různé typy fylitů s vloţkami eruptiv intruzívní 

a efusivní povahy, nejmladšími členy komplexu jsou drobně krystalické vápence s fylity, 

vyskytující se zejména v okolí Vrbna pod Pradědem, kde na ně přímo navazují sedimenty 

spodního karbonu, k vrbenskému pásmu rovněţ náleţí ţelezné rudy typu Lahn-Dill). 

Desenská klenba je rozdělena mladými příčnými poruchami do několika segmentů, které 

jsou seskupeny ve dvou větších krách. Hranici mezi nimi tvoří bělský zlom. Jiţně od něj 

leţí kra pradědská, v níţ jsou zastoupeny horniny z vyšší části jádra. Severně od zlomu leţí 

kra orlická obnaţená denudací do větších hloubek. Základními horninami předdevonského 

jádra desenské klenby jsou biotitické a dvojslídné ruly slabě migmatitizované. Rozšíření 

hornin ortorulového charakteru, známé v keprnické klenbě, je zde mnohem menší 

(Chlupáč et al., 2002).  
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Obr. 5: Výřez z geologické mapy ČR 1:  50 000, list 15 – 13 Vrbno pod Pradědem (Otava et al., 1982) 

Legenda:        vyznačení zájmové oblasti    

1.  fluviální, převáţně hlinitopísčíté       

sedimenty 

2.  písčité štěrky vyššího nivního 

stupně 

3.  deluviofluvialní, převáţně 

hlinitopísčité sedimenty 

KVARTÉR, holocén – pleistocén 

4.  deluviální, převáţně 

hlinitokamenité sedimenty, místy s bloky 

KVARTÉR, pleistocén 

5.  vodně ledovcové štěrkovité písky 

PALEOZOIKUM, spodní karbon 

6.  břidlice, prachovce a jemnozrnné 

droby 

PALEOZOIKUM, spodní karbon – svrchní devon: 

andělsko-horské souvrství 

7.  „světelské droby“, masivní, 

převáţně středně a hrubě zrnité 

8.  droby se vzácnými čočkami 

gravelitových slepenců 

9.  břidlice aţ fylitické břidlice, 

prachovce a jemnozrnné droby 

10.  horizonty skluzových slepenců 

v břidlicích 
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PALEOZOIKUM, devon: vrbenská skupina 

11.  kvarcity a křemité 

metakonglomeráty 

12.  zelené břidlice, metamorfovaná 

bazická eruptíva a jejich tufy 

13.  porfyroidy, metakvarckeratofyry a 

jejich tufy 

14. metagranit,30 mylonit 

(prekambrium) 

15.  hranice statigrafických jednotek a 

genetických typů hornin 

16.  známý průběh zlomu 

 

17.  zlom zakrytý mladšími útvary 

18.  přesmyk 

19.  vrstevní plochy a metamorfní 

foliace ukloněné a vertikální 

20.  výplavový kuţel 

21.  opuštěný lom, aktivní lom 

22.  fosilní mikrofauna 

23.  opuštěná důlní díla (rudy) 

Na tektonickou stavbu nejsou jednotné názory. Podle dřívější koncepce jsou základním 

tvarem variské stavby široké klenbovité struktury nasouvané na sebe od ZSZ a oddělované 

úzkými, převáţně k ZSZ ukloněnými poruchami nebo silně stlačenými synklinálními 

pruhy obalových hornin. Jinou koncepci je příkrovová stavba, podle které představují 

celky jednotlivé příkrovy nebo skupiny příkrovů nasouvané od západu k východu (viz obr. 

6) (Chlupáč et al., 2002). 

 

Obr. 6: Schematický strukturně-tektonický profil moravskoslezskou zónou  

(upraveno podle Grygara, 1997) 

Legenda: Dominantním rysem akrečního klínu jsou východovergentní násuny (vyznačeny 

plnými červenými liniemi). Západně od šternbersko-hornobenešovského pásma však dominují 

zpětné násuny (modré linie) a společně s čelními násuny vytváří odraz typické vějířovité stavby 

flyšové předhlubně. Konturové diagramy pro jednotlivé vyznačené úseky reprezentují póly hlavních 

planárních strukturních systémů (vrstvy, resp. na západě kliváţ a hlavní metamorfní foliace) 
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V období archaika, proterozoika aţ do konce devonu se území Hrubého Jeseníku 

nacházelo na dně moře v oblasti rovníku, na kterém se usazovaly štěrky, písky, jíly, 

vápnitá drť a kaly. Výsledkem dramatického vývoje sopečné činnosti a s ní spojených jevů 

na dně tohoto moře byl vznik nejen pestré škály vulkanických a smíšených hornin, ale 

zejména také četných výskytů rud ţeleza, sulfidů barevných kovů a stříbra. Komplex 

usazených a sopečných hornin včetně rudních poloh, označovaný jako vrbenská skupina, 

byl i se svým podloţím archaického a proterozoického stáří později zvrásněn a přeměněn 

mohutným variským horotvorným procesem (svrchní devon aţ spodní perm). Přeměnou 

původních usazených hornin, podmořských výlevů sopečných hornin, sopečného popele 

apod. vznikly dnešní fylity, kvarcity, různé typy zelených břidlic, vápence a pestrá série 

poměrně málo přeměněných hornin tzv. spilit-keratofyrové formace. Součástí 

procesu byly i různé deformace a přeměny loţisek rud a také vznik zlatonosných 

křemenných ţil. V některých horninách se do dnešních dnů zachovaly zkameněliny 

tehdejších obyvatel teplého moře - mlţů, trilobitů, korálů, mechovek a dalších (Suchý vrch, 

hora Břidličná aj.). Mořská sedimentace, která v oblasti dnešního Hrubého Jeseníku 

skončila na rozhraní staršího a mladšího paleozoika vyvrásněním pohoří a přeměnou 

hornin, pokračovala dále na východě v karbonu. 

 V období mezozoika probíhají pohyby podél zlomů a intenzivní denudace. Území 

Jeseníků bylo tedy v tomto období zbroušeno do paroviny o průměrné výšce 800 – 900 m. 

Intenzivní horotvornou činností Karpatské soustavy (alpínským vrásněním) došlo k oţivení 

starých poruchových linií, podle nichţ poklesávají nebo jsou zvedány do výše jednotlivé 

části ker. Tehdy byl masiv Hrubého Jeseníku opět vyzvednut do horských výšek.  

Denudace probíhala i ve starším terciéru, hlavně v období koncem svrchní křídy. 

Mladší terciér byl ve znamení poklesu některých oblastí.  

V pleistocénu, severně od centrální části horstva, se zastavovaly pevninské ledovce 

(viz obr. 7). Skandinávský ledovec pokryl severní předpolí Hrubého Jeseníku aţ do 

nadmořských výšek 500 – 540 m (nejvyšší polohy pevninského zalednění v ČR).  

Pozůstatkem zalednění jsou aţ 50 metrů mocné uloţeniny - štěrky, písky a souvkové hlíny. 

V nich je moţno nají tzv. bludné balvany - souvky, aţ ze Skandinávie a od Baltského moře 

(ţuly, porfyry, pazourky apod.). Některé bludné balvany dosahují značné velikosti, největší 

z nich měří přes dva metry. Z dalších čtvrtohorních usazenin jsou nejrozšířenější svahové 
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a sprašové hlíny. Důleţité a poměrně četné jsou výskyty rašeliny rovněţ čtvrtohorního stáří 

(Ondryáš, 2006). 

 

 

Obr. 7: Výřez z kvartérní mapy ČR 1:1000 000 (Macoun et al., 1980) 

Legenda:  1  vyznačení zájmové lokality 
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2.3 Hydrogeologické poměry zájmového území 

Z hydrogeologického hlediska zájmová lokalita patří do soutokové oblasti Bílé, 

Střední a Černé Opavy v okolí Vrbna (viz obr. 8). Typem hydrogeologického prostředí je 

průlinový kolektor s fluviálními písčitými sedimenty údolních niv, písčitými štěrky 

vyššího nivního stupně a štěrky hlavní terasy (kvartér: pleistocén aţ holocén). Hodnota 

koeficientu transmisivity je T = 3,73
.
10

-4 – 
1,42

.
10

-2 
m

2.
s

-1
. V oblasti se nachází pramen 

minerální vody sycené CO2 (kyselky).  

