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Anotace 

 

V předložené bakalářské práci se zabývám návrhem přípravy itineráře pro 

mineralogicko-petrografickou exkurzi do oblasti Jesenicka. 

 V první části se zabývám geologickou a geomorfologickou charakteristikou 

oblasti, která úzce souvisí s těžbou nerostných surovin v této lokalitě. V následující části se 

věnuji vybraným činným i nečinným lomům. Závěr práce je zaměřen na přípravu 

mineralogicko-petrografické exkurze, která je určena především pro studenty VŠB-TU 

v Ostravě. 

 

Klíčová slova:  Jeseníky, lomy, těžba nerostných surovin, geologická exkurze 

 

Summary 

 

This thesis deals with the preparation of the draft itinerary for the mineralogical and 

petrological excursion in Jesenicko.  

The first part deals with the geological and geomorphological characteristics of the 

area, which is closely related to mining there as well. The following section deals with 

selected active and inactive quarries. The conclusion focuses on the preparation of the 

mineralogical and petrographic excursion, which is intended primarily for students of the 

Technical University in Ostrava. 
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Seznam použitých zkratek 

CHOPAV – Chráněná oblast přírodní akumulace vod 

GPS – Global positioning systém (globální poziční systém) 

N - North 

E - East 

tzv. - takzvaný 

ČGS – Česká geologická služba 

např. - například 

mj. – mimo jiné 

cca. - přibližně 

spol. s r. o. – společnost s ručením omezeným 

PSČ – Poštovní směrovací číslo 

č.p. – číslo popisné 

a.s. – akciová společnost 

Sb. - Sbírka 

atd. – a tak dále 

Kč – Koruna česká 

ISIC – International student identity card 

VŠB-TU – Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 

 

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

km
2
, ha – kilometr čtverečný, hektar 

m n m. – metr nad mořem 

°C – stupně Celsia 

kg, t – kilogram, tuna 
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1 Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je zpracování naučné stezky po lomech v Jeseníkách, 

které se nachází v Olomouckém kraji. Tato oblast je geologicky velice zajímavá. Hornická 

činnost zde má dlouhodobou tradici, která pokračuje dodnes. Důlní činnost dala podnět 

k rozvoji skláren, papíren a hutí. Jeseníky jsou zajímavé i z petrografického a turistického 

hlediska. Existuje řada pěších, cyklistických i naučných stezek po místních zajímavostech. 

Podmínky byly také vhodné pro rozvoj lázeňství, což je další z důvodů pro rozkvět měst.  

Ve své práci popisuji přírodní poměry Jesenicka, několik zajímavých činných  

i nečinných lomů a některé z nich jsem zařadila do itineráře exkurze. Dále poskytuji 

základní informace o těžících společnostech, které provozují svou činnost v této oblasti. 

Připravovaná exkurze bude zaměřena především na studenty VŠB-TU studujících  

na Hornicko-geologické fakultě. Měla by jim utvrdit informace nabité při studiu a zároveň 

poskytnout vědomosti nové. Kvůli své náročnosti je trasa vhodná spíše pro zdravotně  

i fyzicky zdatnější jedince. Do této práce jsem vybrala ty nejzajímavější lokality  

na Jesenicku. 

Při našich dnešních prioritách jako je práce, peníze a bydlení, by si měl každý najít 

alespoň trochu času, který věnuje poznávání našich přírodních i kulturních zajímavostí. 

Proto by tato exkurze byla vhodná i pro běžné účastníky cestovního ruchu.  
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2 Přírodní poměry studované oblasti 

2.1 Geologie 

Jeseníky podle regionálně geologického dělení zařazujeme do Moravskoslezské oblasti, 

která leží na severovýchodě Českého masivu. Moravskoslezskou oblast dále dělíme  

na jednotky a ty můžeme rozdělit v této lokalitě na dvě hlavní a to jednotku Silezikum  

na západě a Moravikum na východě. 

Silezikum se nachází na západní straně Moravskoslezské jednotky, tomuto prostoru se 

říká Jesenický blok. Hranice silezika jsou na západní straně ohraničeny moravskoslezským 

zlomovým pásmem přesněji Ramzovským nasunutím, které silezikum odděluje od lugika, 

východní hranice probíhá v místech Andělskohorského nasunutí, kde se obecně udává 

rozhraní mezi nízkým a hrubým Jeseníkem. Zde se také mění facie ve svrchním devonu, 

tektonický styl a metamorfní stupeň.  Severní část pokračuje na polském území a noří  

se do  tercierních a kvartérních sedimentů, co se týče jižní hranice, tu tvoří zlomové pásmo 

Hané a Bušínský zlom, který silezikum odděluje od moravika. 

Silezikum je rozděleno na dvě stratigrafická a strukturně odlišná patra a to díky jejich 

nesouhlasnému uložení. Jedná se o patro hercynské (devonského stáří) a jesenický blok. 

