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Anotace 

 

 V předložené bakalářské práci je zpracována geologická charakteristika daného 

geomorfologického území Mohelnické brázdy, se kterou pak úzce souvisí i její význam pro 

těžbu nerostných surovin. 

 První část práce zahrnuje geomorfologické, regionální a geologické vymezení 

Mohelnické brázdy spolu s hydrologií a klimatem v dané lokalitě. Další část je zaměřena 

na význam brázdy z hlediska těžby a to jak z historického, tak i ze současného hlediska. 

Závěr práce je zaměřen na charakteristiku mikroregionu Mohelnice s jeho turistickými 

zajímavostmi a památkami. 

 

Klíčová slova: Mohelnická brázda, těžba nerostných surovin, geologická stavba 

 

 

Summary 

 

This bachelor’s thesis handles the geological characterics of the geomorphological 

territory of the Mohelnice furrow, to which the mining of raw materials is related. 

The first part of the thesis includes the geomorphological, regional and geological 

definition of the Mohelnice furrow together with hydrology and the climate of the location.  

The next portion is focused on the meaning of the furrow from both the historical and 

current view of mining. The conclusion focuses on the characteristics of the Mohelnice 

microregion and its touristic points of interest and sights. 
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ČR – Česká republika 

č. p – číslo popisné 
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JZD – Jednotné zemědělské družstvo 
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př. n. l. – před našim letopočtem 
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v. o. s – veřejná obchodní společnost 

VV – vysokoprocentní vápence 

VO – ostatní vápence 

VJ – jílovité vápence 

VZ – karbonáty pro zemědělské účely 

MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky 

n. l. – našeho letopočtu 

 

g, kg, t – gram, kilogram, tuna 

mm, cm, m, km – milimetr, centimetr, metr, kilometr 

ha – hektar 

 

 

 

 



Tomáš Široký: Význam Mohelnické brázdy pro geologii 

2012                                                                                                                                                             1                                                                                                                                                                

  

1 Úvod, cíl práce 

Tématem bakalářské práce je celková charakteristika geomorfologické jednotky 

Mohelnická brázda, která se nachází na území České republiky v Olomouckém kraji. Jedná 

se o nepříliš širokou, avšak poměrně dlouhou sníženinu, která vede podél osy tvořené 

řekou Moravou. Její délka je na severu vymezena obcí Ruda nad Moravou a na jihu sahá 

až po Třesínský práh. 

Území Mohelnické brázdy bylo díky své příznivé poloze trvale osidlováno již od 

pozdního paleolitu. Nejen příznivé podmínky, ale také výhodná geologická stavba území, 

která podmínila těžbou surovin, byly z hlavních důvodů trvalého osidlování krajiny, jak 

dokazují četné archeologické nálezy. S rozvojem společnosti se postupně zvyšovaly 

nároky na těžbu surovin. Díky velké spotřebě železa se na území Mohelnické brázdy 

začala těžit převážně malá ložiska limonitových rud, typická pro tuto lokalitu. Výjimku 

tvořil Květínský železnorudný revír, který byl v Mohelnické brázdě největší s těžbou až do 

začátku první světové války. Významné pro Mohelnickou brázdu byly a jsou i v současné 

době vápence: známé vitošovské vápence, které jsou připisovány z geologického hlediska 

serii branné a vilémovické vápence v Měrotíně. Jejich těžba je dnes spolu s těžbou 

štěrkopísků typickým využitím Mohelnické brázdy z hlediska geologického. 

Cílem bakalářské práce bylo především geomorfologické a geologické zmapování 

celku, se kterým úzce souvisí využití Mohelnické brázdy z pohledu těžby nerostných 

surovin. Geologická a geomorfologická část je zpracována do jednotek, které se v dané 

oblasti nachází, a každá jednotka je popsána zvlášť. Stěžejní částí bakalářské práce je těžba 

v  Mohelnické brázdě. Je zpracována ze dvou hledisek: z pohledu historického a z pohledu 

na současnou těžbu - tudíž i využití Mohelnické brázdy pro geologii. 

V závěru práce je stručně popsán mikroregion Mohelnice a jeho turistické zajímavosti. 

Velmi obsáhlé téma této kapitoly bylo rozděleno do tří okruhů: typické přírodní lokality, 

nejzajímavější geologické lokality a technické památky mikroregionu.  
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2 Vymezení Mohelnické brázdy a její geologická 

charakteristika 

2.1 Regionální hledisko 

Mohelnická brázda se nachází na území České republiky na severozápadní Moravě v 

Olomouckém kraji v jižní části Jesenické oblasti. Jedná se o protáhlou sníženinu na ploše 

122 km
2
, která tvoří předěl mezi Hanou a Jeseníky a nasouvá se mezi Zábřežskou a 

Hanušovickou vrchovinu. Vede od severu na spojnici Ruda na Moravě – Sudkov – Bludov 

– Chromeč a táhne se ve směru jihovýchodním v délce 30 km po obec Řimice u Mladče, 

kde končí tzv. Třesínským prahem. Osu sníženiny tvoří řeka Morava (Demek 1987, 

Demek et al. 2006, Mezer, Schulz 1993.) 

2.2 Geomorfologické vymezení brázdy 

Mohelnická brázda se rozkládá na rozhraní provincie České vysočiny (podsoustava 

Východních Sudet) a okrajově provincie Západních Karpat (podsoustava Vněkarpatských 

sníženin). Podle geomorfologického členění (Obr. 1), náleží Mohelnická brázda do 

Krkonošsko – jesenické soustavy, podsoustavy Jesenické (Demek et al. 1987). 

 

Obr. 1:  Geomorfologická mapa ČR  s  vyznačenou polohou Mohelnické brázdy                       

(Demek et al.,2006, upraveno) 
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2.2.1 Mohelnická brázda  

Geomorfologický celek Mohelnická brázda je tvořena třemi okrsky: Loštickou 

pahorkatinou, Rovenskou pahorkatinou a Hornomoravskou nivou. Mohelnickou brázdu 

znázorňuje na (Obr. 2) sytě červeně vyznačené území. 

 „Brázda je z geomorfologického hlediska definovaná jako výrazná, poměrně úzká 

sníženina protáhlého tvaru, s plochým dnem, omezená často na všech stranách vyšším 

georeliéfem“ (Demek 1988). 

V případě Mohelnické brázdy se také jedná o úzkou a protáhlou sníženinu s plochým 

dnem a na okrajích s vyšší modelací povrchu. Celková plocha území je 122,16 km
2
 se 

střední výškou 288,8 m a středním sklonem 2° 08‘. Západní okraje tvoří Zábřežská 

vrchovina, na východě se rozkládá Hanušovická vrchovina, na jihozápadě Loštická 

pahorkatina a v severozápadní části Mohelnické brázdy Rovenská pahorkatina (Demek et 

al. 2006, Ottova encyklopedie 2006). 

Touto neotektonickou sníženinou, která vznikla poklesem ker v pliocénu ve směru 

SSZ-JJV v šířce 3-5 km, protéká a osu celého území tvoří řeka Morava. Převážná část 

sníženiny je vyplněná pliocenními a čtvrtohorními usazeninami Hornomoravské nivy, 

jihozápadní část tvoří náplavové kužely Moravské Sázavy, Mírovky a Třebůvky (Demek et 

al. 1987). 

 

 

Obr. 2:  Výřez z geomorfologické mapy 1:500 000 s vyznačenou polohou Mohelnické brázdy a jejích 

jednotek (Demek et al., 2006, upraveno) 



Tomáš Široký: Význam Mohelnické brázdy pro geologii 

2012                                                                                                                                                             4                                                                                                                                                                

  

2.2.2 Loštická pahorkatina  

Loštická pahorkatina tvoří plochou úpatní pahorkatinu v jihozápadní části okrsku 

Mohelnické brázdy s plochou 24,11 km
2
, kterou tvoří pruh stupňovitě pokleslých ker 

paleozoika a proterozoika překrytých pliocenními usazeninami a spraší. Loštická 

pahorkatina vytváří mozaiku polí, luk a malých lesíků s náplavovými kužely Třebůvky a 

Mírovky. Nejvyšší bod je Na Hraničkách s 294,2 m n. m. (Demek et al. 2006). 

2.2.3 Rovenská pahorkatina 

Rovenská pahorkatina náleží do okrsku Mohelnické brázdy. Tvoří jihovýchodní část 

Drozdovské vrchoviny. Toto území se rozkládá mezi Zborovskou vrchovinou a 

Mohelnickou brázdou, je tvořeno pásmem pokleslých ker krystalinika Zábřežské 

vrchoviny o celkové rozloze 11,75 km
2
. Stupňovitá stavba je tvořena křemenci, 

kvarcitickými fylity a rulami proterozoika, křemennými diority a granodiority většinou 

překrytých sprašemi a pleistocenními sedimenty. Háječek s 471 m n. m. je nejvyšším 

bodem (Demek et al. 1987, Demek et al. 2006). 

2.2.4 Hornomoravská niva 

Hornomoravská niva je široká náplavová rovina v celku Mohelnické brázdy, která se 

rozkládá kolem řeky Moravy na ploše 86,29 km
2
. Stavbu tohoto území tvoří štěrkopísčitá 

souvrství ve spodních vrstvách většinou pleistocénního stáří. Svrchní vrstvy jsou 

holocenního stáří a jsou tvořeny souvrstvím hlinitých písků a hlín. Na tomto území se 

nachází významná chráněná krajinná oblast – (CHKO) Litovelské Pomoraví, PR 

Moravičanské jezero, PR Doubrava (Demek et al. 2006). 

2.3 Geologie 

Geomorfologická jednotka Mohelnická brázda se nachází z hlediska geologického 

členění převážně v  Českém masivu (Obr. 3), ale okrajově zasahuje i do západních Karpat  
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(konkrétně do Karpatské předhlubně). V Českém masivu se rozprostírá ve dvou oblastech 

a to v lugiku (Lužická oblast) a moravosileziku (Moravskoslezská oblast), kde ovšem 

zaujímá především část silezika (Chlupáč et al., 2002). 

 

 

Obr. 3:  Silně zjednodušená geologická mapa ČR s přibližným nákresem Mohelnické brázdy 

(Chlupáč et al., 2002, upraveno). 

2.4 Český masiv 

Český masiv se nevytvořil najednou, ale na jeho vzniku se podílely geologické 

pochody různého stáří. Od kadomských pochodů přes kaledonské až po hercynské 

pochody, které daly masivu konečnou podobu (Gába et al., 2002).  

Geologickou minulost Českého masivu lze sledovat již od mladšího prekambria 

přesněji od proterozoika a to díky dochovaným horninám v částech masivu.  

Kadomským vrásněním došlo k přeměnám a deformacím vrstev spolu s ústupem moře. 

V prvohorním období (spodní kambrium) se postupně kadomská horstva snižovala 

a již ve středním kambriu nastala mořská transgrese, která zanechala důkazy o své 

existenci a to v podobě velkého množství zkamenělin a trilobitů (Chlupáč et al. 2002).  

Nejdůležitější horotvornou etapou pro Český masiv bylo variské vrásnění, které bylo 

způsobeno kolizí litosférických desek Gondwany a Laurassie. Celý proces variského 

vrásnění byl ukončen až ve spodním permu a je považován za evropsky velmi důležitý. 
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(Chlupáč et al., 2002). Po skončení horotvorných procesů se stal Český masiv souší 

s kontinentálním klimatem. 

Další rozsáhlá transgrese, která ovlivnila Český masiv, se odehrála přibližně před 95 

miliony let v mladším křídovém útvaru, byla pojmenovaná jako tzv. cenomanská 

transgrese, zanechala rozsáhlou depresní oblast na severu tzv. Českou křídovou pánev a 

v jižní části pánev českobudějovickou a třeboňskou (Kachlík, Chlupáč, 2003). 