 

Obr. 8: Výřez z hydrogeologické mapy ČR 1:  50 000, list 15 – 13 Vrbno pod Pradědem (Čurda 

et al., 1982) 
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Legenda:          vyznačení zájmové oblasti     

   

1.  soutoková oblast Bílé, Střední a 

černé Opavy v okolí Vrbna: 

T 73. -1,42. . , 0,79 

2.  údolí Opavy mezi Karlovicemi a 

Guntramovicemi: 

T   

3.  údolí Opavice, horních toků Bílé, 

Střední a Černé Opavy a Opavy pod 

Guntramovicemi: 

T  

PUKLINOVÝ KOLEKTOR s proměnlivým 

podílem průlinové porozity v připovrchové zóně 

zvětralin a rozevření puklin: moravskoslezský 

spodní karbon (kulm) 

4.  droby, slepence a břidlice 

hornobenešovského souvrství (Chb): 

T   

5.  droby, fylitické břidlice a 

prachovce andělsko-horského souvrství 

(Cah) 

T  

6.  fylity a zelené břidlice s vloţkami 

kvarcitů, krystalických vápenců, porfyroidů, 

metakvarcitů, metakvarckeratofyrů, 

metadoleritů a metakonglomerátů vrbenské 

skupiny (f): 

T  

7.  metagranity, mylonity a 

blastomylonity desenské skupiny ( : 

T nelze stanovit 

8.  vyčleněné vrcholové partie 

s předpokladem T  

9.  symbol kritické sloţky lokálně 

podmiňující zhoršenou kvalitu podzemní vod 

(  

HYDROGEOLOGICKÉ HRANICE 

10.  hranice území s různou velikostí 

transmisivity nebo s různým stupněm 

variability transmisivity 

11.  hranice litostratigrafických 

jednotek 

PRAMENNÍ VÝVĚRY (rozlišení podle průměrné 

vydatnosti Q  

12   Q do 0,1 

13   Q 0,1 aţ 1 

14.  Q 1 aţ 10 

15.  pramen zachycený jímkou 

16.  q 0,1 aţ 1 

17.  q 1 aţ 10 

18.  q nad 10 

19  významná studna 

s hydrogeologickými údaji 

20.  jímací zářez 

21.  pramen minerální vody sycené 

( kyselky ) 

22.  zlom zjištěný 
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V blízkosti lokality Ludvíkov, v údolí Střední Opavy jsou dokumentovány (Galgánek 

et al., 1997) výskyty uhličitých minerálních vod podchycených mělkými pramenními 

jímkami umoţňujícími veřejnosti jejich odběr. Výskyt těchto kyselek je vázán na 

poruchové pásmo okrajového zlomu lugika, které se v Hrubém Jeseníku rozšiřuje do šíře 

téměř 8 km s tím, ţe funkci hlavního zlomu přejímá zlom bělský. Mezi okrajovým 

a bělským zlomem, které jsou u hájovny Vidly od sebe vzdáleny 5 km (Skácel, 1989), jsou 

jěště další zlomy projevující se hydrogeologicky zřetelně ve stavbě vrbenské skupiny mezi 

údolím Střední a Bílé Opavy (lázně Karlova Studánka a zmíněný výskyt kyselky 

v Ludvíkově) a Suchou Rudnou (zdroj kyselky v místní části Kyselka).   

Minerální vody v zájmové oblasti odpovídají z hlediska ČSN 86 8000 uhličitým, 

hydrogenuhličitanovým a vápenato-hořečnatým, slabě mineralizovaným, ţeleznatým, 

studeným, hypotonickým minerálním vodám. Minerální vody se tvoří ve větších 

hloubkách, kde se plyn dostává do styku s vodou. Část minerálních vod pak vzniká při bázi 

kvarterních sedimentů. Veškerá minerální voda je atmosférického původu, infiltruje na 

svazích Hrubého Jeseníku a proudí směrem do údolí Bílé Opavy. Cyklické změny úrovní 

hladin (vydatností) a obsahu CO2 jsou závislé na velikosti atmosférických sráţek. Nejvyšší 

úrovní hladin, resp. vydatností je dosahováno v období březen – květen po jarním tání. 

Minerální i prosté podzemní vody jsou ve vzájemné hydraulické spojitosti. 

Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky (Olmer et 

al., 2006) náleţí zájmové území k hydrogeologickému rajónu 6431 (viz obr. 9) s názvem 

„Krystalinikum severní části Východních Sudet“. 
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Obr. 9:Hydrogeologická rajonizace ČR 1 : 250 000 (Olmer et al., 2006) 

Největší plocha z jesenické oblasti patří k úmoří Baltského moře. Východní část 

odvodňuje Opava (přítok Odry, 118,6 km), která vzniká ve Vrbně pod Pradědem soutokem 

Bílé, Střední a Černé Opavy. Nejvodnatější zdrojnicí je Střední Opava, která pramení na 

severovýchodním svahu Pradědu. Nejméně vodnatá je Bílá Opava (Ludvíkov), pramenící 

na jeho jiţním svahu. Černá Opava odvodňuje Medvědskou hornatinu a také větší část 

rašeliniště na Rejvízu. V Krnově Opava přibírá Opavici (téţ Zlatá Opavice, 35,7 km). 

Největším přítokem Opavy je Moravice (105,1 km), která však do ní ústí aţ u města Opavy 

(www.ochranaprirody.cz). 

 

          

 

 

 

6431 
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2.4 Výskyt nerostných surovin v zájmovém území 

Sloţitý geologický vývoj území a jeho pestrá geologická stavba odráţí i pestrost 

výskytů různých druhů minerálů, z nichţ mnohé tvoří významné loţiskové akumulace 

a zdroje nerostných surovin. 

V desenských rulách pradědské kry vystupují na několika místech metamorfovaná 

loţiska ţelezných rud (viz obr. 10). Jedná se o páskovanou magnetitovou rudu typu 

Sydvaranger, která byla v minulosti intenzívně těţena. Z hlediska historie těţby měla 

největší význam ţelezorudná loţiska typu Lahn-Dill, geneticky vázaná na devonský spilit-

keratofyrový vulkanismus ve vrbenských vrstvách. V Ludvíkově je známé loţisko měděné 

rudy na křemenné ţíle několik set metrů dlouhé, směru SZ-JV. Loţisko bylo v minulosti 

těţeno, nachází se zde stará štola a pinky. 

Na severním okraji osady Vidly jsou pozůstatky starých průzkumných prací na loţisku 

Mo-Cu. Jde o pyrit-chalkopyrit-molybdenitové zrudnění v desenských rulách 

a migmatitech. 

Historická zlatá rýţoviště jsou patrná v údolí řeky Opavy a jejích přítoků u Vrbna. 

Méně rozsáhlá rýţoviště jsou na řece Moravici (mezi Malou Morávkou a Velkou Štáhlí) 

a na Podolském potoku u Rýmařova. Loţisko zlata bylo otevřeno okolo roku 1200 na 

Zlatém Chlumu u Jeseníku (staré pinky, haldy a štoly). V historickém andělskohorském 

revíru bylo těţeno zlato, vyskytující se na křemenných ţílách v doprovodu s pyritem, 

chalkopyritem a arsenopyritem. Mnoţství starých kutacích prací na zlato existuje 

v prostoru Vysoké hory u Ludvíkova (www.ochranaprirody.cz). 

 



Kateřina Prokopová: Naučná stezka v obci Ludvíkov 

17 
2011 

 

Obr. 10: Výřez mapy nerostných surovin ČR, list 15 – 13 Vrbno pod Pradědem (Čurda et al., 1982) 

Legenda:       vyznačení zájmového území 

1.  rudy: R2 – polymetalické rudy, R3 

– rudy zlata 

2.  stavební suroviny: S1 – stavební 

kámen 

3.  humolity: B1 – rašelina 

4.  prostorové překrývání dvou druhů 

téţe skupiny nerostných surovin 

HRANICE ROZŠÍŘENÍ A STUPEŇ OSVOJENÍ 

NEROSTNÝCH SUROVIN 

5.  loţisko malých rozměrů 

6.  prognózní zdroje nerostných 

surovin 

TECHNICKÁ DÍLA SOUVISEJÍCÍ S TĚŢBOU 

NEROSTNÝCH SUROVIN 

7.  opuštěná štola 

8.  rýţoviště 

9.  lom v provozu, opuštěný lom
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2.5 Klimatické poměry 

Zájmová oblast z klimatického hlediska patří mezi chladnou oblast CH6 (viz obr 11). 

Léto je zde velmi krátké aţ krátké, mírně chladné, vlhké aţ velmi vlhké. Přechodné období 

je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá, mírně 

chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky (K. Studánka, Ludvíkov, Vidly, 

Kouty), (Quitt, 1975). 

 

           

Obr. 11: Výřez klimatické mapy poměrů ČR (Quitt , 1971) 

CH6 
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Tabulka č. 1: Klimatické chrakteristiky CH6 (Quitt, 1975) 

 Počet letních dnů   10-30 

 Počet dnů s průměr. tepl. 10 
o
C a více   120-140 

 Počet mrazových dnů   140-160 

 Počet ledových dnů   60-70 

 Prům. teplota v lednu (
o
C)  -4 aţ -5  

 Prům. teplota v červenci (
o
C)  14-15  

 Prům. teplota v dubnu (
o
C)  2-4  

 Prům. teplota v říjnu (
o
C)  5-6  

 Prům. poč. dnů se sráţkami 1mm a více  140-160  

 Sráţkový úhrn ve veget. období v mm  600-700 

 Sráţkový úhrn v zimním období v mm  400-500  

 Počet dnů se sněhovou pokrývkou  120-140  

 Počet dnů zamračených  150-160  

 Počet dnů jasných  40-50  
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI LUDVÍKOV 

Obec Ludvíkov se nachází mezi Vrbnem pod Pradědem a lázněmi Karlova Studánka. 

Celé území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Zastavěná část obce leţí 

v horském údolí, jímţ protéká řeka Bílá Opava. Průměrná nadmořská výška se pohybuje 

okolo 620 m. n. m., okolní vrcholy hor dosahují 1000 m. n. m..  

Obec Ludvíkov začala vznikat v hustě zalesněné oblasti okolo roku 1700 budováním 

sléváren a hutí. Za zakladatele povaţujeme France Ludwiga, hraběte Falckého. Do roku 

1945 byla obec částečně německá, po odsunutí německého obyvatelstva přichází slovenské 

obyvatelstvo z tehdejšího Československa.  

V Andělskohorském rudním revíru se lidé ţivili dobýváním rud od 16. století. 

V Ludvíkově byla ukončena těţba měděných rud v roce 1918. Manufakturní výroba ţeleza 

i hornická činnost postupně zaniká. Po válce je zdrojem obţivy zemědělství, lesnictví 

a dřevovýroba. Cestovní ruch a s ním související vznik stravovacích, ubytovacích, 

relaxačních a sportovních zařízení se stává hlavním zdrojem obţivy místních obyvatel. 

Jedná se zejména o penziony, běţecké trasy a postupnou výstavbu kulturního a relaxačního 

centra v budově Obecního úřadu. 

Pro Ludvíkov je typické klidné prostředí odpovídající klimatickým lázním s čerstvým 

neznečištěným ovzduším v nádherné přírodě Hrubého Jeseníku (www.obecludvíkov.cz, 

2010). 
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4 NÁVRH NAUČNÉ STEZKY V LUDVÍKOVĚ 

 Tato naučná stezka je koncipována tak, aby zaujala co nejširší turistickou veřejnost 

svými podrobnými informacemi o obci Ludvíkov a zejména o vyznačených lokalitách, 

ať kulturní, či přírodní tématiky. Trasa není nijak náročná a kaţdý účastník si můţe vybrat 

dle svých fyzických moţností i zájmů ze 14-ti lokalit, jenţ jsou znázorněny na navrţené 

stezce (viz obr. 12, 13, 14). 

 

Obr. 12: Topografická mapa Ludvíkova s vyznačením jednotlivých lokalit turistické stezky 

(podkladová topografická mapa - www.mapy.cz), pozn. - pořadové číslo lokality v mapě je zároveň uvedeno 

v názvu příslušné podkapitoly s podrobným informativním popisem 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
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Obr. 13: Letecká mapa Ludvíkova s vyznačením jednotlivých lokalit turistické stezky (podkladová 

letecká mapa - www.mapy.cz), pozn. - pořadové číslo lokality v mapě je zároveň uvedeno v názvu příslušné 

podkapitoly s podrobným informativním popisem 

 

Obr. 14: Historická mapa Ludvíkova s vyznačením jednotlivých lokalit turistické stezky (podkladová 

historická mapa - www.mapy.cz), pozn. - pořadové číslo lokality v mapě je zároveň uvedeno v názvu 

příslušné podkapitoly s podrobným informativním popisem 

 

http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
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Vysvětlivky: 

Lokalita č. 1     Hrad Neu Fürstenwalde 

Lokalita č. 2  Zámecká hora 

Lokalita č. 3  Hutě v Ludvíkově 

Lokalita č. 4  Kostel Navštívení Panny Marie 

Lokalita č. 5  Zděný dům č. p. 30 

Lokalita č. 6  Ţárový vrch 

Lokalita č. 7 

Lokalita č. 8 

Lokalita č. 9 

Lokalita č. 10 

Lokalita č. 11 

Lokalita č. 12 

Lokalita č. 13 

Lokalita č. 14 

 Památná Lípa 

Pamětní kaple válečným bojovníkům 

Vysoká hora 

Hláska 

Fylitová skála 

Loţisko měděných rud v Ludvíkově 

Nad Ludvíkovem 

Rolandův kámen 
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4.1 Lokalita č. 1 - hrad Neu Fürstenwalde 

Na Zámecké hoře, kopci, tyčícím se do výšky 854 m. n. m., nad dolní částí Ludvíkova 

a nad soutokem Střední Opavy s Bílou jsou zbytky zříceniny hradu Neu Fürstenwalde. 

Postavil ho v roce 1247 tenkrát vládnoucí Přemysl Otakar II. Stál na místě hradu 

zpustošeného za tatarského nájezdu roku 1241.  

Protoţe oblast Ludvíkova byla bohatým nalezištěm vzácných kovů, i proto, ţe nad 

levým břehem Opavy vedla strání „Solná“ obchodní stezka do Polska, bylo nezbytné, aby 

po tatarském přepadení byly všechny poničené stráţní hrady opraveny a jejich ochranná 

funkce obnovena. I ten na Zámecké hoře. 

Hrad čněl nad údolím, kde ţivot kolem řeky započali uţ ve 13. století především 

horníci, hutníci a uhlíři.  

V roce 1377 dělil vnuk Přemysla Otakara II. majetky mezi své syny. Vévodovi Janu 

tak přidělil mimo jiné také hrad nad Wirbenthalem (Neu Fürstenwalde). 

V roce 1384 Jan II. Ţelezný zastavil hrad i s Bruntálskem a Krnovskem opolskému 

vévodovi Vladislavovi. 

Roku 1405 dochází k dělení Janových majetků mezi vévody a syny Jana II. Ţelezného 

a Mikuláše.  

Roku 1405 markrabě Jošta vrátil hrad i s Bruntálskem Přemyslovcům a dále se o hradu 

Neu Fürstenwalde nikde nepíše. 

V roce 1523 uţ hrad zřejmě neexistoval. Při vkladu bruntálského panství bohatému 

rodu pánů z Vrbna do zemských desek o něm není ani zmínka.  

Z historických souvislostí se můţeme jen domnívat, ţe hrad Fürstenwalde byl zničen 

jiţ při taţení Matyáše Korvína do Slezska (1474) a pro svou vzdálenou polohu jiţ nebyl 

obnoven.  

Do dnešního dne se z hradu Neu Fürstenwalde zachovaly pouze obvodové hradby (viz 

obr. 17 a 18) vyčnívající jen maličko nad terén a pozůstatky základů vnitřních staveb (viz 

obr. 16). Kolem Zámecké hory vede červená turistická trasa (viz obr. 15) a okolí vás 

přivítá krásnou přírodou a širokým rozhledem po okolí (Bouzek, 2008). 
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Obr. 15: Cesta po červené stezce k troskám hradu Neu Fürstenvalde (foto autor, 2010) 

 

Obr. 16:  Základy vnitřních staveb hradu na vrcholu Zámecké hory (foto autor, 2010) 
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Obr. 17: Zřícenina hradu Neu Fürstenwalde v údolí Zámecké hory (foto autor, 2010) 

 

Obr. 18:  Trosky hradu Neu Fürstenwalde (foto autor, 2010) 
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4.2 Lokalita č. 2 - Zámecká hora 

Zámecká hora (lokalizace – viz obr. 12, 13, 14) se nachází uprostřed hor Hrubého 

Jeseníku a dominantně se tyčí nad okolí. Tato hora dosahuje 854 m. n. m (viz obr. 19). 

Vystoupáme zde velmi pohodlně z Ludvíkova po asfaltové cestě, jeţ vede téměř do sedla 

Zámecké hory. Okolo Zámecké hory vede červeně označený turistický okruh. 

Západní svahy lokality prudce spadají v mírně klesající hřbet, pokračující aţ do sedla, 

jenţ Zámeckou horu dělí od postupně stoupajícího terénu. V západní části, skálou 

chráněném pahorku ze západu i od severozápadu, kdysi stávalo vlastní jádro hradu Neu 

Fürstenwalde.  

Díky tomu, ţe na Zámeckou horu vede hezky upravená asfaltová silnice, je tato 

lokalita přístupná po dobu celého roku, avšak nejhezčí je v době slunečních dní brzkého 

jara či pozdního podzimu. V těchto obdobích je na hrad Neu Fürstenwalde dobrý výhled, 

jelikoţ není zarostlý náletovou vegetací a listy okolních stromů. Můţeme si tak daleko lépe 

představit celkově tuto lokalitu (Bouzek, 2008). 

 

Obr. 19: Pohled ze Zámecké hory na okolí se vzrostlou vegetací (foto autor, 2010) 



Kateřina Prokopová: Naučná stezka v obci Ludvíkov 

28 
2011 

4.3 Lokalita č. 3 - Hutě v Ludvíkově 

4.3.1 Wilhelmova huť 

Na místě pozdější Wilhelmovy huti v Ludvíkově stála v roce 1703 první vysoká pec.  

Za války s Pruskem v roce 1866 nechal správce hutě L. Pagatschnig ozbrojit své lidi 

primitivními zbraněmi vykovanými v této huti. Ulity byly i kanóny, avšak ţádný boj se 

nakonec nekonal. Při nové dostavbě Wilhelmovy huti v roce 1870 kanón vypálil tři oslavné 

rány.  

Roku 1872 k této huti patřil jez č. p. 8. 

V roce 1898 byla v huti zrušena ţelezářská produkce a bylo zaloţeno stolařství 

a soustruţení dřeva. Poté se zde do roku 1899 vyráběly sportovní kočárky pro děti, 

vyřezávaný a vypalovaný nábytek, později bedny, rámy na cestovní kufry a spousty dalších 

drobností. 

V roce 1900 je zrušena výroba vyřezávaného a vypalovaného nábytku a byla zahájena 

výroba kreslících potřeb a galanterního zboţí. 

O tři roky později v roce 1903 byl v huti postaven parní kotel a v roce 1908 bylo na 

jezu vybudováno zábradlí. Elektrické osvětlení bylo uvedeno do provozu v roce 1915. 

Roku 1922 je rozšířena A. Eichlerem výroba o vazárnu sudů a nádob. Proběhla zde 

také celková modernizace hutního provozu. Byla zkonstruována lokomobila, coţ byl parní 

stroj a parní kotel, jeţ se pouţíval k pohonu dalších strojů s výkonem 65 koňských sil a 25 

kusy Francoisových turbín. Vazárna sudů produkovala sudy se širokou moţností vyuţití 

jak pro potravinářský průmysl, kde se poţívaly na kyselé zelí, okurky, marmelády, 

margarín, tak i pro průmysl ţelezárenský. Zde zejména na hřebíky a dráty. Speciálně těsné 

sudy s lepenkovou vloţkou se vyuţívaly na anilínové barvy. Dále zde byla vyráběna vědra 

ze smrkového dřeva s pozinkovanými obručemi, speciální soudky na ryby, rámy pro koše, 

ale i oděvní ramínka. 