Český masiv, který měl v terciéru podobu zarovnané souše, byl dále formován alpínským 

vrásněním s častým střídáním glaciálů (dob ledových) a výrazně teplejších interglaciálů 

(dob meziledových). (Chlupáč et al., 2002). V glaciálu zasahoval na severní okraj našeho 

území kontinentální ledovec, který zde zanechal specifické uloženiny (Kachlík, Chlupáč, 

2003)  

2.5 Lugikum 

Lugikum je nejsevernější částí Českého masivu, dříve nazývanou také jako sudetská 

oblast (Gába et al., 2002). Tato oblast z větší části leží na polském a německém území a je 

tvořena složitými horninovými komplexy. Hranice této oblasti v České republice tvoří ze 

západu labské zlomové pásmo a z východu nýznerovské a ramzovské nasunutí, jež 

odděluje lugikum od jednotky silezika (Chlupáč et al., 2002).  

 

Obr. 4:  Hlavní jednotky lugické oblasti (Mísař et al. 1983) 
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Nejstarší horniny lugika se nacházejí v Polsku ve kře Sovích hor (Mísař 1983). 

Základní stavba lužické oblasti je tvořena horninami proterozoického kadomského patra a 

dále pak horninami ordovického až spodnodevonského stáří. Na tyto komplexy pak 

navazuje svrchní devon a spodní karbon s častými vrásovými deformacemi a výstupy 

masivů hlubinných vyvřelin patřící k variskému vrásnění (Gába et al. 2002). 

Do lužické oblasti spadá velké množství jednotek z nejznámějších např. 

krkonošsko-jizerský a lužický pluton nebo krkonošsko-jizerské či orlicko - sněžnické 

krystalinikum (Chlupáč et al., 2002). Na území Mohelnické brázdy zasahují z lužické části 

Českého masivu jednotky zábřežského a staroměstského krystalinika (Obr. 4), které 

zabírají převážně severní část brázdy a jsou považované za tzv. obalové jednotky orlicko - 

kladského krystalinika. 

2.5.1 Zábřežské krystalinikum 

Zábřežským krystalinikem se označuje komplex metamorfovaných sedimentů, které 

jsou prokládány ložními polohami metabazitů, dříve byly označovány jako zábřežská série. 

Tato jednotka lemuje jižní uzávěr orlicko-kladenského krystalinika, tzn. území přibližně 

mezi městy Zábřeh na Moravě a Štíty, kde vystupuje v největším rozsahu. Na severu 

hraničí se staroměstským krystalinikem (Obr. 4) a na severozápadě přechází krystalinikum 

pozvolna do tzv. novoměstských fylitů. Na západní a východní straně se noří pod mladší 

mesozoický sedimentární pokryv (Svoboda et al. 1962). 

Dříve bylo krystalinikum považováno za metamorfované proterozoikum postižené 

kadomskou i variskou přeměnou. Nové výzkumy se přiklání k názoru, že jde o různorodý 

komplex, ve kterém se nachází proterozoické i paleozoické jednotky (Chlupáč et al. 2002). 

Vznik této jednotky zapříčinila regionální metamorfóza převážně mocných útvarů drob 

a břidlic, které se přeměnily převážně v ruly, svory a fylity. Jen vzácněji se vyskytují 

pestřejší vložky hlavně kvarcitů, grafitických hornin a výjimečně karbonátů. Za další běžné 

součásti jsou považované metabazity - např. amfibolity a chloritické břidlice a vzácně 

horniny ultrabazické (Mísař et al. 1983). Díky litologickému rozdílu a stupni metamorfózy, 

která není v tomto krystaliniku stejná, jej dělíme na severní a jižní část. Severní část se 

vyznačuje vyšší metamorfózou a to přes svory až k rulám. V nejsevernější části jsou běžné 
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velké ložní žíly biotitického-amfibolitického křemitého dioritu tzv. tonalitu (Svoboda et al. 

1962).  

Jižní část krystalinika je charakteristická slabší metamorfózou. Ta zde dosahuje jen 

podmínek pro facie zelených břidlic (Mísař et al. 1983). Dokonce v okrajových částech 

zábřežského krystalinika můžeme vidět téměř nemetamorfované horniny a to převážně 

droby a drobové břidlice (Svoboda et al. 1962). 

Hranice mezi severní a jižní částí krystalinika je tvořena výrazným horizontem 

staurolitových svorů, jenž pokračuje dál do oblasti Pastvin. Dále je také určena pásmem 

magnetických anomálií, které pokračuje od Lanškrouna a vede až k Mohelnici (Mísař et al. 

1983). 

2.5.2 Staroměstské krystalinikum 

Tato jednotka, které se dříve říkalo staroměstské svorové pásmo, zaujímá podobné 

okrajové postavení k orlicko-kladskému krystaliniku jako předchozí zábřežské a 

novoměstské krystalinikum (Obr. 4). Na východě vede podél ramzovského a 

nýznerovského nasunutí, zde hraničí se silezikem, přes které bylo částečně přesunuto a 

jeho západní část leží na podloží orlicko-kladského krystalinika. Jižní část je tektonicky 

omezená bušínským zlomem, na severní straně je ukončen okrajovým zlomem lugika 

(Mísař et al. 1983). 

Na základě srovnávání staroměstského a zábřežského krystalinika bylo stáří hornin 

přisuzováno proterozoiku (Svoboda et al. 1962). Nové studie tohoto významného rozhraní 

lugika a moravosilezika poukazují na stáří o něco mladší - na svrchní kambrium až spodní 

ordovik (Chlupáč et al. 2002). 

Za litologicky nejvíce podobné jednotky jsou považovány oblasti zábřežského a 

letovického krystalinika.  Litologicky se staroměstské území rozpadá na dvě skupiny. 

První je tzv. skupina hraničné, která lemuje styk s orlicko - kladským krystalinikem. 

Označení dostala podle místa, kde je nejlépe známa a to v Rychlebských horách u 

Hraničné. Do základních hornin zde patří dvojslídné a biotické ruly, ve kterých jsou 

obsaženy časté vložky např. erlánů, kvarcitů a krystalických vápenců. Vzácně se zde 

vyskytují metamorfované bazické i kyselé vulkanity. 
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Druhá skupina získala nové označení ofiolitová. Nachází se na východ od první 

skupiny a je budována převážně metamorfovanými bazickými i kyselými vulkanity (Mísař 

et al. 1983). Důležitou pozici tu mají také ostrůvky hadců a ultrabazické horniny (Svoboda 

et al. 1962). V oblasti Rychlebských hor se často vyskytují amfibolity bohaté na živce, 

které jsou tektonickou facií gaber. Zde se také nachází těleso tonalitu, které intrudovalo 

v období variského vrásnění a s touto intruzí je spjata kontaktní metamorfóza pláště (Mísař 

et al. 1983). 

2.6 Moravosilezikum 

Tato jednotka zaujímá oblast východní části Českého masivu a má specifické postavení 

vzhledem k tomu, že se na západě stýká s různými částmi Českého masivu a na východě 

pokračuje do podloží západních Karpat. Jednotka je tvořena nejstarší částí 

tzv. brunovistulikem, které bylo postupně přetvořeno na další dva celky a to  moravikum a 

silezikum (Mísař et al. 1983). 

Brunovistulikum je různorodým komplexem prekambrického stáří. Jeho složení je 

tvořeno převážně  různými typy magmatických hornin a to od granitů až po bazické či 

ultrabazické členy. Metamorfované vulkanity se zde také vyskytují, ovšem jsou vzácnější. 

Nejtypičtější oblastí, kde brunovistulikum vystupuje na povrch, je považováno okolí Brna 

(tzv. brněnský masiv), dále pak dyjský masiv a jádro svratecké klenby. Pokračuje dále ve 

větší hloubce přes Slezsko do Polska jako podklad mladších uloženin, kde byl zjištěn 

pomocí hlubinných vrtů a podle výzkumů sahá, až k bradlovému pásmu v Pováží (Chlupáč 

et al. 2002). 

Moravikum leží na jihovýchodním okraji Českého masivu, začíná v Rakousku a končí 

přibližně u Svojanova. Jde především o krystalinické části, které lemují východní okraj 

moldanubické jednotky a je nasunuto na brunovistulikum (Mísař et al. 1983). 

Nejdůležitější jednotky spadající do moravika jsou svratecká a dyjská klenba a také 

svinovsko-vranovské krystalinikum, které zasahuje na území mohelnické brázdy. 

Silezikum je nejsevernější částí moravskoslezské oblasti, které sousedí s lugikem, od 

něhož je odděleno ramzovským nasunutím. Za východní hranici silezika je považována 

hranice mezi Hrubým a Nízkým Jeseníkem (Gába et al. 2002). Na jihu je hranice 

vytvořena systémem zlomů, který odděluje moravikum od silezika. Toto území je 



Tomáš Široký: Význam Mohelnické brázdy pro geologii 

2012                                                                                                                                                             10                                                                                                                                                                

  

charakteristické intenzivní deformací a regionální přeměnou variského stáří (Mísař et al. 

1983). Důležité jednotky silezika vzhledem k poloze mohelnické brázdy jsou keprnická 

klenba, desenská klenba a šumperský masiv. 

2.6.1 Keprnická klenba 

Keprnická klenba je nejzápadnější a také nejhlouběji obnaženou klenbou, která se 

nachází v sileziku (Přichystal et al. 1993). Východní hranici tvoří desenská klenba, jak lze 

vidět na (Obr. 5). Na západě postupně navazuje na spodní oddíl skupiny branné (Mísař et 

al. 1983). 

Keprnická klenba se dělí na dvě části a to jadernou jednotku a obalovou jednotku. Tyto 

části se odlišují zejména stratigraficky (Svoboda et al. 1962). Jaderná jednotka (keprnická 

skupina) je díky shodám hornin např. ze zábřežské série, či z jádra desenské klenby 

přisuzována proterozoickému stáří. Obalová jednotka nebo-li skupina branné, dříve také 

nazývána skupina kolštýnská, je na základě analogie hornin přisuzována devonskému stáří 

(Přichystal et al. 1993). 

U jednotky jaderné se pak dále odlišují dva druhy vývoje a to tzv. pestrý a monotónní 

komplex (série). Oba jsou přiřazovány k metamorfovanému proterozoiku jako celá jaderná 

jednotka (Svoboda et al. 1962). Monotónní komplex je tvořen převážně biotickými 

pararulami, kdežto pestrá série je tvořena svory, rulami, svorovými rulami, časté jsou 

vložky či polohy erlánů, krystalických vápenců, acidních a bazických metavulkanitů 

(Přichystal et al. 1993). 
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Obr. 5:  Zjednodušená mapa moravskoslezské oblasti s vyznačením keprnické klenby (KE) a 

desenské klenby (De), (Chlupáč et al, 2003) 

2.6.2 Skupina Branné 

Skupina Branné vyplňuje depresi v části mezi keprnickou a orlicko - kladskou  

klenbou, je dlouhá přibližně 4,5 km a široká pouze 400 m. Přesněji začíná na severu u 

sudetského zlomu a pokračuje dále až k bušínskému zlomu, který tvoří jižní hranici v okolí 

Olšan. Západní ohraničení je tvořeno ramzovským nasunutím a na východě tvoří 

pomyslnou hranici keprnická klenba (Svoboda et al. 1962). 

Skupina byla Květoněm (in Misař 1983) rozdělena na dvě části a to pouze podle 

odpovídajícího souvrství na svrchní a spodní část. Rozdíl mezi oběmi částmi je jednak ve 

stáří a také v horninovém složení. Spodní část této jednotky je tvořena převážně 

jemnozrnnými, jemně laminovanými fylity, nečistými vápenci a kvarcity. Stáří je bez 

paleontologických důkazů, ale statigraficky může spadat jak do svrchního proterozoika, tak 
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až do spodního kambria. U svrchní části skupiny branné je stáří přisuzováno devonu a její 

složení je nejčastěji z grafitických fylitů, kvarcitů, metakonglomerátů a vápenců (Mísař et 

al. 1983). 