V roce 1924 se s pilou na řezivo zpracovalo v Ludvíkově aţ 30 000 m
3
 dřeva. 

Zaměstnáno tím bylo 225 dělníků, 1 ředitel, 1 provozní mistr, 1 dílenský mistr a 3 účetní. 

Průměrný dělnický plat v té době byl 142 Kčs týdně (Bouzek, 2008).  



Kateřina Prokopová: Naučná stezka v obci Ludvíkov 

29 
2011 

Dnes je z bývalé Wilhelmovy huti prosperující dřevovýroba (viz obr. 22), která zde 

funguje jiţ od roku 1999. Několik budov zde zůstalo původních (viz obr. 20 a 21). 

Zpracovává se zde dřevo na palety a výrobu přepravních klecí a ekologických paliv, 

jakými jsou například brikety, piliny a průmyslové dřevní odštěpky (www.maderwood.eu, 

2008). 

 

Obr. 20: Jedna z budov bývalé Wilhelmovy huti v Ludvíkově (foto autor, 2010) 

 

Obr. 21: Pohled ze silnice na bývalou huť v Ludvíkově (foto autor, 2010) 
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Obr. 22: Pohled ze silnice na původní budovu bývalé huti v Ludvíkově. V současnosti na budovu 

dřevovýroby (foto autor, 2010)
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4.3.2 Františkova huť 

Roku 1872 k této huti příslušel zdroj vody z jezu č. p. 91 a byla zde válcovna řádu 

německých rytířů. 

O pár let později, v roce 1888, se Františkova huť předělala na pilu k řezání dřeva bez 

dalšího zpracování (Bouzek, 2008). 

4.3.3 Maxmiliánova huť 

V Maxmiliánově huti se vyráběl cín a vodním zdrojem v roce 1872 byl pro tuto huť jez 

u č. p 72.  

Kolem roku 1837 stávala huť směrem od Karlovy Studánky pod Viktorovou hutí. 

Správní budovy podniku i pár obytných domů byly pečlivě udrţovány za Maxmiliánovou 

hutí vlevo.  

V období od 1907 do 1908 je zde zřízena pila na hrubý pořez dříví.  

Ze soupisu hnacích pohonů a jezů je patrné, ţe zde byla v r. 1931 postavena 

lokomobila (Bouzek, 2008). 

4.3.4 Viktorova huť 

K této huti příslušel jez č. p. 31 a to roku 1837. Také zde patřila tři vodní kola a huť 

byla zařízena a vyuţívána na válcování plechu. Vyrábělo se tady i tyčové ţelezo 

a v provozu byla téţ pocínovna plechu. Směrem od Karlovy Studánky stály nad touto hutí 

Antonínův a Filipův hamr. 

Roku 1884 firma A. Grohmann a syn přestavovala tuto huť na dřevozpracovávající 

provoz.  Vyráběly se zde dřevěné díly do krabic na cigarety a duţiny na výrobu sudů 

(Bouzek, 2008). Duţiny se sekaly z polen pomocí seker a klínů, anebo se řezaly pilou. Poté 

se dřevo sušilo na čerstvém vzduchu. Tyto vysušené duţiny se následně hoblovaly, a tím 

získávaly vhodný tvar a hustotu. Duţiny se následně spojovaly obručí na jednom konci, 

následně se ohýbaly pomocí lan a kladivem se natloukaly do dalších obručí. Po celou dobu 

tohoto procesu se duţiny musely nahřívat, aby se dřevo dalo snadno ohýbat. Proto se sudy 

sestavovaly nad malým ohništěm (www.m-wine.cz). Tento postup zpracování surové 

duţiny se pouţívá dodnes. 
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V roce 1884 byla ze tří vodních kol dvě zrušena, stávající má skoro 7 m v průměru a je 

158 cm široké, takţe stačilo pohánět všechna vnitřní zařízení, a to 5 okruţních pil, 1 štípací 

stroj, 1 válcovou pilu a 1 dráţkovací stroj. 

V roce 1885 vedoucí výroby A. Siekenius z Katovic zahájil plnou výrobu sudových 

duţin, latí i dílů na krabice. 

Bohuţel roku 1896 huť vyhořela, ale byla obnovena.  

O pět let později byl postaven nový kotel na páru.  

V roce 1902 A. Siekenius končí a dřevovýrobu od Řádu německých rytířů přebral E. 

Grohmann z Vrbna. Všem 250 převzatým dělníkům ponechal jejich zaměstnání (Bouzek, 

2008).  

4.3.5 Filipova huť 

V roce 1673 Jan Kašpar z Ampringenu, velmistr Řádu německých rytířů, začíná 

budovat první z hamrů, Filipův, v osadě budoucího Ludwigsthalu. Filipova huť stála 

z podnětu bruntálského správce Filipa Hohenegga v údolí Bílé Opavy. 

Roku 1872 jez nad touto hutí patřil k č. p. 21. 

V roce 1899 se tady začaly strojově vyrábět zápalky, ale 25. 10. 1901 tato huť ve čtvrt 

na jednu po poledni vyhořela. Výroba zápalek byla ukončena a na místě hutě byl postaven 

dům pro dělnictvo (Bouzek, 2008) 
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4.4 Lokalita č. 4 - Kostel Navštívení Panny Marie     

Drţitelé panství Bruntál, do kterého spadala i obec Ludwigsthal (Ludvíkov), se od 16. 

do 17. století často měnili. Posledním byl Jan z Vrbna, kterému však byly po bitvě na Bílé 

hoře veškeré majetky odňaty. Zalesněné údolí Bílé Opavy bylo tehdy bez obydlí, bez osad, 

bez lidí. Teprve v roce 1672 zaloţil velmistr Řádu německých rytířů Johann Kašpar von 

Ampringen v dnešním Ludvíkově osadu s jednou tavící pecí, dvěma buchary a několika 

chalupami pro poddané. Ţelezárny potřebovaly k výrobě dřevo. A z tohoto důvodu 

znamenala pro zdejší horskou oblast tato pracovní příleţitost i příliv nových obyvatel.  

V dávných listinách je napsáno, ţe Ludwigsthal (vesnice zaloţená r. 1703, do 

zemských knih však pod tímto názvem zapsaná teprve v roce 1709) měl 30 stavení. V roce 

1780 uţ zde stálo 62 domků. Kdyţ se psal rok 1804, bylo napočítáno 82 stavení se 485 

obyvateli. Roku 1921 ţilo v Ludvíkově 803 lidí. Bylo nutné, aby vesničané a křesťané měli 

svůj vlastní kostel. Právě ten kdysi býval pouze jediným místem setkávání bohabojných 

občanů s Bohem i se sousedy.    

V roce 1775 se v německé kronice o Ludwigsthalu píše: „ Paní Marie Pompe přinesla 

obraz Navštívení Panny Marie “. Právě pro tento obraz nechali ve vsi protkané Bílou 

Opavou, zdánlivě obyčejnou horskou říčkou, jejíţ léčivé vody prozatím nebyly objeveny, 

vystavět dřevěnou kapli (lokalizace viz obr. 12, 13, 14). Roku 1792 se začalo se zděním 

kostela. Svatostánek byl dokončen dne 4. září 1793 nasazením kopule. Zasvěcen byl ke cti 

Boţí a Navštívení Panny Marie (viz obr. 23). 

Výstavba kostela je podrobně popsána v pamětní listině z roku 1793, jeţ je uloţena 

v kopuli. Na stavbě kostela se finančně podíleli i místní obyvatelé částkou 350 zlatých 

rakouské měny a významně pomohl i správce hamru Peter Dössner.  
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Obr. 23: Kostel Navštívení Panny Marie a hřbitov (foto autor, 2010) 

Kostel byl po celý čas své existence stále udrţován a opravován. 

V roce 1806 zde tesařský mistr zavěsil první zvon a roku 1860 byly provedeny úpravy 

na vnitřních i venkovních omítkách. Ve stejném roce byla také pokryta střecha. O šest let 

později daroval velmistr řádu německých rytířů Vilém Rakouský 27 sáhů kamene z lomu u 

Karlovic na výrobu kostelní dlaţby. Bronzový zvon z roku 1806 byl rozbitý, a proto opatřil 

starosta Franz Saulech dva nové zvony z Bochumi, na kterých byl vyryt letopočet 1870 na 

památku jejich pořízení. V roce 1874 obec získala nové varhany od firmy Rieger z Krnova. 

V období let 1886 aţ 1887 bylo na kostele provedeno několik úprav. Byla zrekonstruována 

kostelní dlaţba, byl opraven chór, zpovědnice, byly vyhotoveny nové dvoukřídlé dveře 

a bylo zde provedeno několik dalších menších zámečnických a zednických úprav. A v roce 

1899 byl kostel opravován znovu, zároveň byla opravena krytina kostela a ke zvonům do 

věţe bylo vyrobeno nové schodiště. 

V roce 1899 byl kostel také vymalován. Barevnou výmalbu a důkladnou opravu 

kostela zajistil starosta Franz Kariger v roce 1909. Poté se na zdejším kostele ţádné úpravy 

nekonaly aţ do roku 1992, kdy byl opět vymalován a zároveň byla opravena i fasáda 

kostela. V roce 1993 zde proběhlo odvodnění kostela, o rok později byla poloţena nová 
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střešní krytina včetně podbití a také znovu obnovena fasáda. V letech 2003 aţ 2004 se 

provádělo další odvodnění kostela. 

Kostel s areálem hřbitova pochází z konce 18. století. Interiér kostela je zdobený 

rokokovou výmalbou a je celkově velmi dobře zachován včetně okenních a dveřních 

výplní i movitého vybavení. Bohuţel se však trochu naklání zvonice (viz obr. 24). Nikdo 

však doposud nezná příčinu tohoto problému. 

K prohlášení za kulturní památku byly navrţeny některé objekty z kostelního 

vybavení, jako například hlavní oltář, obraz sv. Aloise z Gonzagy, obraz sv. Jana 

Nepomuckého, kanonické destičky - soubor 3 kusů, křišťálový lustr, kostelní lavice 

a varhany (Bouzek, 2008). 

 

Obr. 24:  Pohled na šikmou zvonici  kostela Navštívení Panny Marie (foto autor, 2010)
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4.4.1 Hřbitov v Ludvíkově 

Vystavění zděného kostela v obci Ludvíkov vedlo ve stejném roce i k zaloţení 

hřbitova (viz obr. 25). Byl ve tvaru obdélníkového půdorysu situován ve svahu 

severozápadně od kostela Navštívení Panny Marie. Nový hřbitov byl slavnostně vysvěcen 

dne 24. 11. 1793. Původně byl ohrazený dřevěným tyčkovým plotem. V roce 1869 se 

starosta s radními rozhodli nahradit shnilé oplocení kamennou zdí vysokou 120 cm. Týţ 

rok byla pravděpodobně vybudována i márnice a hřbitov rozšířen o plochu 151 m
2
. 

Márnice je vstupním štítovým průčelím otočena dolů po svahu. Vstup na hřbitov umoţňuje 

dvoukřídlá brána sloţená z kovových tyčí. K ní vede devět kamenných schodištních stupňů 

vybudovaných v roce 1872. Následného roku radní rozhodli hřbitovní zeď po obou 

stranách omítnout. V roce 1873 byl hřbitov z rozhodnutí radních obce jiţ podruhé rozšířen. 

Naposled se tak stalo v r. 1900. Dnes jeho výměra činí 2 000
 
m

2
.  

Litinové náhrobníky (viz obr. 26) jsou charakteristické právě pro hřbitov v Ludvíkově. 

Pochází totiţ z místních ludvíkovských ţelezáren produkujících od 20. let 19. století mimo 

jiné také uměleckou funerální litinu (viz obr. 27). Výroba ţelezných kříţů, ale i plastik 

a dalších originálů z litiny vydrţela skoro padesát let. Podle zápisu byl v září r. 1862 pro 

hřbitov v Ludvíkově pořízen hlavní hřbitovní kříţ. V místních ţelezárnách jej vymodeloval 

a odlil zdejší mistr tavby a lití Salomon Springer se synem Franzemn Springerem. Zasazen 

byl do kamenného hranolového podstavce, do jehoţ horní části zabudovali němečtí občané 

plechovou schránku se zakládající listinou hřbitova. Na konci dvacátého století byl kříţ ze 

středu hřbitova přemístěn na současné místo. 

Ze zachovalých hrobových míst a dostupných písemných údajů vyčteme, ţe 

nejstaršími pochovanými neboţtíky jsou Anna Marie Rössner ( 1828) a Peter Rössner 

( 1832). Prvními Čechy pak děti, Miroslav a Miloslav Klas, tragicky uhořelé v roce 1948. 

Vzhledem k výrobě funerální litiny a jejímu vývozu nejenom po kraji, ale i do ciziny je 

logické, ţe ludvíkovský hřbitov nese takovýchto uměleckých děl celou řadu. Areál 

hřbitova je cenným souborem litinových náhrobků a jakýmsi dokladem vývoje litinové 

plastiky. Kříţů a náhrobků, které jsou památkářsky či historicky hodnotné, je podrobně 

popsáno 33 kusů.  
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Hřbitov v Ludvíkově nebyl v létech 1945-1989 řádně udrţován. Roku 1992 byla 

z rozhodnutí obecního zastupitelstva zadána studie uspořádání hřbitova a znovu opravena 

hřbitovní zeď. Po dalších menších úpravách je hřbitov pěkně upraveným pietním místem 

v obci (Bouzek, 2008). 

 

Obr. 25: Hřbitov v Ludvíkově (foto autor, 2010) 
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Obr. 26: Litinový náhrobek na hřbitově v Ludvíkově (foto autor, 2010) 

 

Obr. 27: Původní výrazně zdobený litinový náhrobek na místním hřbitově (foto autor, 2010) 
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4.5 Lokalita č. 5 – Zděný dům č. p. 30 

Zděný dům je hodnotným dokladem lidového stavitelství a původní zástavby obce. 

Dům pochází z roku 1791 a stojí u pozemní komunikace uprostřed tradiční zástavby. 

Tato budova je zděná, nepodsklepená a kamenně omítnutá. Zástavba je východosudetského 

typu s lokální formou jesenickou (Obr. 28).  

Sedlovou střechu pokrývá břidlice, vikýř s pultovou stříškou se nachází na východní 

straně střechy. Jiţní štítové průčelí je děleno třemi okenními osami (Obr. 29). Štít je zde 

také pokryt břidlicí a v této ploše jsou prolomeny 3 obdélné otvory. Na severní straně se 

tyčí prkenný štít, jenţ je vertikálně bedněný s lištovanými spárami. K okapovému průčelí 

je z východní strany, připojena hospodářská přístavba. Dispozice je trojdílná a čtvrtý díl 

přístavby je přístupný pouze z venku. 

V místnostech jsou stále trámové stropy, pouze síň je zaklenuta valeně. Je zde 

zachovaná černá kuchyně i prkenné a dlaţdicové podlahy. Okna jsou zde šestitabulková, 

dvojitě rámovaná, v interiéru osazena v segmentových záklencích. Vchod je umístěn 

v okapovém průčelí. 

Dne 30. 10. 2002 prohlásilo Ministerstvo kultury jako orgán státní správy na úseku 

státní památkové péče zděný dům č. p. 30 za kulturní památku (Ministerstvo kultury ČR, 

2002). 

 

Obr. 28: Zděný dům č. p. 30 (foto autor, 2011) 
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Obr. 29: Jiţní štítové průčelí zděného domu (foto autor, 2011) 
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4.6 Lokalita č. 6 – Ţárový vrch 

Ţárový vrch ční do výšky 1093 m. n. m. Zvedá se jihozápadním směrem od města 

Vrbna pod Pradědem. Stranou od značených turistických tras se nachází vrchol Ţárové 

hory, po jehoţ západním úbočí vede trasa cyklostezky přes její sedlo (viz obr. 30). Na 

Ţárový vrch je moţnost vystoupat i po lesních cestách (www.turistik.cz, 2000). 

Na samotném vrcholku se nachází zajímavý skalní útvar (viz obr. 31) tvořen 

z migmatitů a ortorul. Z nejvyššího bodu Ţárového vrchu je krásný výhled na okolní 

krajinu, Medvědí vrch (viz obr. 32) i ostatní vrcholky Jeseníků. Pohlédneme-li 

jihozápadním směrem, spatříme vrchol Praděd, jenţ ční do výšky 1491 m. n. m.. Naopak 

Pytlácká chata stojí na severozápadním úbočí a Sedlová bouda na úbočí jihozápadním. 

Vrcholek ze západní strany tvoří chráněná oblast, a to přírodní rezervace s názvem Jelení 

bučina s přírodním porostem buku, klenu a smrku pralesovitého charakteru 

(www.tisicovky.cz, 2007). 

 

Obr. 30: Skalka - sedlo Ţárového vrchu (www.tisicovky.cz, 2007) 
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Obr. 31: Skalní útvar – Ţárový vrch (foto autor, 2010) 

 

Obr. 32: Pohled na Medvědí vrch ze Ţárového vrchu (www.turistik.cz, 2000) 
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4.7 Lokalita č. 7 – Památná lípa 

Tento památný strom nazýváme lípou evropskou (Tilia europia), je kříţencem lípy 

velkolisté (Tilia platyphyllos) a lípy srdčité (Tilia cardata). 

„Lípa u Zámečku“, jak ji nazýváme, byla v obci Ludvíkov vyhlášena památným 

stromem v roce 2000. 

V témţe roce měl kmen podle měření 462 cm. Výška lípy dosahovala 31 metrů 

a odhadované stáří stromu je 210 aţ 260 let. 

Lípa evropská má srdčité listy různých velikostí s bělavými aţ narezlými chloupky na 

rubu ţilek. Pupeny jsou zelené aţ červenohnědé barvy o velikosti 6 - 9 mm. Stopka 

květenství má v dolní části přisedlý listen, který vytrvává i za plodu a tvoří létací aparát 

pro rozšiřování plodů.  Lípa kvete na stoncích po 3 aţ 12 bledě ţlutých vonných květech 

a plodí jednopouzdré oříšky částečně chloupkaté s nevýraznými 5 podélnými ţebry. 

Lípa evropská (viz obr. 33) roste v obci Ludvíkov v klidném parčíku s dětským 

koutkem (Informační tabule obce Ludvíkov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Btenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_%28botanika%29
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Obr. 33: Památná lípa (foto autor, 2011) 
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4.8 Lokalita č. 8 – Pamětní kaple válečným bojovníkům 

Teprve pět let po skončení první světové války byla v roce 1923 postavena na počest 

trvalé vzpomínky jejich obětem pěkná ozdobná kaplička uprostřed obce (viz obr. 34). Dne 

24. května uvedeného roku byla od původního majitele Franze Reinera odkoupena plocha 

za lesem (za 4 Kčs/m
2
). Tato plocha byla vykoupena za účelem stavby pamětní kaple. Ta 

byla postavena podle návrhu akademického malíře Hürdena z Karlovy Studánky. Výstavbu 

zajišťoval organizační výbor pod vedením Ing. Schebka. Provedením stavby byl pověřený 

vrbenský stavební mistr Nitsche. Vnitřní vybavení je dílem bruntálského soustruţníka 

Böhma a měděnou střechu poloţil místní Gaidosch, který vlastnil firmu na práci s mědí. 