2.6.3 Šumperský masiv 

Šumperský masiv zaujímá značnou část v jižní části keprnické klenby. Jedná se o 

celkem malý granitový až granodioritový masiv. Na povrch vystupuje v několika místech 

např. v okolí Bludova, Šumperka a Temenice, kde jej rozděluje temenický zlom na dvě 

části (Chlupáč et al. 2002, Mísař et al. 1983). 

Západní část masivu je tvořena především dvojslídnými svory a erlány. Na jih od Dolní 

Temenice začíná přibývat biotitických rul, které jsou charakteristické i pro severní část 

masivu (Svoboda et al. 1962). K masivu také náleží různě mocné žíly aplitů, pegmatitů a 

křemeno-spekularitových žilek. Známá lokalita pozdně variských pegmatitů se nachází u 

Velkých Losin (Chlupáč et al. 2002, Mísař et al.  1983). 

Kontaktní účinky jsou nepatrné až na jednu lokalitu mohelnické brázdy a to konkrétně 

Bludov. Místním rodákem panem Kašparem byla roku 1884 pojmenována hornina 

bludovit a označení se používá dodnes. Tato hornina vzniká právě kontaktní metamorfózou 

vápence za vzniku erlánů s hodně častým granátem hessonitem, který tvoří hlavní složku 

nerostu nazvaného bludovit (Chlupáč et al. 2002). 

2.6.4 Desenská klenba 

Desenská klenba je součástí silezika a považuje se za druhou nejhlavnější jednotku této 

skupiny (Obr. 5). Její omezení je převážně tektonické. Hranice jsou tvořeny na východě 

tektonickým stykem vrbenské série s andělskohorskými vrstvami, západní hranice je více 

komplikována, zde je oddělena tzv. šumpersko-jesenickým pruhem od klenby keprnické. 

Z pohledu mohelnické brázdy je nejdůležitější jižní hranice přibližně mezi Leštinou, 

Úsovem a dál na západ k Šumperku a tato hranice je ukončena budínským zlomem 

(Svoboda et al. 1962, Přichystal et al. 1993). 

Jednotku jadernou tvoří desenská skupina, které je připisováno proterozoické stáří. Ta 

se dále dělí podle druhu vývoje na jednotvárnou, která je tvořena především biotitickými 
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rulami a pestrou, jež je více rozmanitá. Obalová série desenské klenby je tvořena 

vrbenskou sérií, která stářím spadá do devonu. Její sedimentace započala darkovskými 

kvarcity. Obě jednotky, jak jednotka jaderná, tak obalová, se od sebe velmi metamorfně 

liší (Přichystal et al. 1993). 

Základem desenské klenby jsou monotónní biotitické a dvojslídné ruly, které jsou slabě 

migmatitizováné s vložkami jako např. erlány, amfibolity nebo kvarcity. To je nejvíce 

vidět na styku keprnické a desenské klenby. Součástí jsou i okaté a perlové migmatity 

společně s horninami ortorulového vzhledu ovšem v daleko menší míře než v klenbě 

keprnické (Mísař et al. 1983). Typické horniny jsou pro oblast desenské klenby páskované 

magnetické rudy typu Sydvaranger  (Chlupáč et al. 2002). 

2.6.5 Svinovsko-vranovské krystalinikum 

Svinovsko-vranovské krystalinikum je součástí moravika a tvoří úzký pruh podél 

vacetínského nasunutí a kulmem Drahanské vrchoviny a mírovským kulmem. Vyskytuje 

se mezi Mohelnicí a Jevíčkem. Vacetínské nasunutí a zábřežské krystalinikum je 

považováno za západní hranici této jednotky. Východní hranici tvoří kulm (Svoboda et al. 

1962). 

Zpočátku se svinovsko-vranovské krystalinikum přirovnávalo díky častým shodám 

k nectávskému krystaliniku, což ovšem nebyla zcela pravda. Stavby obou krystalinik se od 

sebe vzájemně dosti liší a to např. rozdílným stupněm metamorfózy (Mísař et al. 1983, 

internet - 1). 

Krystalinikum je převážně budováno svorovými fylity, svory, grafitickými fylity a 

ojediněle kataklastickými ortorulami. Mezi nejčastější drobné vložky patří vápence, 

amfibolity a kvarcity. Hlavní horninou v krystaliniku jsou svorové fylity, jež jsou nejčastěji 

složeny z křemene, biotitu, muskovitu, granátu a oligoklasu. Co se týče grafitických fylitů, 

ty byly v minulosti těženy v okolí Svinova (Svoboda et al. 1962). 

2.6.6 Mírovský kulm 

Mírovský kulm, často je nazývaný jako mohelnické souvrství, leží jihozápadně od 

města Mohelnice a tvoří pomyslnou hranici svinovsko - vranovského krystalinika. Stáří 
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této jednotky není přesně určené, ale autoři jej přiřazují buď to devonu, nebo také stáří 

spodnokarbonskému. 

Toto souvrství je převážně tvořeno komplexem střídajících se drob a břidlic, které 

spočívá v nadloží více přeměněné zábřežské skupiny. Nacházejí se zde i např. mírovské 

slepence, jílovito-písčité cimburské vrstvy a devonské trnávecké břidlice (Chlupáč et al. 

2002, internet - 1, Mísař 1983). 

2.7 Klima 

Z hlediska regionálně klimatologického náleží území Mohelnické brázdy do teplé 

klimatické oblasti s výjimkou Třesínského prahu, který je začleňován do mírně teplé 

oblasti. Tato oblast se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkými, teplými až 

mírně teplými přechodnými obdobími a mírnou, suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky. Průměrná roční teplota je 8 - 9 °C.  

Ve srovnání s jinými regiony tohoto pásma, se v  oblasti vyskytuje poměrně malé 

množstvím srážek (průměrné roční srážky jsou kolem 600 mm) v důsledku polohy oblasti 

ve srážkovém stínu Zábřežské a Úsovské vrchoviny. Ve vegetačním období tvoří srážkový 

úhrn 350 – 400 mm s maximem v červenci, v zimním období klesají srážkové úhrny na 

200 – 300 mm s únorovým minimem. Průměrný počet dnů s intenzivními srážkami nad 10 

mm je 17 dní do roka. Průměrná roční relativní vlhkost vzduch je 76%. Oblačnost na tomto 

území je nejmenší v září, největší v listopadu.  

Specifikem mikroklimatu Mohelnické brázdy jsou časté přízemní inverze a mlhy, které 

jsou podmíněny polohou Mohelnické brázdy vůči okolním vrchovinám (internet - 2, 

internet - 3).  

2.8 Hydrologie 

Oblast Mohelnické brázdy náleží povodí řeky Moravy se svými přítokovými řekami 

Moravská Sázava, Mírovka, Třebůvka. Řeka Morava je již na tomto území širokou nivní 

řekou, která je v některých úsecích regulovaná, ale místy teče v ještě přírodě blízkým 

neupraveným korytem, které vytváří z živých i slepých ramen unikátní „vnitrozemskou 
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deltu“. Protože podloží tvoří mohutné vrstvy zvodněných kvartérních šterkopísků, je toto 

území významné jako zdroj pitné vody pro Olomouc (Rubín et al. 2003, Rubín et al. 2006). 

V Mohelnické brázdě teče Morava úseky, které jsou regulované člověkem, 

(odvodňování pozemků, údržba a regulace říčních koryt, těžba štěrkopísků), ale protéká i 

místy v přirozeném, nezměněném meandrujícím korytu. Tak vznikla celá řada fluviálních 

jezer jako pozůstatek odškrcených meandrů a oddělených slepých ramen řeky Moravy 

(Rubín et al. 2006). 

Kromě fluviálních jezer se nacházejí v této oblasti i antropogenní jezera vzniklá těžbou 

štěrkopísků (Moravičanská jezera, kde dosud těžba štěrkopísků probíhá). 

Vodohospodářský význam Mohelnické brázdy je zdůrazněn vyhlášením Chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy (internet - 4, internet - 5). 

2.8.1 Morava 

Morava je největší moravská řeka s délkou toku na území ČR 246 km. Pramení na 

jižním svahu Kralického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí do Černého moře. Na 

svém horním úseku je to horská bystřina s úzkým kamenitým korytem, která se postupně 

s přítoky rozlévá do širokého řečiště. V Mohelnické brázdě teče v široce zamokřené nivě, 

v úseku mezi Mohelnicí a Olomoucí protéká CHKO Litovelské Pomoraví (Rubín et al. 

2006). Říční koryto řeky Moravy zde vytváří z hlediska geomorfologickéko i 

hydrologického ojedinělý typ krajiny tzv. „vnitrozemskou říční deltu.“ Jedná se o složitý 

systém větvících se koryt, který je vyvinut např. v NPR Ramena řeky Moravy a NPR 

Vrapač (Rubín et al. 2006, Ottova encyklopedie I. 2006, internet - 5).  

2.8.2 Moravská Sázava 

Moravská Sázava pramení v Čechách na jihozápadním úbočí Bukové hory na rozhraní 

Orlických hor a Jeseníků ve výšce 695 m n. m. u obce Čenkovice. Teče jižním směrem, u 

Žichlínku se stáčí k východu. Poblíž Tatenice protéká údolím, které odděluje Drozdovskou 

a Mírovskou vrchovinu. U Zábřeha na Moravě se dostává do Moravské brány a u Zvole se 

vlévá jako pravý přítok do řeky Moravy. Plocha povodí je 507 km
2 

(Rubín et al. 2006, 

Ottova encyklopedie I. 2006, internet - 6, internet - 7).  
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2.8.3 Mírovka 

Tato říčka, s délkou toku 20,2 km, pramení na Vysokém vrchu v Zábřežské vrchovině 

nedaleko Maletína. Pod Svojanovem jsou na toku vybudovány dvě vodní nádrže – horní 

(v současné době soukromý rybářský revír), dolní přehradní nádrž využívaná k rekreaci. 

Dále pokračuje východně kolem Mírova přes Mohelnici, za ní se vlévá jako pravý přítok 

řeky Moravy (Ottova encyklopedie I., 2006, internet - 8).   

2.8.4 Třebůvka 

Pramení u Křenova. Říčka s délkou toku 48,3 km protéká Moravskou Třebovou, zde se 

stáčí k východu přes Městečko Trnávka, Kozov, protéká Lošticemi a v Moravičanech se 

vlévá zprava do řeky Moravy (internet - 9).  

3 Historie a současnost těžby v Mohelnické brázdě 

3.1 Historie těžby v Mohelnické brázdě 

Na území Mohelnické brázdy se od pozdního paleolitu (10 000 - 8 000 př. n. l.) trvaleji 

usazovaly a prolínaly rozmanité etnické skupiny pravěkého obyvatelstva. Výrazným 

znakem kultur lidu tohoto období bylo už od poloviny 5. tisíciletí využívání nerostného 

bohatství a užívání keramiky.  