Celkové náklady na postavení pamětní kaple dosáhly 40 000 Kčs. Peníze byly získány 

částečně organizovanou sbírkou, částečně z dobrovolných darů. 

Pamětní kaple válečným bojovníkům je vyzdobena uměleckými řezbářskými výrobky. 

Návštěvník uvidí zajímavý vyřezávaný kříţ (viz obr. 35), sošky svaté Marie a Josefa, 

lavice, lustr i kovové svícny. Na bocích kapličky jsou uměleckým ztvárněním na 

dřevěných deskách uvedena jména místních obyvatelů (viz obr. 36), obětí obou světových 

válek (Bouzek, 2008). 

 

Obr. 34: Pamětní kaplička v obci Ludvíkov – exteriér (foto autor, 2010)
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Obr. 35: Přímý pohled do Pamětní kapličky na vyřezávaný kříţ (foto autor, 2010) 

 

Obr. 36: Levá strana interiéru Pamětní kapličky , která je totoţná se stranou pravou, na zdech jsou 

uvedena jména obětí obou světových válek (foto autor, 2010)                                               
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4.9 Lokalita č. 9 - Vysoká hora 

Vysoká hora je protáhlý hřbet leţící 1 km východně od obce Ludvíkov. Vrchol se 

nachází ve výšce 1031 m. n. m. a je nejvýchodnější „tisícovkou“ v Hrubém Jeseníku. Tyčí 

se aţ 400 m nad údolím Bílé Opavy. Vrchol Vysoké hory je pokryt smrkovými 

i smíšenými lesy. Místy se zde objevuje obnaţená skála. Z vrcholu Vysoké hory se 

naskytne neobyčejný výhled na okolí (viz obr. 37) a ostatní vrcholy chráněné krajinné 

oblasti Jeseníky (viz obr. 38) 

Výstup zahájíme od hotelu Stonoţka v Ludvíkově ve směru na Karlovu Studánku. Po 

chvíli odbočíme vlevo přes mostek na lesní asfaltovou cestu, po níţ vystoupáme 

serpentinami aţ k modré turistické trase ve směru na Vrbno pod Pradědem. Po chvíli 

zpozorujeme rozcestí Malá Hvězda. Dále pokračujeme po zelené cyklotrase aţ do bodu, 

kdy se cesta začne stáčet doleva po vrstevnici. Zde opustíme trasu a po pár metrech 

stoupání do kopce se opět vydáme vlevo. Cesta nás bezpečně dovede po lesní pěšince (viz 

obr. 39) ke geodetickému bodu na vrcholu Vysoké hory. 

Trasa je dlouhá 5 km se středně těţkou úrovní výstupu (www.tisicovky.cz, 2007). 

 

Obr. 37: Pohled z Vysoké hory na panorama okolní přírody (foto autor, 2010) 
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Obr. 38: Výhled na okolí vrcholy Vysoké hory (foto autor, 2010) 

 

Obr. 39: Dokumentační fotografie zalesněného svahu, při výstupu na Vysokou horu (foto autor, 2010)
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4.10  Lokalita č. 10 – Hláska 

Tato lokalita se nachází v chráněné krajinné oblasti Jeseníky (lokalizace viz obr. 

12,13,14). V oblasti Hlásky se nalézají evidovaná zimoviště netopýrů (viz obr. 44) 

s výskytem velmi ohroţených druhů, coţ je velice důleţité respektovat. 

Lokalitu Hláska můţeme označit jako významný bod na plánované okruţní stezce 

z Hlásky na vrchol Vysoké hory. Na této trase jsou prezentována středověká důlní díla 

jednotlivá důlní pole, jenţ nejsou skoro vůbec poznamenána novějšími pracemi. Komplex 

takovýchto nenarušených důlních děl nemá v naší republice konkurenci. 

Celá trasa je asi 5,5 km dlouhá a je vedena po lesních cestách, průsecích a pouze asi 

pět set metrů se ubírá mimo tyto dráhy. Výchozím bodem trasy můţeme nazvat rozcestí 

turistických tras „Malá Hvězda“, ke kterému dojdeme po lesní cestě, jeţ vede z obce 

Ludvíkov. Z tohoto rozcestí pokračuje stezka souběţně se ţlutým turistickým značením. 

Po dvou stech metrech se trasa odpojí a jiţ samostatně pokračuje přes jiţní a poté i přes 

východní svah Hlásky. Posléze vede asi čtyři sta metrů po asfaltové lesní cestě k Olověné 

štole. Z tohoto bodu stoupá přes revír Vysoká aţ na vrchol Vysoké hory. Poté se po 

hřebeni vrací k výchozímu bodu „Malá Hvězda“. Na stezce nalezneme 12 hornických 

památek. 

1. Milíř - Milíř je prvním z nich. Tato turistická značka protíná oválnou plošinu, 

připomínající pozůstatky po milíři. V této oblasti se takovéto zbytky nacházejí poměrně 

často. Poznávacím znamením jsou černé uhlíky na okrajích plošiny. 

2. Vrtná plošina - Zarostlou oválnou větší plošinu nazýváme Vrtná plošina (viz obr. 

40). Je to pozůstatek po vrtných pracích prováděných v rámci novodobého průzkumu v 70. 

letech 20. století. 
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Obr. 40: Pozůstatky po vrtných pracích (foto autor, 2010) 

3. Štola Andreas - Třetím bodem je štola Andreas (viz obr. 42). Je to úzký zářez 

štoly, jenţ v úvodní části spolu se zbytkem boční zídky ústí na poměrně rozsáhlý odval 

(viz obr. 41). Tato štola je z 19. století a dosáhla délky necelých 100 metrů s hloubkou 

31,8 m. Uvnitř štoly, která se v půlce dvojí (viz obr. 43), se nachází jiţ výše zmíněné 

zimoviště netopýrů (viz obr. 44). 
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Obr. 41: Vstup do štoly Andreas (foto autor, 2010) 

 

Obr. 42: Štola Andreas (foto autor, 2010)
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Obr. 43: Rozdvojení štoly Andreas (foto autor, 2010) 

 

Obr. 44: Spící netopýr ve štole Andreas (foto autor, 2010) 
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4. Pinkový tah - Pinkový tah je typické středověké důlní pole dlouhé asi 45 metrů 

(viz obr. 45), reprezentováno plytkou rýhou do hloubky jednoho metru, na jehoţ dně byly 

zaloţeny jednotlivé šachtice, většinou ve skupinách po třech. Výborně viditelné překrývání 

jednotlivých odvalů na dně důlního pole svědčí o postupu těţby. 

 

Obr. 45: Pinkový tah u štoly Andreas (foto autor, 2010)
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5. Dvojjáma Hláska – Je to další důlní pole na jihovýchodním svahu Hlásky (viz 

obr. 46) s délkou okolo 60 m, tvořeno individuálními dvojjámami. Jednotlivé jámy jsou od 

sebe vzdáleny přibliţně 6 metrů. Pro kaţdou dvojámu je typické, ţe má jeden společný 

odval. 

 

Obr. 46: Dvojjáma na jihovýchodním svahu Hlásky (foto autor, 2010) 

6. Pinkový tah - výsypka - Na místě šestého zastavení se opět jedná o pinkový tah, 

kde je ale stěţí rozeznat jednotlivé ústí jam. Zajímavostí je zde zejména poměrně rozlehlý 

odval znázorňující poměrně hlubokou těţbu. Dle morfologie nelze zcela vyloučit, ţe 

alespoň část odvalu mohla pravděpodobně vzniknout jako výsypka z úpravárenského 

objektu. 

7. Severovýchodní dvojjáma - Severovýchodní část této struktury je rozfáraná 

skupinou dvojjam. Jámy jsou zde vzájemně vzdáleny osm aţ devět metrů a mají opět 

společný odval. Pro tuto lokalitu je typické, ţe vţdy jedna z jam se nachází na hraně 

odvalu. 
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8. Důlní pole - U důlního pole se jedná o jedno z nejintenzivněji těţených pásem 

dlouhé 150 m. Větší, mladší jámy zde přeráţejí prostřední středověké důlní pole délky 

45 m na jeho okrajích. Pravděpodobně také severní pole s délkou 65 m je obnoveno 

v novější době. Původně se jednalo o skupinu menších důlních polí o délce 18 metrů. 

Kaţdé z takových důlních polí bylo otevřeno třemi jámami. 

9. Olověná štola - Zarostlé a značně sesvahované ústí Olověné štoly se nachází nad 

odvalem napravo od lesního průseku. Raţbou štoly začal řád německých rytířů v roce 

1833, zastoupený J. Hönigerem. Délka štoly je 120 m. V roce 1838 zde byla zapůjčena 

řádu německých rytířů důlní míra Bleizeche. 

10. Skupina důlních polí - V části Vysoká se zde jedná o nejvýraznější práce. Jde zde 

o skupinu důlních polí s délkou okolo 40 metrů se společným odvalem, tvořící tři dvojice 

jam. Můţeme se domnívat, ţe podle vzdálenosti byla tato důlní pole vyměřena slezským 

sáhem. 