Za první etapu hornické činnosti je možné označit vyhledávání dostatečně tvrdých, 

avšak opracovatelných nerostných surovin (Majer 2004). Tyto suroviny však měly jen 

omezený rozsah použití, proto byly rychle nahrazovány v době neolitu a eneolitu (2000 -

750 př. n. l.) kovy nalezenými na rudných ložiskách. Nástup civilizační epochy, ve které se 

člověk naučil kovy těžit, vytavit a zpracovávat pomocí ohně, označujeme jako dobu 

bronzovou s trváním téměř půldruhého tisíciletí (2 200 - 800 př. n. l.). Když se 

z černomořské a italské oblasti dostalo do střední Evropy železo, zanikala postupně 

hromadná výroba bronzových předmětů a ve složitém přerodu začala formovat kolonizační 

procesy doba železná (650 př. n. l. – 550/600 n. l.), (Majer 2004). Nositelem rozvinuté 

železné industrie byli Keltové, kteří násilně přerušili vývoj lužické kultury i na území 
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mohelnicka. Jak dokládá řada archeologických nálezů, osídlili Keltové území kolem řeky 

Moravy a Třebůvky v několika osadách - velká část keltské osady byla zkoumána na 

jižním okraji Mohelnice. (Kromě nálezů různých železných nástrojů, zbraní a šperků je 

nejvýznamnějším objevem evropského významu monoxyl – keltská dřevěná loď. Byla 

nalezena v červnu 1999 v lokalitě bývalého cukrovaru v místech štěrkopískoven 

 nejsevernější části Moravičanského jezera v blízkosti řečiště Moravy, zřejmě na původním 

úvazišti či malém přístavišti. Člun byl vydlabán z dubového kmenu, je 10,5 m dlouhý, 60 

cm vysoký a 1 m široký se čtyřmi žebry a jedná se o ojedinělý nález takové velikosti 

z doby laténské (stáří kolem 3 000 let).   

Hutnictví železa se díky originálním redukčním pecím, které Keltové používali, 

rozvíjelo až do doby příchodu Germánů, kteří stáli na nižším technickém i společenském 

vývojovém stupni než Keltové a nedokázali využít jejich dovedností. S přílivem Slovanů 

na naše území (Mohelnicko až 8. stol.) začíná období středověku. Z hlediska hornického 

má v této epoše rozhodující význam těžba železa, které bylo dobýváno na výchozech 

v mělkých šachticích. Vytěžené rudy se tavily v redukčních pecích (s  teplotami až 

1730 ˚C), kde se topilo dřevem. Technologie těžby a výroby železa zůstávala dlouho bez 

podstatnějších změn. Ve 12. stol. došlo v důsledku nárůstu spotřeby železa k přechodu od 

povrchových prací v tradičních rudních oblastech na hlubinné dobývání šachticemi a 

štolami. Poptávku po železe v následujících stoletích překrýval zvyšující se zájem o těžbu 

stříbra a zlata, železo bylo chápáno jako neušlechtilý kov. Ložiska náležela majitelům 

pozemků a informace o nalezištích, těžbě i zpracování železné rudy jsou nesystematické a 

nesouvislé (Majer 2004, internet - 10). Významným hospodářským a průmyslovým 

zdrojem se stala těžba železné rudy v období industrializace a technické revoluce v 19.stol 

a zač. 20. stol., kdy byla ložiska těžena ve velkém rozsahu a poměrně nákladně upravována 

(Starý, Kavina 2010). 

3.2 Těžba železné rudy  

Na území Mohelnické brázdy bylo dobývání železné rudy na mnoha lokalitách 

v malých povrchových dolech (Bouzov, Květín, Lukavice, Mírov, Police, Podolí, Řepová, 

Slavoňov, Vlachov, Zvole, Úsov). K nejvýznamnějším lokalitám patřil Květín, kde se 

dolovala limonitová ruda pro Sobotínské železárny - jedny z hlavních výrobců železa pro 



Tomáš Široký: Význam Mohelnické brázdy pro geologii 

2012                                                                                                                                                             18                                                                                                                                                                

  

Rakousko-Uhersko, a ložisko železné rudy u Úsova (důl Barbora a Větrní), (Majer 2004, 

Mezer et al. 1993).  Ekonomicky využitelná ložiska železných rud na území Mohelnické 

brázdy, stejně jako na celém území ČR v současné době nejsou žádná. Těžba byla 

definitivně ukončena v 60. letech 20. stol (Starý, Kavina 2010, internet - 11). 

3.2.1 Květínský železorudný revír 

Od počátku 19. stol. vznikala v okolí Květína na území obcí Slavoňov, Vlachov a 

Lukavice celá řada povrchových železnorudných dolů. Pro tuto dobu bylo typické, že 

báňské a hutní podnikání bylo dáno vlastnictvím lesů a pozemků. Na těžbě v Květínském 

železnorudném revíru se podíleli J. Zwierzina, Lichtensteinové, bratři Kleinové, S. 

Rotschild a jako poslední Vítkovická horní a hutní společnost. Ložisko železné rudy zde 

bylo objeveno kolem roku 1825, těžba byla zahájena v roce 1828 na výchozu Schramovy 

jámy, kde vystupovala železná ruda na povrch. Ložisko dosahovalo délky 127 m 

s mocností 38 m a těžilo se do této hloubky (Majer 2004, Melzer et al. 1993). V celém 

okolí vzniklo kolem 50 důlních jam, šlo však většinou o malé povrchové doly. Těžba 

v nich vrcholila v 70. letech 19. stol., postupně však ochabovala a před první světovou 

válkou zanikla. Šlo o rudy s průměrnou kvalitou na málo vydatných a roztříštěných 

ložiscích (Gába - Tempírová 2000, Melzer et al. 1993).  Ještě dnes se na zmiňovaném 

území nacházejí zasuté těžební jámy jako pozůstatky dolů, ale v místech, kde stávaly 

haldy, jsou dnes pole (Weigel 1974).  

3.3 Těžba grafitu 

Grafit je důležitý průmyslový nerost. Jedná se o šesterečnou modifikaci uhlíku 

s dokonalou štěpností podle báze, s tvrdostí 1 - 2, bodem tání v bezkyslíkatém prostředí 

kolem 3 500 ˚C, s  kovovým leskem a  černou až ocelově šedou barvou. Je velmi odolný 

vůči zvětrávání, odolný vůči kyselinám a louhům, výborně vede teplo i elektřinu. Pro tyto 

své vlastnosti se využívá v průmyslu, např. k výrobě tavících kelímků, k vymazávání 

odlévacích pánví, výrobě elektrod, v jaderné energetice jako moderátor, atd. (Havelka 

1989, Kužvart 1984). Všechna ložiska grafitu na území ČR vznikala při metamorfóze 

jílovitopísčitých sedimentů s vyšším obsahem biogenního materiálu a vápenců. V 
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moravskoslezské oblasti se vyskytuje v oblastech s nižším stupněm metamorfózy (grafit 

má nižší stupeň krystalinity, obsahuje zde více spalitelných látek a méně síry – na rozdíl od 

grafitických břidlic), (Kužvart 1984, Starý, Kavina 1998, Starý, Kavina 2010). Na území 

Mohelnické brázdy se grafit těžil kromě Svinovských dolů jen na menších lokalitách: 

Květín, Křemačov, Lukavice, Pavlov, Řepová, Líšnice, Zavadilka (Melzer et al. 1993). 

3.3.1 Svinovské grafitové doly 

Již v 16. stol. využívali loštičtí hrnčíři k výrobě keramického zboží svinovské hlíny, 

tzv. “železnice“, hlíny, která byla silně tuhovaná. Loštičtí hrnčíři však nebyli prvními 

zájemci o tuto surovinu. Archeologické nálezy z okolí Mohelnice potvrzují používání 

„železnice“ již v období pravěku (Höll 1996).  

V roce 1831 byla na území obce objevena tuha a právo na její těžbu spolu se zahájením 

těžby dostala firma Gessner a Pohl, která v letech 1838 - 1842 zakoupila veškeré pozemky, 

kde se grafit vyskytoval a zahájila povrchovou těžbu ve starých, původních štolách. V roce 

1847 zde byla nalezena velká ložiska amorfního grafitu ve štolách na jižní straně obce 

Svinova v katastru obce Zavadilka. Toto ložisko křižovala další, asi 4 m široká žíla 

s odhadem na 7 mil. vídeňských centů nezpracovaného grafitu (vídeňský cent = 56,006 kg) 

Těžilo se ve čtyřech mohutných ložiscích primitivním způsobem - některá ložiska byla 

v hloubce jen 50 m, v malých slojích se pracovalo převážně vleže a dostupnost těžby byla 

náročná pro silné proudění spodních vod. Během dolování vzniklo 6 důlních jam až 80 

metrů hlubokých s názvy Amálie I., Amálie II., Herkules I., Herkules II., Glückhilf a 

Segen Gottes (Hosák, Hekele 1954). Celý komplex odvodňovala 650 m dlouhá štola. V 

době největšího rozkvětu zde pracovalo 100 horníků a v roce 1882 se vytěžilo 6 265q tuhy, 

která se vyvážela do Belgie, Holanska, Velké Británie i USA. V roce 1912 (Obr. 6) však 

byla firma prodána J. Schwarzenberkovi, který svinovské doly zrušil a zasypal z obav před 

konkurencí svých dolů na Českobudějovicku. V roce 1955 bylo provedeno  několik 

pokusných  vrtů kolem Zavadilky, ale bez  výsledků, takže památkou na tyto doly a 

dolování jsou zasypané štoly a šachty a domky ve Svinově s č.p. 13, 21 a 23. (Hosák, 

Hekele 1954, internet - 12 )  
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Obr. 6:  Fotografie Svinovských dolů na grafit z roku 1912 (Severní Morava, 1957) 

3.4 Těžba stavebního kamene 

Stavební kámen v Mohelnické brázdě byl těžen na svazích okolních vrchovin v lomech 

lokálního významu. Výjimku tvoří pískovcové lomy, které se nacházejí jihozápadně a 

severozápadně od obce Maletín (Obr. 7). 

3.4.1 Maletínský pískovec 

Pískovec z této lokality byl využíván již ve 13. století. Od 16. století byl pravidelně 

těžen a vrchol použití pískovce z tzv. Kubíčkova lomu byl v 17. a 18. stol. v období 

baroka. V minulosti byl jedním z nejvyhledávanějších stavebních materiálů po dobu více 

než pět století. Pro své vlastnosti byl tento proslulý maletínský pískovec používán jako 

kamenická a sochařská surovina a v průběhu staletí tak vzniklo dynamické muzeum tohoto 

kamene. (Stavby z maletínského pískovce v blízkém okolí: Mohelnice - Mariánský sloup, 

kamenné prvky ve městě, hrad Bouzov, Úsov, Velké Losiny, Svatý Kopeček u Olomouce, 

Jezuitská kolej v Olomouci a výhradní materiál výstavby baroka v městě Olomouci - např. 

památka UNESCO sloup Nejsvětější Trojice, atd.) Tento kvádrový pískovec má vynikající 
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vlastnosti – je snadno opracovatelný, má malou nasákavost, je trvanlivý a odolný proti 

povětrnostním vlivům. Má specifické zabarvení, je zřídka bílý, sloučeninami železa je 

zabarvený do žluta nebo žlutohněda s charakteristickými hnědočervenými broky či 

šmouhami způsobené přítomností železa. Objevují se v  něm i dobře zachovalé 

zkameněliny listů a plodů listnatých a jehličnatých stromů - např. magnolií a sekvojí (Gába 

2010, Gába – Pek 1996,  internet - 13). 

 

 

Obr. 7:  Opuštěný pískovcový lom v Maletíně (originál, 2012) 

3.5 Těžba cihlářských surovin 

Na území Mohelnické brázdy byly lokality s těžbou cihlářské hlíny velmi četné a na 

výrobu cihlářského zboží se používaly nejčastěji spraše, sprašové a svahové hlíny, jíly a 

jílovce, slíny, zvětraliny břidlic a další (Starý 2004). Protože cihlářské suroviny, které se 

používají na výrobu cihlářského zboží, musí obsahovat dvě složky: plastickou pro vlastní 

vytváření a formování zboží a ostřící pro sušení a vypalování, vždy záleželo na tom, zda 

tyto složky byly v těžené surovině přímo, nebo se surovina dodatečně mísila podle složení 
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základní suroviny buď plastickým materiálem, nebo ostřivem (Havelka 1989, Kužvart 

1984, Starý, Kavina 1998). 

Nejběžnějším zpracovaným výrobkem z těchto surovin byly cihly jako hlavní zdící 

prvek. S rozvojem stavitelství se tato výroba stále rozšiřovala a rozvíjela až do 19. století, 

kdy téměř každá obec měla hliník společně s pecí a zajišťovala si tak svou soběstačnost. K  

lokalitám s bývalou těžbou patřily obce Postřelmov, Chromeč, Bludov, Dubicko, Zvole, 

Vitošov, Sudkov, Zábřeh, Ráječek, Rájec, Řimice, Žadlovice a Olšany (Bartoš et al. 1974, 

Melzer at al. 1993). 

3.5.1 Cihelna Mohelnice 

Město Mohelnice mělo v minulosti čtyři cihelny. Nejdéle se sprašová hlína těžila u 

silnice směrem na Moravičany v prostoru dnešní firmy AVE, v jámovém hliništi s rozměry 

100 x 100 x 4 m a zpracovávala se v Kitnerově cihelně (Obr. 8). Výpal se prováděl ve 

dvanácti komorové kruhové peci. Zuckova cihelna byla v Nádražní ulici a jámové hliniště 

mělo rozměry 80 x 100 x 4 m (Polák 1951). Obě cihelny byly v roce 1945 sloučeny do 

jednoho podniku, těžba pokračovala jen v prostoru Kitnerovy cihelny až do roku 1973, kdy 

byl provoz ukončen (Křupka 1973). 

 

Obr. 8:  Torzo Kitnerovy cihelny (originál, 2012) 
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3.5.2 Cihelna Loštice 

Loštice měly v minulosti dvě cihelny. Ficherova cihelna na lokalitě Lepinka byla 

postavena v roce 1914 jako druhá cihelna v Lošticích a těžila spraš v hliništi 100 x 60 x 

4 m. Provoz i těžba byly zde ukončeny roku 1939. První těžební lokalita „Výmoly“ byla 

jako majetek obce od roku 1845 pronajímána. Od roku 1848 – 1945 ji měla v pronájmu 

rodina Červinkova. Těžba zde byla až do roku 1935 ruční, velkým přínosem bylo 

vybudování čtrnácti komorové kruhové pece. 

 

 

Obr. 9:  Loštice – Opuštěná cihelna (originál, 2012) 

 

Jedná se o významnou těžební lokalitu, která však musela překonávat a překonává 

období provozu s obdobími útlumu (1950, 1966). V roce 1970 na podnět JZD Loštice byl 

provoz obnoven, bylo instalováno nové strojní zařízení a zahájena těžba (v letech 1987 - 

2002 bylo vytěženo kolem 90 000 m
3
 cihlářské hlíny). V roce 2003 se majitelem cihelny 

stala firma TESTAKA s.r.o. Litovel a pod jejím vedením pokračovala těžba do roku 2005 

(za toto období vytěžila okolo 8000m
3
 ). V současné době je zde provoz ukončen a cihelna 

chátrá (Obr. 9 a 10), (Polák 1951).  
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Obr. 10:  Opuštěná těžební lokalita Loštice Výmoly (originál 2012) 

3.5.3 Glazovací hlíny Leština 

Východně od obce Leština se nachází při úpatí Trliny ložisko glazovací hlíny – 

keramické suroviny k výrobě hlinitých glazur. S těžbou v této lokalitě, která patřila rodině 

Meitnerů z Leštiny, začal koncem 19. stol. Alois Meitner starší (narozen roku 1862). 

Dodával tzv. šlemovku především hrnčířským závodům v  Zábřehu. Meitnerovi byli rolníci 

a těžba hlíny byla jen okrajová - mimo sezónu. Přesto během 60 let vytěžili odhadem 10 -

15 000 tun této suroviny na ploše 40 arů. Ložisko bylo těženo i v 80. letech 20. stol. a 

dosud je nevyčerpané. Protože se však nachází v PR Pod Trlinou - tato rezervace byla 

zřízena na ochranu suchomilné fauny – není žádoucí těžbu rozšiřovat (Gába -Zitová 1985). 

3.6 Těžba vápence 

Vápence jsou sedimentární horniny. Jsou přítomny ve všech sedimentárních 

geologických formacích a vznikly při chemických, mechanických a biogenních procesech. 

Tvoří je kalcity nebo aragonity a v závislosti na svém vzniku mají různé vlastnosti 

(strukturu, barvu, tvrdost, hmotnost, pórovitost, atd.). Díky svým vlastnostem mají vápence 
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velmi širokou škálu použití jak v hutnictví, zemědělství, ve sklářství, tak v průmyslu 

chemickém, potravinářském, při výrobě stavebních hmot, atd. (Starý, Kavina 1998, Starý, 

Kavina 2010). 

Podle použitelnosti je dělíme na vysokoprocentní vápence (VV), ostatní vápence (VO-

obsah karbonátu alespoň 80%), jílovité vápence (VJ) a karbonáty pro zemědělské účely 

(VZ), (Starý, Kavina 2010). 

Z hlediska významu pro Mohelnickou brázdu jsou menší ložiska krystalických vápenců 

v zábřežské skupině, kde tvoří pruhy v metamorfovaných horninách s vysokou kvalitou 

(VV s obsahem CaCo3 až 98%) a devonské vápence v konicko - mladečském devonu - 

většinou netěžená (Starý, Kavina 2010). 

3.6.1 Lokalita Vitošov 

Významná lokalita vitošovských vápenců se nachází 5 km jihovýchodně od Zábřeha 

mezi obcemi Lesnice a Hrabová na západním sklonu Úsovské vrchoviny do Mohelnické 

brázdy (Vitošov je osadou obce Hrabová). Ložisko tohoto vysokoprocentního 

krystalického vápence se táhne v pruhu 500 m širokém ve směru od Lesnice k Hrabové 

v délce asi 3 km. Historie těžby této lokality sahá až do středověku, již v 15. stol. zde 

existoval lom, ve kterém se lámal kámen na pálení vápna (Poprachová1991). Těžba byla až 

do 15. stol. ruční – pomocí klínů a dlát. Používala se také metoda tzv. sázení ohněm, kdy 

se využívalo změn teplot u zahřátých kamenů a jejich chlazení studenou vodou. Kameny 

pak v důsledku teplotních změn praskaly (Gába, Poprach 1979). 

Začátek průmyslového zpracování této suroviny se datuje do roku 1872, kdy zde byla 

postavena 1. šachtová pec (Obr. 11) na výrobu vápna. V době před 1. světovou válkou 

těžily vitošovský vápenec dvě společnosti: Hájkova- s roční produkcí kolem 3 400 t a 

Cerlichova s 300 – 400 vagónů ročně (Poprachová 1991). Z kvalitního vápence se pálilo“ 

vitošovské bílé vápno“ a prodával se vápenný prach, saturační vápenec, stavební kámen a 

štěrk (Gába – Poprach 1979). V důsledku průmyslového podnikání narůstala spotřeba a 

poptávka po této surovině, proto byla v roce 1919 postavena technicky vyspělejší a 

progresivnější kruhová vápenka (odhad těžby byl 20 000 t/ročně) Prosperující bývalá 

Cerlichova – nově Schmeiserova vápenka zmodernizovala a rozšířila těžbu – na rozdíl od 

Hájkovy vápenky, která těžbu v r. 1945 ukončila (internet - 14, internet - 15). 
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Obr. 11:  Šachtová pec firmy Schneider (Mašek, 1991) 

3.6.2 Lokalita Měrotín 

Historie Vápenky Vitoul s. r. o. začala v roce 1913, kdy rozsáhlý pozemkový areál 

koupil p. Josef Vitoul a začal s výstavbou čtrnácti-komorové kruhové pece typu Hoffmann 

na výrobu vápna. Na jaře roku 1914 byla uvedena do provozu a začala se psát vlastní 

historie vápenky. V roce 1926 pracovalo v závodě 50 dělníků, byla přistavena další 

kruhová pec, vybudováno spojení s lomem úzkorozchodnou dráhou, po dalších třech letech 

postaven kulový mlýn na mletí vápna a výrobu vápenatých hnojiv. Od roku 1937 byla 

zahájena i výroba omítek, takže se podnik svými výrobky pro různá průmyslová odvětví 

stal známým po celé Moravě.  
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Obr. 12:  Logo vápenky Vitoul (originál 2012) 

 

Po 2. světové válce byl podnik znárodněn a postupně včleněn do národního podniku 

Hranické cementárny a vápenky. Orientace závodu se zaměřila na zdokonalení práce v 

těžbě suroviny a mletí na mlýnech typu LÖSCHE LM 10. Postupně zde byla výroba vápna 

omezena a roku 1969 zastavena úplně. Až v roce 1976 byl provoz znovu obnoven 

zahájením činnosti dalšího mlýna a s modernizací celého provozu. Měrotínský mikromletý 

vápenec se stal stále více žádaným artiklem pro zemědělství, gumárenství, doly a papírny 

(internet - 16).  

3.7 Součastná těžba - vápenec 

3.7.1 Vápenka Vitošov, s.r.o 

V současné době poskytuje ložisko Vitošov ve stěnovém lomu podniku Vápenka 

Vitošov, s. r. o. (Obr. 12) velmi kvalitní vysokoprocentní vápenec s těžbou nad 1 mil.t/r 

(Kužvart 1984). Jeho stáří je odhadováno na 350 – 400 mil. let. Základním sortimentem 

jsou vápenné a vápencové produkty pro hutní, chemický a energetický průmysl, 

zemědělství a ekologii. V roce 1993 do firmy vstoupila významná německá firma FELS – 
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WERKE GmbH a sortiment výrobků byl rozšířen o ucelený systém malt, omítek a barev 

SALITH R. Kromě vlastní těžby (Obr. 13) se do oblasti zájmu v této lokalitě dostává 

neobyčejně bohatý krasový fenomén s výrazným výskytem podpovrchových jevů, které se 

nalézají po celé období probíhající těžby. Jedná se o dutiny a puklinové jeskyně 

s charakteristickými sintrovými výplněmi (stalaktitové, stalagmitové útvary a pizolitické 

agregáty (tvoří souvislé povrchy nebo samostatné trsovité, keříčkovité či květákovité 

agregáty. V roce 1997 zde byla objevena propasťová jeskyně a o rok později propadem dna 

3. etáže další jeskyně s délkou hlavní prostory 35 m a šířkou 17 - 5 m (Chorazy et al.   

1998, Morávek 1997). 

 

Obr. 13:   Činný lom ve Vitošově (Malínek, 2012) 

3.7.2 Vápenka Vitoul, s.r.o 

Na základě restitučního zákona byl v roce 1991 podnik vrácen dřívějším majitelům a to 

nově vzniklé společnosti Vitoul v. o. s. V roce 1994 proběhla přeměna společnosti na 

Vápenku Vitoul s. r. o. a s ní postupné úpravy podniku, zavádění nových technologií, 

postavení nové haly a úprava napouštěcího zařízení pro velkokapacitní autocisterny. Od 

roku 2000 byla rozšířena těžba v lomu Skalka – Měrotín (Obr. 14) s produkcí 100 tisíc tun 
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ročně. Ložisko je rozfáráno ve dvou etážích a vytěžená surovina je po mechanické úpravě 

drcením a mletím zpracována podle vymezeného zrnění do deseti druhů přírodního 

vápence, který se používá v gumárenském, chemickém, sklářském průmyslu, v hutích a 

dolech i v zemědělství. Od počátku roku 2007 se zaměřuje firma i na oblast EKO 

zemědělství v oblasti krmiv (internet - 16). 