11. Dvojjáma Vysoká - Na okraji paseky se nachází otevřená dvojjáma se společným 

odvalem. Tato jáma je označována jako Vysoká (viz obr. 47, 48). V roce 1772 byla její 

hloubka 15 m a z této doby také pochází první zmínky. V období od roku 1894 do roku 

1898 byla jáma prohloubena do 20 m, bohuţel odebrané vzorky vykazovaly jen malé 

mnoţství zlata (1,2 g/t) a z tohoto důvodu byla tato dvojjáma opuštěna. 
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Obr. 47: Dvojjáma Vysoká , levá jáma s pozůstatky sněhu (foto autor, 2010) 

 

Obr. 48: Dvojjáma Vysoká, pravá jáma s pohyblivou vodní hladinou (foto autor, 2010) 

12. Jáma s kamennou základkou - Zde se jedná o několik pozůstatků v délce 65 m 

(viz obr. 49). Na jihozápadním okraji se nalézá samostatná mladší jáma (viz obr. 50) 

o průměru 6 m. Uprostřed se nachází dobývka s kamennou základkou (viz obr. 51). Jedná 

se o mladší dílo na místě starého důlního pole, o čemţ svědčí odvaly na okraji. Podle 

zachovalých pozůstatků bylo důlní pole tvořeno systémem důlních měr v rozměru 9 x 9 m. 

Kaţdá míra byla otevřena dvěma aţ čtyřmi jámami. S největší pravděpodobností se jedná 

o nejstarší dobývání (www.mining.cz, 2005). 
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Obr. 49: Celkový pohled na důlní pole (foto autor, 2010) 

 

Obr. 50: Samostatná mladší jáma (foto autor, 2010) 
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Obr. 51: Dobývka s kamennou základkou (foto autor, 2010) 
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4.11  Lokalita č.  11. – Fylitová skála 

Trasu k fylitové skále (viz obr. 53) započneme v Ludvíkově ve směru na Karlovu 

Studánku. U mostku odbočíme vlevo a vydáme se po lesní asfaltové cestě, která nás 

dovede k bodu s GPS souřadnicí 50°5.479“N,,/ 17°20.271“E,, a nadmořskou výškou 

750 m. n. m., jenţ je zřetelně viditelný po pravé straně ve směru naší chůze. 

Tento skalní útvar je tvořen z fylitu, metamorfované horniny, jenţ částečně vznikla 

přeměnou jílových usazených hornin, zejména jílové břidlice. Uspořádání částic je 

rovnoběţné, má tedy břidličnatou strukturu a díky této břidličnatosti se skvěle štípe. 

Hornina (viz obr. 52) má tmavě šedou aţ nazelenalou barvu s perleťovým leskem. 

 

Obr. 52: Fylitický skalní útvar tmavě šedé aţ nazelenalé horniny (foto autor, 2010) 

 

 



Kateřina Prokopová: Naučná stezka v obci Ludvíkov 

60 
2011 

 

Obr. 53: Fylitická skála (foto autor, 2010) 
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4.12  Lokalita č. 12 – Loţisko měděných rud - Ludvíkov 

Křemenná ţíla s měděnou mineralizací v Ludvíkově u Vrbna pod Pradědem, byla do 

období kolem r. 1950 povaţována za nejvýznamnější výskyt neţelezných kovů na slezské 

straně Jeseníků. Pojila se k němu poměrně hojná báňsko-historická i geologicko-

mineralogická literatura. Loţisko Ludvíkov bylo také jedním z mála v Jeseníkách, kde se 

 v první polovině 20. století provozovala báňská činnost. Ţíla s chalkopyritem u Ludvíkova 

byla také první, kde se i po roce 1945 uskutečnil geologický výzkum a průzkumné práce. 

Zájem o uvedený výskyt upadl teprve po negativním průzkumu a nadějnějších výsledcích 

na jiných loţiscích (Zlaté Hory, Horní Benešov).  

4.12.1  Historie průzkumu a těţby 

Nejstarší literární údaj o mědi u Ludvíkova podává Peithne v roce 1780. Uvedené 

datum se zhruba kryje s expertízou Stanettiho na slezských loţiscích v r. 1772. D'E1vert 

(1866) uvádí, ţe Stanetti tehdy dolování u Ludvíkova doporučil zastavit vzhledem 

k nízkým výnosům a vysokým nákladům, z čehoţ lze vyvodit, ţe dolování na ludvíkovské 

ţíle probíhalo jiţ delší dobu před rokem 1772. Doporučení Stanettiho, zaloţené na 

střízlivém posouzení výskytu, neodradilo podnikatele ani v první polovině 20. stol., a tak 

se ţíla znovu otvírala nákladnými báňskými pracemi.  

Po 2. světové válce se na základě uvedených historických záznamů, starší publikace 

S l a v í k a  (1923) a posudku Chrta (1947) znovu obrátila pozornost k ludvíkovskému 

výskytu, označovanému tehdy za nejznámější a nejnadějnější v jesenické oblasti. ÚPNL 

Kutná Hora (od r. 1952 Českomoravský rudný průzkum) vzmáhal v letech 1951-52 štoly 

(viz obr. 54 a 55), vyhloubil novou 56 m hlubokou jámu (viz obr. 56 a 57), z níţ do r.1953 

pokračoval v raţbě. Výsledky však byly málo uspokojivé ( K u č e r a ,  1954). 

Další periodou zájmu o ţílu v Ludvíkově a jejího okolí byla léta 1966 - 1967.  

Od roku 1981 je okolí ludvíkovské ţíly znovu předmětem zájmu v souvislosti 

s výzkumem a průzkumem indicií zlata v okolí Suché Rudné.  

Z mineralogického hlediska se stala ludvíkovská lokalita známou hlavně tím, ţe zde 

byl poprvé v ČSSR nalezen a důkladně popsán brochantit ( Č e c h ,  1954, 1957).  
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Obr. 54: Dnes jiţ zakrytá štola v lokalitě loţisek měděných rud (foto autor, 2010) 

 

Obr. 55:  Pohled do štoly (foto autor, 2010) 
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Obr. 56: První jáma v lokalitě č. 12 (foto autor, 2010) 

 

Obr. 57: Druhá jáma z lokality č. 12 (foto autor, 2010) 
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4.12.2  Mineralogická lokalita – křemenná ţíla s měděnými rudami, 

významný výskyt malachitu 

Křemenná ţíla s měděnými rudami u Ludvíkova je situována v tektonicky 

a litologicky exponovaném prostředí. Je nejvýraznější ţilnou strukturou na kříţení  

lugického lineamentu a devonské obalové skupiny silezijských kleneb. Četné indicie rud 

neţelezných kovů, vázané na tuto predispozici, se koncentrují do území omezeného 

lokalitami Vrbno pod Pradědem - Andělská Hora - Karlova Studánka - Vidly. Ludvíkovská 

ţíla leţí v centru takto vymezené oblasti, která byla označena téţ jako „andělskohorský 

rudní uzel". 

Okolními horninami ludvíkovské ţíly jsou jednak ruly, kry Orlíku, metasedimenty 

a metabazity spodní části vrbenské skupiny, zahrnující spodní a střední devon. Ţíla protíná 

kolmo kontakt obou uvedených skupin. 

Transgresivní sekvence obalové skupiny je v okolí ludvíkovské ţíly reprezentována 

spodnodevonskými kvarcity, výše leţí většinou grafitické fylity a bazické metavulkanity 

vrbenské skupiny. Hlavní okrajový zlom lugika se směrem k jihovýchodu tříští ve svazek 

zlomů.  V Hrubém Jeseníku přebírá jeho funkci bělský zlom, probíhající od města Jeseníku 

k údolí řeky Bělé přes Videlské sedlo ke Karlově Studánce a dále k jihovýchodu do oblasti 

Nízkého Jeseníku, budované kulmem. 

S bělským zlomem jsou paralelní podruţné zlomy téhoţ směru uvnitř kry Orlíku a jsou 

zpravidla vyplněny křemenem. Nejdelší je ţíla křemene u osady Bílý Potok, dosahuje 

délky přes 3 km. Ludvíkovská ţíla je od ní odsazena zhruba o 1 km k jihu. Na všech těchto 

ţílách nacházíme stopy měďno-rudné mineralizace, která je na ludvíkovské ţíle co do 

obsahu anomální. 
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4.12.3  Popis ţíly u Ludvíkova 

Křemenná ţíla s měďnorudnou mineralizací má směr severozápadní - jihovýchodní 

a je subvertikální se strmým sklonem k jihozápadu. V obci Ludvíkov na pravém břehu Bílé 

Opavy je skalní výchoz křemene o mocnosti okolo 20 m. 

Ţíla s chalkopyritem byla báňsky sledována na délku 600 m a po úklonu 70 m. Podle 

starých pinek na povrchu je však delší a pokračuje jak k jihovýchodu, tak k severozápadu. 

Nejedná se tudíţ o jednoduchou a pravidelnou ţílu, ale o ţilný systém v aktivní tektonické 

struktuře značné mocnosti. 

Mocnost křemene silně kolísá a ojediněle dosahuje i přes 8 m. Většinou se však 

křemen rozmršťuje do četných odţilků centimetrové mocnosti. Křemen vyplňuje aktivní 

poruchovou zónu, takţe je silně dislokován poruchami různého stáří a v různém směru. 

Zrudnění je na ţíle rozloţeno ve formě velmi nepravidelných hnízd a čoček. Kdysi 

hojné zrudněné vzorky na haldách dávají velmi zkreslený obraz o kvalitě a kvantitě 

zrudnění chalkopyritu.  