 

Obr. 14:  Činný lom Skalka (originál 2012) 

3.8 Současná těžba – štěrkopísky 

Štěrkopísky patří v ČR k důležitým surovinám průmyslu stavebních hmot. 

Jedná se o stavební surovinu s variabilním podílem štěrku a písku (Chamra et al. 2005). 

Nacházejí se většinou v povodí velkých řek a jejich kvalita je dána vývojem a stářím teras, 

způsobem sedimentace, petrografickou a granulometrickou skladbou (Kužvart 1984). 

Ložiska jsou tvořena nezpevněnými sedimenty, které vznikly hromaděním zvětralin 

v náplavech a navátinách. Patří sem pískové sedimenty s velikostí zrna 0,063 až 2,0 mm, 

nezpevněné sedimenty se zrnem nad 2 mm se označují jako štěrky (Havelka 1989).  Pro 
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stavební účely je nutné těžené štěrkopísky upravovat praním, tříděním, případně drcením. 

Bez úpravy se hodí jen pro nenáročné stavební použití. Na území Mohelnické brázdy se 

těžily štěrkopísky v jedenácti lokalitách (Bohutín, Chromeč, Rovensko, Lesnice, Leština, 

Vitošov, Lukavice, Hrabová- Bohuslavice, Dubicko – Háj, Třeština a Mohelnice), ale 

počátky těžby nejsou známy (Mezer et al. 1993). Nejvýznamnější lokalitou, ve které se 

štěrkopísky těží dosud, jsou štěrkopískovny v Mohelnici (Obr. 15). 

3.8.1 Kámen Zbraslav spol. s r. o. - Štěrkopískovna Mohelnice 

Štěrkopísky pro průmyslové účely jsou v této lokalitě těžené od roku 1952. Zpočátku 

byla těžba prováděna korečkovými bagry, v důsledku stále stoupající potřeby kvalitního 

štěrkopísku hlavně pro betonářské účely, byl od roku 1969 uveden do provozu drapákový 

bagr DB 4 - L a těžba byla rozšířena z dobývacího prostoru Mohelnice I. na dobývací 

prostor Mohelnice a Moravičany. Pro další těžbu bylo velmi zásadní vybudování přeložky 

toku řeky Moravy v roce 1975. Koryto řeky Moravy bylo přeloženo od mostu na Mýtě 

směrem na Stavenici. Voda se z nového koryta vlévá do starého říčního koryta řeky 

Moravy až pod lesem Doubrava. Těžba probíhala v dobývacích prostorách Moravičany (v 

letech 1989 - 1993) a v dobývacím prostoru Mohelnice, ložisko Mohelnice 2, kde byla 

těžba ukončena v roce 2002. 

 

 

Obr. 15:  Štěrkopískovna Mohelnice (originál 2012) 
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Společnost KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o. vznikla v roce 1994 a je zaměřena na těžbu a 

zpracování kamene a štěrkopísku. V současné době společnost provozuje pět lomů a tři 

štěrkopískovny, mezi které patří i Mohelnické štěrkopískovny v dobývacím prostoru 

Mohelnice I. ložisko Mohelnice 3 - Třeština (Obr. 16, 17) s  celkovou rozlohou 31,27 ha. 

Podle plánu otvírky a přípravy dobývání je životnost zásob ložiska na ploše 170,126 ha 

odhadována na 30 let. Těžená surovina je zpracovávána ve stabilní technologické lince a 

výsledným produktem je deset výrobků od písku, předrceného kameniva až po kamenivo 

pro dekorační účely o celkovém objemu cca 420 000 tun/rok. Tento dobývací prostor leží 

v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) Třeština v oblasti Chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod (CHOPAV) - kvartér řeky Moravy, takže těžba a zpracování štěrkopísku je 

prováděna s maximálním ohledem na životní prostředí. Těžbou vzniklá jezera jsou 

využívána jako zdroj pitné vody pro Mohelnici a okolí (internet - 17). 

 

 

Obr. 16:  Štěrkopískovna Mohelnice - Čelisťový bagr (originál, 2012) 

 

Obr. 17:  Štěrkopískovna Mohelnice – Pásové dopravníky (originál, 2012) 
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3.9 Zajímavá lokalita – Bludovský wollastonit 

Wollastonit vzniká při kontaktní či regionální metamorfóze jílovitých nebo písčitých 

vápenců za normálního tlaku při teplotě 450 
o
C. Hornina má typicky puntíkatý vzhled a je 

tvořena jehlicemi wollastonitu s rozptýlenými hnědočervenými zrny granátu. Díky svým 

vlastnostem - vysoká odolnost vůči tepelným šokům, vysoká mechanická odolnost, 

izolační vlastnosti, poréznost a teplota slinutí 991 - 1196 
o
C, má velmi široké možnosti 

využití. Používá se především v keramice, protože přidáním wollastonitu se zvyšuje 

pevnost střepu, snižuje smršťování hmoty, zvyšuje se mechanická odolnost a odolnost 

proti tepelnému šoku, má dobré izolační vlastnost. Dále se používá při výrobě obkladaček, 

zdravotní keramiky, elektroporcelánu, keramických glazur, jako plnivo do plastických 

hmot, při některých užití nahrazuje azbest (Havelka 1989). Je součástí glazur, bílých barev, 

minerální vlny a tmelu brusných kotoučů. Wollastonitový odpad se využívá i 

v zemědělství k neutralizaci půd (Kužvart 1984). 

Bludovský wollastonit, tzv. bludovit se nachází při severním okraji obce Bludov (Obr. 

18) ve východním svahu. Před druhou světovou válkou se těžil ve čtyřech lomech jako 

stavební kámen a posypový materiál. V současné době je lom netěžený, částečně zarostlý 

(internet - 18, internet - 19).  

 

Obr. 18:  Bludov - Bývalý wollastonitový lom (originál, 2012) 
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4 Turistické zajímavosti Mikroregionu Mohelnicko a jeho 

okolí 

4.1 Charakteristika Mikroregionu Mohelnicko 

Mikroregion Mohelnicko se nachází v Olomouckém kraji na severním okraji Hané s 

celkovou výměrou 130 km
2
 a žije v něm kolem 18 000 obyvatel (Tonhauserová et al. 

2009). Mikroregion Mohelnicko byl na Okresním Úřadu v Šumperku zaregistrován 8. 9. 

1999 a oficiální název Svazek obcí mikroregionu Mohelnicko nese od 11. 12. 2001.  

      Správním, hospodářským a kulturním centrem mikroregionu se stalo od 1. 1. 2003 

město Mohelnice s integrovanými obcemi  Křemačov, Květín, Libivá, Podolí, Řepová, 

Újezd a Studená Loučka. Je nejenom kulturním, sportovním a obchodním centrem, ale 

svou polohou i geografickým středem MRM (internet - 20).      

4.2 Svazek obcí mikroregionu Mohelnicko  

Vlastní mikroregion Mohelnicko (Obr. 19) tvoří 14 obcí: Mohelnice a místní části 

Újezd, Podolí, Libivá, Květín, Řepová, Křemačov a Studená Loučka; Pavlov a místní části 

Radnice Veselí, Vacetín, Zavadilka, Svinov a Lechovice;  Maletín a místní části Starý 

Maletín, Nový Maletín a Javoří;  Úsov a místní část Bezděkov; Mírov a místní části 

Mírovský Grunt a Míroveček; Klopina a místní část Veleboř; Třeština  a místní část Háj; 

Líšnice a místní část Vyšehorky; Moravičany a místní části Doubravice a Mitrovice; 

Stavenice; Loštice a místní část Žádlovice; Palonín; Krchleby; Police. Třeština se stala 

členem až v roce 2005 a Stavenice s Policí ještě o rok později (internet - 21).  
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   •••• mikroregion Mohelnicko   •••• mikroregion Rohelnice 

Obr. 19:  Mapa Mohelnického mikroregionu (internet – 21) 

4.2.1 Klopina  a místní část Veleboř 

Klopina leží v údolí potoka Doubravice na území 1293 ha ve výšce  306 m n. m. na 

křižovatce cest Úsov, Uničov, Police, Rohle. S Veleboří tvoří jeden správní celek. První 

zmínky v historických pramenech jsou z  roku 1355, kdy patřila Klopina k Úsovskému 

hradu a to až do roku 1848. V katastru směrem k Polici se zde kolem roku 1834 doloval až 

do 40. let 19. stol. na obecním pozemku limonit pro knížete Salma. Obec má ve svém 

znaku jabloň s plody a právě v současné době jsou obce známé především pěstováním 

ovoce v rozsáhlých ovocných sadech, spolu se zpracováváním a sušením ovoce v místním 

podniku “Úsovsko“. Tento podnik je první český výrobce müsli tyčinek (Melzer et al., 

1993, Bartoš et al., 1974, Tonhauserová et al. 2009).  

4.2.2 Loštice a místní část Žádlovice  

Městečko Loštice leží v údolí řeky Třebůvky na západním okraji Mohelnické brázdy v  

nadmořské výšce 257 m, na území 933 ha. Směrem na jihozápad se zvedá Bouzovská 

vrchovina. Toto městečko má dvě místní části Žádlovice a Vlčice. Území bylo osídleno již 
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v mladší době kamenné, v době bronzové a v době římské. První písemné zmínky jsou 

z roku 1267. Ve druhé polovině 13. století byly Loštice vybudovány jako trhová ves na 

starší slovanské osadě. Městečko je z historie známé především unikátní výrobou tzv. 

loštických pohárů (Obr. 20), které byly známy a velmi ceněny v celé střední Evropě.  

Vyráběly se z tzv.“železnice“ (železitá tuhová hlína silně promísená pyritem), která se 

vybírala z hliniště na Masenicích u Žádlovic.  

 

 

Obr. 20:  Ukázka Loštických pohárů (Goš 2007) 

 

Loštice byly řemeslnicko-obchodnickým střediskem (z roku 1732 bylo v Lošticích 31 

řemeslníků !). Známé byly: papírna Vlčice, pivovar Loštice, výrobna tvarůžek (závody na 

výrobu tvarůžek A.Wessels 1876), sirkárna, kterou později nahradila Metrie-výroba metrů. 

K významným kulturním památkám patří chrám sv. Prokopa z 15. stol., židovský hřbitov, 

Památník A. Kašpara (Březina 1963, Melzer et al. 1993, Bartoš et al. 1974 Tonhauserová 

et al. 2009). 

4.2.3 Mírov a místní části Mírovský Grunt a Míroveček 

Mírov je obec nacházející se uprostřed lesů a kopců Mírovské vrchoviny. Je vystavěná 

kolem monumentálního mírovského hradu na vyvýšeném návrší nad potokem Mírovka 

v nadmořské výšce 395 m. Leží 6 km severozápadně od Mohelnice. Na katastru o rozloze 

1395 ha žije 410 obyvatel. Mírovská obec vznikala postupně – nejprve byl založen hrad 
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spolu s podhradím, potom Míroveček, Mírovský Grunt a Novosady. Vývoj, rozkvět i 

úpadek těchto obcí úzce souvisel s historií mírovského hradu, který od roku 1750 plnil 

úlohu věznice. Okolí Mírova je turisticky zajímavé – pod hradem se nachází přírodní 

koupaliště vybavené pro prázdninové stanování a sportovní aktivity. Přes Mírov vede 

cyklotrasa z Mohelnice do Svojanova (Bartoš et al. 1974, Březina 1963, Melzer et al. 1993, 

Tonhauserová et al. 2009). 

4.2.4 Mohelnice a místní části Újezd, Podolí, Libivá, Květín, Řepová,   

Křemačov a Studená Loučka 

Město Mohelnice se nachází mezi řekou Moravou a úbočím Mírovské vrchoviny 

v nadmořské výšce 277 m. Je správním i hospodářským centrem regionu a zaujímá 4 623 

ha území s 9 900 obyvateli. Díky své poloze se stala jedním z turistických center střední 

Moravy. Leží na důležité dopravní křižovatce Olomouc – Moravská Třebová – Hradec 

Králové a Zábřeh na Moravě – Šumperk – Jeseník. Městem prochází i železniční trať směr 

Olomouc – Praha.  

Mohelnice se rozkládá na území, které bylo osidlováno již v mladší době kamenné. 

První písemné zmínky o původně středověké tvrzi jsou z roku 1141. Město Mohelnice má 

velmi bohatou historii, o které svědčí řada historických památek v památkové zóně města. 

Centru vévodí neogotická věž farního kostela sv. Tomáše z Canterbury ze 13. století (Obr. 

21), na náměstí stojí budova radnice z roku 1564, řada měšťanských domů, budova 

Mohelnického muzea na Kostelním náměstí z roku 1238 (tzv. Biskupský hrádek), bašta 

s domem z 15. stol., Mariánský sloup z roku 1703, zbytky hradeb. Mohelnice je také 

rodištěm významných osobností – např. Antonína Bruse a Martina Medka, barokního 

malíře J. T. Suppera.  
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Obr. 21:  Pohled na zachovalou část hradeb s negotickou věží v pozadí (originál, 2012) 

 

V současné době se zde nacházejí významné firmy: Siemens, s. r. o odštěpný závod 

Elektromotory Mohelnice – přední světový dodavatel asynchronních elektromotorů, firma 

Hella Autotechnik, spol. s. r. o. - závod na výrobu světelné techniky, firma Kámen 

Zbraslav - zabývající se těžbou štěrkopísků, Beta – prefabrikáty, atd. (Křupka 1973, 

Melzer et al. 1993, Tonhauserová et al. 2009). 

4.2.5  Úsov a místní část Bezděkov  

Město Úsov patří k přitažlivým turistickým cílům mikroregionu Mohelnicko. Nachází 

se 8 km sv. od Mohelnice na území 932 ha, kterým protéká potok Doubravka. Dříve bylo 

město Úsov střediskem velkého panství, dnes v něm žije pouze 1190 obyvatel. Osídlení 

tohoto území bylo již v mladší době kamenné. Rozvoj města Úsova byl spjat s osudy 

úsovského panství a hradu, který ležel na důležité obchodní cestě do Slezska a Polska. Již 

z 16. a 17. století existují zprávy o dolování železné rudy v okolí Úsova. V 1. polovině 19. 

století se dolovala železná ruda v obecním lese pro železárny v Mariánském údolí a poblíž 

kaple sv. Rocha pro firmu Navara v Krumpachu. K významným stavbám patří impozantní 

kostel sv. Jiljí z 15. stol., působivá barokní kaple sv. Rocha a úsovský zámek (Obr. 21), 
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dnes známý jako lovecko-lesnické muzeum (Bartoš et al. 1974, Březina 1963, Melzer et al. 

1993, Tonhauserová et al. 2009). 

4.3 Turistické zajímavosti – Přírodní lokality 

4.3.1 Arboretum Bílá Lhota 

Arboretum Bílá Lhota (Obr. 22) je významná dendrologická lokalita, která se nachází 

v obci Bílá Lhota 8 km západně od Litovle v Bouzovské vrchovině na rozloze 2,41 ha u 

bývalého zámečku. Zámecký park byl založen kolem roku 1700 s převahou domácích 

dřevin. V letech 1926 - 1940 byl původní park upravován Quidem Riedelem do dnešní 

podoby. Tvoří významnou sbírku dřevin, které jsou plynule doplňovány o nové druhy. 

V roce 1965 zpřístupnilo park veřejnosti olomoucké muzeum, které arboretum převzalo do 

své péče a v roce 1966 byl park vyhlášen jako PP. Dnes je na rozloze 3 ha pěstováno 500 

druhů našich i cizokrajných dřevin, mezi kterými jsou i vzácné skvosty, např. topol 

chlupatý, dub Turnerův, cypřišek tupolistý (Tkáč 1993).  

 

 

Obr. 22:  Pohled z vesnice Bílá Lhota na Arboretum (originál, 2012) 

4.3.2 Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví 

Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví leží mezi městy Olomouc - Litovel - 

Mohelnice. Byla ustanovena v roce 1990 vyhláškou MŽP ČR č. 464/1990 a svou celkovou 
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plochou 96 km
2
 se řadí k pěti nejmenším CHKO v ČR. Celé území lužních lesů a luk 

s šířkou 3-8 km kolem řeky Moravy bylo vyhlášeno za CHKO z důvodu zvýšené ochrany a 

ekologicky šetrného hospodaření v krajině s mimořádně vysokým soustředěním cenných 

přírodních hodnot. Osou CHKO Litovelské Pomoraví je řeka Morava, která tvoří s lužními 

lesy, nivními loukami a mokřady ojedinělý přírodní celek nejen v celé ČR, ale i ve střední 

Evropě. 

CHKO Litovelské Pomoraví zahrnuje také listnaté lesy Doubrava a krasové území 

Třesín s Mladečskými jeskyněmi. Nejcennější části CHKO jsou chráněny v 28 

maloplošných zvláště chráněných územích. Patří k nim dvě národní přírodní rezervace 

(NPR) Vrapač a Ramena řeky Moravy, jedna národní přírodní památka (Třesín), 13 

přírodních rezervací a 12 přírodních památek (Rubín et al. 2003, Rubín et al. 2006). 

4.3.3 Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy 

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy byla vyhlášena r. 1990. Jedná se o 

středoevropský unikátní ekosystém vnitrozemské říční delty řeky Moravy s navazujícími 

nelesními i lesními ekosystémy v nadmořské výšce 218 - 230 m. NPR zaujímá rozlohu 

71,19 ha a nachází se v úseku mezi Litovlí a Horkou na Moravě. Chráněn je hlavní rok 

Moravy a její dvě ramena s břehovými porosty, které jsou zde podmíněny charakterem 

jednotlivých úseků toku. Jsou zde zastoupeny vodní, pobřežní i lesní rostlinné druhy, ve 

kterých žijí bohatá společenstva živočichů (Rubín et al. 2003). 

4.3.4 Přírodní rezervace Bradlec 

Tato bývalá přírodní rezervace Bradlec se nachází mezi obcí Moravičany a městem 

Úsov uprostřed lesů na ploše 12,49 ha v nadmořské výšce 320 - 342 m. Jedná se o velmi 

hodnotný zbytek bukového lesa s vrchem Bradlec, na jehož svahu se nachází 

archeologická lokalita z doby bronzové. Jedná se o skupinu 15 mohyl lužické kultury 

(Rubín et al. 2003). 
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4.3.5 Přírodní rezervace Doubrava 

Tento bioregion se nachází mezi obcí Moravičany a městem Úsov na levém břehu řeky 

Moravy ve výšce 260 – 310 m n. m. v zábřežsko – uničovského úvalu. Jedná se o lesní 

rezervaci přirozeného porostu zakrslé doubravy na skalním masivu (Obr. 23). Je součástí 

CHKO Litovelské Pomoraví a dobře přístupná z Moravičan (Rubín et al. 2003).  

 

 

Obr. 23:  Naučná stezka Doubrava (originál, 2012) 

4.3.6 Národní přírodní rezervace Vrapač  

Národní přírodní rezervace Vrapač je také součástí CHKO Litovelské Pomoraví. 

Nachází se na pravém břehu řeky Moravy asi 1 km od obce Mladeč na rozloze 80,69 ha. 

Jedná se o přirozený ekosystém lužního lesa se soustavou odstavených říčních ramen 

v sousedství řeky Moravy s charakteristickou existencí planě rostoucích rostlin a volně 

žijících živočichů (Rubín et al. 2003). 

4.3.7 Přírodní rezervace Moravičanské jezero 

Toto antropogenní jezero (Obr. 24) bylo vytvořeno těžbou štěrkopísků. Těžba postupně 

rozšířila jezero tak, že na severu sahá svým výběžkem až k okraji města Mohelnice na 

celkové ploše 92,15 ha. Jižní část Moravičanského jezera byla v r. 1995 vyhlášena jako 

významná ornitologická lokalita. Tato Přírodní rezervace Moravičanské jezero chrání 
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hnízdiště řady ohrožených i silně ohrožených druhů, např. bukáček malý, bekasina otavní 

(Rubín et al. 2003). 

 

 

Obr. 24:  Moravičanské jezero (originál, 2012) 

4.3.8  Přírodní rezervace Rodlen Pavlov  

Přírodní rezervace Rodlen Pavlov (Obr. 25) se nachází při pravé straně silnice z Loštic 

do Bouzova asi 3 km od obce Loštice u obce Lechovice u Pavlova. Tato přírodní památka 

se rozkládá v lesním porostu v Bouzovské vrchovině ve výšce 300 – 352 m n. m. a nalézá 

se zde přibližně 800 mravenišť mravence množivého (Formica polyctena). Většina hnízd 

se nachází na prosvětlených místech v jehličnatých porostech. Hustota stabilních hnízd se 

pohybuje mezi 4 - 5 na ha. Rozloha celého území je 34,74 ha (internet - 22). 
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Obr. 25:  Přirodní rezervace Rodlen Pavlov (originál, 2012) 

4.4 Turistické zajímavosti - Geologické lokality 

4.4.1 Národní přírodní památka Třesín  

Dominantu severozápadní části CHKO Litovelské Pomoraví tvoří vápencový vrch 

Třesín (344, 9 m n. m.) asi 4 km západně od Litovle v Bouzovské vrchovině na území 

Mladeč – Měník. Zkrasovatělý pruh devonských vápenců s jeskyněmi, závrty, škrapy a 

vyvěračkami spolu s vápnomilnou vegetací a živočichy byly důvodem k vyhlášení ochrany 

tohoto území již v roce 1933 (Rubín at al. 2003). Vyvinuté Mladečské jeskyně jsou 

paleontologickým i archeologickým nalezištěm evropského významu a to především 

objevem tzv. mladečského člověka aurignacienské kultury – nejstarší člověk moderního 

typu (Rubín at al. 2003, Rubín at al. 2006, Lumír 2007). Toto archeologické naleziště je 

v Evropě ojedinělé.  
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Obr. 26:  Třesín – Římické vyvěračky (originál 2012) 

 

Systém Mladečských jeskyní je vytvořen ponornými říčkami Hradečky a Rachavy a 

není ještě zcela prozkoumaný. Na severním úpatí Třesína se nachází tzv. Řimické 

vyvěračky (Obr. 26) - vyvěrá zde 5 krasových pramenů. Chráněným územím vede značená 

turistická trasa spolu s naučnou stezkou v délce 5,5 km. Na zalesněném vápencovém vrchu 

jsou i novoromantické stavby z poloviny 19. století - např. zbytky „Rytířské síně“, (Obr. 

27), “Čertův most“, (Obr. 28), uměle upravená jeskyně “Podkova“ (Rubín et al. 2003, 

Rubín et al. 2006, Lumír 2007). 