4.12.4  Rudní minerály 

Chalkopyrit je výrazně převládajícím rudním minerálem, hlavní formou výskytu jsou 

jeho shluky a vtroušeniny v křemeni, ve všech případech více či méně postiţené 

supergenní přeměnou. Rozpukané agregáty chalkopyritových zrn mají nepravidelný tvar, 

většinou jsou však protaţené s náznaky páskování. Jednotlivá zrna bývají také často 

výrazně protaţená, jejich vnitřní stavba je sloţitě lamelární s převahou vřetenovitých 

forem. Chalkopyrit někdy vyplňuje malé dutinky v křemenné ţílovině, ojediněle bylo 

pozorováno obklopování automorfních krystalků křemene a pyritu v jeho agregátech. 

Pyrit se vyskytuje na studované lokalitě jednak jako součást vlastních rudnin - to je 

spolu s chalkopyritem v křemenné ţíle, jednak jako drobné vtroušeniny nebo nesouvislé 

ţilečky v okolních horninách. Jak bylo prokázáno geologickým studiem, je pyrit v druhém 

případě součástí parageneze vznikající v důsledku hydrotermálních alterací. 

Pyrit ve zrudněných částech ţíly je zcela podřadnou sloţkou.  

Pyrolusit byl nalezen v malém shluku na jediném vzorku. Tvoří šupinkovitý agregát 

v dutince křemene. Byl určen rentgenometricky. 
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4.12.5  Supergenní minerály 

Vzhledem k tomu, ţe všechny studované vzorky pocházejí z mělce podpovrchových 

partií, jsou většinou značně postiţeny supergenní přeměnou. Nejběţnější je limonizace, 

protoţe oba přítomné sulfidy, chalkopyrit i pyrit - obsahují v hlavním podílu ţelezo. Také 

ankerit zvětrává za vzniku limonitu. 

Ve studovaných vzorcích se můţeme setkat s několika rozdílnými typy supergenní 

přeměny chalkopyritu: 

a )  Nejběţnější přeměna je charakterizována úzkým lemem chalkopyritu, na který 

narůstá „stilpnosiderit" místy s jemnými inkluzemi chalkozínu. Nejmladším produktem 

přeměny je pak malachit a chryzokol. 

b) Někdy však chalkozín zcela chybí a chalkopyrit hraničí přímo s jehličkovitým 

goethitem nebo stilpnosideritem. Vnější zónu tvoří opět malachit. 

c) Nejméně častá je přeměna, která je na jiných podobných výskytech 

nejčastější: jako první produkt přeměny chalkopyritu vzniká covellín, 

na něj nasedá chalkozín, posléze mocnější zóna stilpnosideritu a nakonec vzniká malachit, 

případně chryzokol.    

V některých partiích brekciovitých texturních typů rudnin byly poměrně často zjištěny 

uprostřed goethitových agregátů ryzí měď, kuprit a tenorit. I tyto minerály jsou vyvinuty 

zonálně a charakterizují vzrůstající význam oxidačního potenciálu ve vývoji supergenní 

zóny: reliktní ryzí měď je uzavírána kupritem a vnější zónu tvoří tenorit. 

Vedle různých forem limonitu je dalším hojně zastoupeným sekundárním minerálem 

malachit. Některé kolomorfní formy malachitu uzavírají velmi jemné vtroušeniny 

chalkozínu.  

Byl zjištěn jen nepatrně chryzokol, brochantit, azurit byl nalezen jen v podobě velmi 

jemných povlaků na křemeni při ústí nejspodnější štoly. 

Na jediném vzorku byl také identifikován kolomorfní psilomelan, jehoţ vrstvičky se 

střídají s goethitem. 
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4.12.6  Souhrn poznatků 

Nevelký výskyt chalkopyritu u Ludvíkova představuje hnízdovité a vtroušeninové 

zrudnění v mělce podpovrchové části mocné křemenné ţíly, která proráţí horniny vrbenské 

skupiny (kvarcit, grafitické fylity a metabazika) a ruly kry Orlíku. Ţíla se výrazně liší svým 

charakterem od ţilných výskytů zlatorudné oblasti Hláska a Vysoká (pokračování rudního 

revíru Suchá Rudná). Z geologického hlediska jde o ţílu vyvinutou na mladé (povariské) 

disjunktivní ploše, která pravděpodobně reprezentuje regenerovanou starší linii. Z rudních 

minerálů se v malém mnoţství vyskytuje také pyrit, vedle křemene je přítomen z nerudních 

minerálů v ţíle Mg-ankerit. Zrudněné partie podlehly do značné míry supergenní přeměně 

za vzniku limonitu „stilpnosideritu", goethitu, malachitu, chalkozínu, covellínu, ryzí mědi, 

kupritu, tenoritu, brochantitu a minimálně zastoupeného azuritu a lepidokrokitu (Fojt et al., 

1988). 
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4.13 Lokalita č. 13 – Nad Ludvíkovem 

Na vyhlídku Nad Ludvíkovem se opět vydáme po známé trase z Ludvíkova. Znovu se 

přes můstek napojíme na asfaltovou lesní komunikaci, po níţ se dáme do mírného stoupání 

a pokračujeme společně s modrým turistickým značením aţ na rozcestí Malá Hvězda. 

Z tohoto místa je moţno se dostat k několika turistickým trasám vedoucím na okolní 

vrcholky Jeseníků. Z rozcestí Malá Hvězda s nadmořskou výškou 853 m je to uţ pouhý 

kilometr k našemu cíli. 

Z vyhlídky Nad Ludvíkovem je nádherný pohled směrem k Pradědu (viz obr. 60), kdy 

za hezkého počasí spatříme i vysílač, na Ţárový vrch (viz obr. 59) a  hlavně na údolí obce 

Ludvíkov (viz obr. 58). Z tohoto místa, na jehoţ okraj se můţeme posadit (viz obr. 57) 

a odpočívat, se nám naskytne neobyčejný pohled na okolní přírodu. 

 

Obr. 57: Posezení na vyhlídce Nad Ludvíkovem (foto autor, 2010) 
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Obr. 58: Pohled z vyhlídky Nad Ludvíkovem na údolí Ludvíkov (foto autor, 2010) 

 

Obr. 59: Pohled na Ţárový vrch z vyhlídky Nad Ludvíkovem (foto autor, 2010) 
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Obr. 60: Pohled na Praděd z vyhlídky Nad Ludvíkovem (foto autor, 2010) 



Kateřina Prokopová: Naučná stezka v obci Ludvíkov 

71 
2011 

4.14  Lokalita č. 14 – Rolandův kámen 

Rolandův kámen leţící ve výšce 937 m. n. m. je 50 m vysoký skalní útvar, jenţ se 

nachází severním směrem od Karlovy Studánky, asi 300 m od odbočky na obec Vidly. 

Tento skalní útvar je tvořen zvrásněnou rulou se zajímavě tvarovaným povrchem 

s viditelnými zvětrávacími procesy.   

V současnosti je skála také vyuţívána jako cvičná skála pro horolezce. 

Na vrcholku se tyčí dřevěný kříţ (viz obr. 61) a na vrcholové plošině byla vybudována 

vyhlídka (viz obr. 62) s nádherným výhledem na okolní panorama Medvědské hornatiny 

(www.turistika.cz, 2000). 

 

Obr. 61: Dřevěný kříţ na vrcholku Rolandova kamene (www.turistik.cz, 2000) 
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Obr. 62: Pohled na okolní panorama Medvědské hornatiny (foto, www.turistik.cz, 2000) 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a zpracovat naučnou stezku turisticky 

atraktivní obce Ludvíkov, která se nachází v bezprostředním sousedství lázeňského centra 

Hrubého Jeseníku Karlovy Studánky. Obec je zajímavá z mnoha pohledů jako například 

čistý vzduch odpovídající klimatickým lázním, geomorfologickými, geologickými poměry, 

výskytem starých důlních děl z těţby zlata z 19. století a měděných rud z 18. století, 

významného loţiska malachitu, minerálního pramenu, starou hutí apod. 

Důvodem, ke zpracování bakalářské práce, bylo pokusit se zaměřit na podstatné 

i zajímavé informace, které by turisty v této lokalitě zaujaly. Zajímala jsem se geologií, 

klimatickými podmínkami CHKO Jeseníky i historií tohoto regionu, jenţ je podle mého 

názoru málo známá. 

V mé bakalářské práci byla navrţena naučná stezka, která má čtrnáct zastavení - Hrad 

Neu Fürstenwalde, Zámecká hora, Hutě v Ludvíkově, Kostel Navštívení Panny Marie, 

Zděný dům č. p. 30, Ţárový vrch, Památná lípa, Pamětní kaple válečným bojovníkům, 

Vysoká hora, Hláska, Loţisko měděných rud – Ludvíkov, Nad Ludvíkovem a Rolandův 

kámen. 

Navrţená stezka není nijak časově ani fyzicky náročná a je koncipována tak, aby si 

kaţdý turista, jak senior, tak rodina s dětmi, vybral individuálně podle svých moţností 

a zájmů. 

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit návštěvu této naučné stezky v jakémkoliv ročním 

období, neboť kaţdé má své kouzlo a všechny lokality jsou přístupné po celý rok. 

Realizací bakalářské práce mohu konstatovat, ţe obec Ludvíkov je vysoce atraktivní 

oblastí nejen výskytem různých přírodně kulturních lokalit, ale také pohostinnými 

obyvateli, kteří zde ţijí. Vřele doporučuji navštívit toto turistické místo a věřím, ţe pouţití 

mého průvodce se stane uţitečným pomocníkem. Proto ho poskytuji obci Ludvíkov 

k dalšímu vyuţívání. 
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