 

Obr. 27:  Třesín – Rytířská síň (originál, 2012) 
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Obr. 28:  Třesín – Čertův most (originál, 2012) 

4.4.2 Národní přírodní rezervace Špraněk  

Národní přírodní rezervace Špraněk se nachází jihozápadně od Javoříčka asi 12 km 

jižně od Mohelnice na rozloze 28,7 ha. Tvoří ji zalesněný vrch Špraněk (539 m n.m.) s 

krasovými útvary, rozsáhlým systémem jeskyní a vzácnou teplomilnou květenou. Členitý 

dvoupatrový jeskynní systém Javoříčských jeskyní byl vytvořen na ostrůvku devonských 

vápenců vodami Špraňku  a vyniká bohatou krápníkovou výzdobou. Podstatná část 

jeskynního systému byla objevena v roce 1938 (v r. 1949 byla vyhlášena jako NPP, 

zpřístupněny byly v letech 1953 - 1961). Jeskyně jsou největším zimovištěm letounů v 

České republice, zejména kriticky ohroženého vrápence malého (Rhinolophus 

hipposideros). Území je známo i celou řadou paleontologických nálezů. V současné době 

je zpřístupněno pro veřejnost asi 800 m z celkové 4 km prozkoumané délky chodeb. Celé 

území devonských vápenců vyčnívá z kulmských břidlic a drob a převážná část je pokryta 

lesy- vápnomilnými bučinami s typickou vegetací. Vedle rozsáhlých a turisticky 

zpřístupněných jeskyní Javoříčko a Mladeč se na tomto území nachází ještě celá řada 

povrchových útvarů: např. propast Zátvořice, Liščí díra Na skalce u Vojtěchova, jeskyně 

ve Hvozdecké hoře nedaleko lomu, tři tunelovité jeskyně ve skalnatém hřbetu Průchodnice 

východně od Lumírova. Největším útvarem je Skalní brána pod Zkamenělým zámkem. 
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Chráněným územím vedou značené turistické stezky i naučná stezka (Rubín et al. 2006, 

Lumír 2007). 

4.4.3 Bradlo 

Bradlo -  nejvyšší hora Úsovské vrchoviny (600 m n. m.) bývá někdy označováno jako 

Moravský Blaník. Tento zalesněný hřbet, tvořený bradelskými kvarcity devonského stáří 

tvoří řadu pozoruhodných skalních útvarů (Kočičí skály, Bradlo, Tři kameny) se 

zajímavými mineralogickými nálezy agregátů hnědého goethitu a je vyhledávaným a 

oblíbeným cílem turistů a horolezců. Svou polohou je Bradlo významným rozhlednovým 

bodem a slouží k astronomicko – geodetickým měřením. (internet - 23). 

4.5 Turistické zajímavosti 

4.5.1 Hrad Bouzov 

Dominantou celého Bouzovska je hrad Bouzov (Obr. 29), který se nachází 

jihozápadním směrem od Mohelnice v lesnaté krajině Bouzovské vrchoviny. První 

písemné zmínky o hradu pocházejí z roku 1317, kdy hrad plnil strážní funkci na důležité 

obchodní cestě. S postupem času a vlivem politické situace zaniklo jeho původní poslání. 

Jako sídlo feudálního panství se koncem 19.stol nacházel celý hrad ve zbědovaném stavu. 

Teprve v roce 1894, krátce po zvolení arcivévody Evžena velmistrem Řádu německých 

rytířů, který se rozhodl obnovit a zrekonstruovat Bouzov v reprezentativní a honosné sídlo, 

začaly přípravné a stavební práce. Pod vedením projektanta přestavby architekta prof. 

Georga von Hauberisse byl budován nový hrad jako syntéza historických slohů 

s převažujícími gotickými prvky německé a rakouské architektury (Ženožička et al. 2006).  

Hrad byl komponovaný ve třech za sebou postavených frontách navzájem propojených 

dvěma mosty. První most vede do předhradí, druhý vede k hlavním budovám hradu: 

Alžbětino křídlo, Oppersdorfský palác s Búzovskou baštou a východní a západní palác. 

Mezi paláci se tyčí nejvyšší věž Hláska. Na vnitřním nádvoří je do skály vytesaná 

v hloubce 38 m novorenesanční studna. Celek dotváří vysoká okrajová hradba (Tkáč 

1993). Přestavba Bouzovského hradu byla dokončena v roce 1912 jako typické romantické 
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sídlo s cimbuřím, střílnami, chrliči, komíny, atd. Svou krásou, zachovalým stavem a 

vybavením interiérů láká k prohlídce stále (Ženožička et al., 2006). 

 

 

Obr. 29:  Hrad Bouzov (originál, 2012) 

4.5.2 Lovecko – lesnické muzeum Úsov 

Historie Úsova je nerozlučně spjata se zdejším gotickým hradem z poloviny13. století, 

jedním z nejstarších dochovaných hradů na severní Moravě. Ve svých počátcích sloužil 

jako královský lovecký hrad. Do okruhu hradeb s válcovitými věžemi byla koncem 17. 

století podle projektu Dominica. Martinelliho vestavěna barokní budova zámku (Obr. 30) 

ve stylu francouzského kastelu jako jedinečné u nás (ještě Konopiště). Na popud vrchního 

lesního rady J. Wiehla zde Lichtensteinové založili lesnické muzeum (Tkáč 1993). 

Lesnické a lovecké sbírky se dochovaly dodnes, jejich jádrem jsou expozice 

středoevropské zvířeny, které pocházejí většinou z Lichensteinských panství. V muzeu 

jsou dále sbírky loveckých trofejí, netradiční nábytek z přírodnin a lovecké zbraně. 

Muzeum je součástí Vlastivědného muzea v Šumperku (Lumír 2007). 
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Obr. 30:  Lovecko lesnické muzeum Úsov (originál, 2012) 

4.5.3 Hrad Mírov 

Hrad olomouckých biskupů Mírov ze 13. stol. byl v roce 1684 přestavěn na barokní 

pevnost a po roce 1750 na kněžskou káznici. V roce 1855 byl mírovský hrad prodán státu a 

moravské místodržitelství sem převedlo věznici ze Špilberka. Z toho důvodu byla 

provedena celá řada úprav a také novogotická přestavba objektu s typickou červení zdiva. 

Tato vězeňská historie pak pokračovala a mírovský hrad zůstal vězením dodnes (Melzer et 

al. 1993). 

4.5.4 Národní kulturní památka - Vodní elektrárna Háj Třeština 

Do kategorie národní kulturní památka byla tato technická a architektonická památka 

zapsaná v dubnu 2008. Technickou památku tvoří halová vodní elektrárna Háj s přilehlou 

Plhákovou vilou. Již v roce 1894 průkopník elektrizace na celé severozápadní Moravě pan 

Hubert Plhák v obci Třeština začal jako první využívat generátory na výrobu elektrické 

energie. První moravská zemědělská elektrárna, která zde vznikla v r. 1901, byla první 

nejen na našem území, ale i v Rakousko-uherské monarchii. Postavením prvního 
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venkovního elektrického vedení byla zahájena elektrifikaci okolních vsí, která s postupem 

času vedla od Bludova až po Bouzov a Troubelice (Melzer et al. 1993).  

Hydroelektrárna se nachází nad umělým vodním kanálem při levém břehu řeky 

Moravy. V r. 1922 byla postavena zcela nová vodní elektrárna (Obr. 31). Stavby nové, 

samostatné hydroelektrárny se ujali významní čeští architekti B. Fuchs a Josef Štěpánek, 

kteří vybudovali jeden ze skvostů moderní architektury. Elektrárna s halou, ve které 

zaujme technické strojní vybavení domácího původu, je po generální opravě dosud 

v plném provozu. Celek elektrárny doplňuje Plhákova vila, která je postavena ve stylu 

plastického rondokubismu (Tonhauserová et al. 2009). 

 

 

Obr. 31:  Třeština – Vodní elektrárna Háj (originál, 2012) 

4.5.5 Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích 

Loštice jsou proslulé svou dlouholetou tradiční výrobou olomouckých tvarůžků - 

jediného původního českého sýru s charakteristickou vůní a chutí. Tyto syrečky se 

vyráběly po celém olomouckém kraji pro domácí potřebu již od 16. stol, ale pro oblibu 

byly postupně prodávány i na trzích až do 19. stol. Počátky produkce tvarůžek v Lošticích 

jsou spjaty s Josefem Wesselsem, předkem dnešních majitelů světoznámé tvarůžkárny. 

Rodina Wesselsů nejprve podomácku vyráběné tvarůžky nahradila manufakturním 
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způsobem a stala se tak bezkonkurenčně největším výrobcem tvarůžků až do 1. světové 

války. Po roce 1917 byla zavedena postupně tovární výroba. V roce 1950 byl podnik 

vyvlastněn a v restituci (roce 1990) opět majitelům navrácen (Obr. 32). Historie  výroby 

této lahůdky je uložena v Muzeu tvarůžků (1994), které je umístěno v bývalé výrobně 

tvarůžků A.Wesselse na Palackého ulici č. 4. V této technické památce jsou uloženy 

historické stroje, pomůcky a zařízení na výrobu tvarůžek s celou řadou dokumentů o 

vlastní výrobě, o výrobci a jeho osudech, spolu s videozáznamy moderních 

technologických postupů (Lumír 2007, internet - 24).  

 

 

Obr. 32:  Loštice - Budova tvarůžkárny (originál, 2012) 
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5 Závěr 

Zaměření mé bakalářské práce bylo na využití Mohelnické brázdy z hlediska jejího 

geologického složení, které předurčuje využití brázdy jako celku pro těžbu nerostných 

surovin. Byla zpracovaná geomorfologická oblast Mohelnické brázdy, geomorfologie i 

geologie celku a oblastí, které brázdu tvoří, dále pak hydrologické a klimatické poměry. 

Snahou bylo poukázat na nejdůležitější nerostné suroviny (železné rudy, grafit, vápenec, 

cihlářské suroviny a štěrkopísky) zde těžené jak v historii, tak i v současné době. Protože 

se jedná se o území osídlované již v době paleolitu (10 000 – 8 000 let př. n. l.), nese celé 

území stopy nejrůznějších kultur (lužické, keltské, germánské a slovanské kultury) po celé 

historické období. Tyto stopy se promítly a promítají až do současné doby v užívání a 

přeměňování přírodního prostředí, využívání nerostného potenciálu v tomto území a do 

společenského života. V tomto obsáhlém tématu jsem chtěl propojit historii a současnost 

využívání Mohelnické brázdy z hlediska geologie a poukázat na spojitost přírodních 

podmínek s lidskou činností, jejím výsledkem je pestrá mozaika současných atraktivních 

turistických míst (NPP Třesín, NPR Špraněk, PR Bradlo, hrad Bouzov, zámek Úsov, atd.). 

Vzhledem k rozmanitosti a množství turisticky zajímavých míst v popisované oblasti 

jsem vybral jen ty, které se nacházejí buď přímo v Mohelnickém mikroregionu, nebo 

v jeho blízkém okolí.  

Mohelnický mikroregion jsem si vybral z důvodu, že z města Mohelnice pocházím a 

znám dané lokality. Všechny lokality jsem osobně navštívil a fotograficky zdokumentoval. 

Ovšem ne všude v činných lomech ke mně byli vstřícní. 

Z pohledu geovědního a montanního turismu jsou jiné lokality (Ostrava, Příbram) 

zajímavější a bohatější. Nevelká oblast Mohelnické brázdy však má také několik 

zajímavých geologických lokalit (Maletín – maletínský pískovec, Bludov – bludovit, 

Vitošov a Měrotín – vápence). Kouzlo Mohelnické brázdy je i v něčem jiném a to 

především v překrásné přírodě v okolí řeky Moravy. Tu lemují okolní kopce porostlé lesy a 

najdeme zde řadu turisticky zajímavých staveb např. hrad Bouzov či zámek Úsov, které 

přilákaly nejednoho turistu či režiséra. Dalším magnetem, ne tak voňavým, je dozajista 

gurmánská specialita olomouckých tvarůžků připravována na několik způsobů. 

Z uvedených důvodů si osobně myslím, že Mohelnická brázda má v současné době 

význam pro své geologické složení a těžbu nerostných surovin jako součastná velká 
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ložiska vápenců a štěrkopísků, ale také jako oblast s významnými historickými a 

přírodními památkami. 
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