Hercynské patro pokračuje na východ do oblasti devonu a spodního karbonu v Nízkém 

Jeseníku, má okrajové facie s klastiky a vápenci, hlubší facie s bazickými vulkanity. První 

fáze vrásnění byla zřejmě synchronní s nepřerušovanou sedimentací u hranic devonu  

a spodního karbonu. V pozdější fázi bylo vrásnění komplikovanější s řadou postupných 

deformačních fází. Předpokládá se, že východní vergence hercynského tektogenu je 

spojena s vyklenutím silezika koncem devonu a s přesunutím východního okraje přes okraj 

hercynské geosynklinály. Později se přes tento východní okraj přesune tektonický transport 

v opačném západním směru. 

 Jesenický blok silezika je nejlépe odkryt v jeho západní straně. Jeho charakter je více 

jednotvárný s velkým zastoupením svorů a dvojslídných rul. Grafitické horniny, kvarcity, 

amfibolity se vyskytuji hlavně ve svrchnějších částech. Metamorfní a deformační fáze 

předdevonského patra spadají do kadomského geotektonického cyklu. Patro je od západu 

k východu rozděleno na menší skupiny. V západní části je patro nejvíce odkryto.  
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Velkovrbenská jednotka se nachází mezi ramzovským a nýznerovským nasunutím. Na 

severu i jihu je ohraničena zlomy. Tato skupina je charakteristická pestrostí. Nalezneme 

zde dvojslídné ruly, amfibolity, svory, krystalické vápence, kvarcity. Stáří této skupiny 

není přesně známo. 

Skupina Branné se nachází v podloží ramzovského nasunutí a je situována na západ od 

keprnické skupiny. Je rozdělena do dvou částí svrchní a spodní. Ve spodním souvrství se 

vyskytují fylity, nečisté vápence, kvarcity. Ve svrchním souvrství můžeme najít vápence, 

grafitické fylity, kvarcity. Tato skupina je z petrografického hlediska velmi pestrá. 

Keprnická klenba je v centru tvořena keprnickými ortorulami. Hojně se zde vyskytují  

i migmatity. Obvod této skupiny se skládá z kvarcitů, vápenců, jemnozrnných pararul, 

grafitických fylitů, dvojslídných svorů. 

Skupina Červenohorského sedla je tvořena především svory, kvarcity, fylity, 

břidlicemi, amfibolity, a mramory prolínajícími se s metamorfovanými rulami, svory,  

a menšími tělesy metagranitu. Je ohraničena ze severu jesenickým amfibolitovým masivem 

a na jihu amfibolitovým masivem sobotínským.  

Desenská klenba se rozděluje na dvě kry Orlíku (sever) a Pradědu (jih). Nejpodstatnější 

složkou jsou monotónní biotitické a dvojslídné ruly, které mohou obsahovat zajímavější 

složky, jako jsou například amfibolity, erlány nebo kvarcity. Další typické horniny této 

skupiny jsou páskované magnetitové rudy. 

Hercynské patro Vrbenské vrstvy se nachází jižně od rejvízských vrstev. Jejich styk 

s podložím je transgresivní. Ve vrstvách se vyskytují kvarcity, metakonglomeráty, železné 

rudy, metabazity. Nejmladší vápence, droby se vyskytují v okolí Vrbna. V druhé vrstvě 

rejvízské se vyskytují metabazity ve větším počtu. Na jihu se vyskytují vulkanické facie, 

které jsou hlouběji metamorfonány. 

Magmatismem předdevonského cyklu vznikly například méně vyskytující se amfibolity 

v jaderných formacích. Častěji se zde vyskytují metabazity 

Jesenický amfibolitový masiv je těleso zhruba trojúhelníkového tvaru. Nachází se zde 

metamorfované bazické vulkanity, dále pak intruze gabra, gabrodioritů až dioritů. Najdeme 

zde i zástup páskovaných amfibolitů a aktinolitické břidlice. 

Sobotínský amfibolitový masiv je těleso, jehož stáří není přesně stanovené.  Na rozdíl 

od jesenického masivu se zde tak často nevyskytují metabazity. Nejhojnější horniny tohoto 
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masivu jsou amfibolitické ruly a metadiority, chloriticko-aktinolitické břidlice, mastkové 

břidlice, hornblendity. 

Žulovský masiv je taky nazýván jako Žulovský pluton. Tento masiv tvoří jádro 

Vidnavské pahorkatiny. Jižní hranice je tvořena lugickým zlomem a na severu zónou 

Niemczy. Je to největší intruzivní těleso v sileziku. Vznikl mnoha po sobě jdoucími 

intruzemi, během čehož docházelo k diferenciaci. V jižní a střední části se vyskytují 

Granodiority. Dále se zde nacházejí alkalicko-živcové granity, tonality, dioritické horniny. 

Šumperský masiv je těleso deskovitého tvaru. Největší zastoupení má biotitický 

granodiorit. Masiv je rozdělen na dvě části temenickým zlomem. Na styku masivu 

s vápenci vznikají erlány s hessonitem. Hlavní hornina, která se zde vyskytuje, je světlá, 

středně zrnitá s dobře rozpoznatelnými bílími plagioklasy, křemeny, draselnými živci.  

Součástí Moravskoslezského paleozoika je takzvaný moravsko-slezský kulm, který 

dále dělíme na severní kulm Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů a na jižní kulm 

Drahanské vrchoviny. Moravskoslezký kulm můžeme definovat na území 

trojúhelníkového tvaru, které na západě hraničí s metamorfity hrubého Jeseníku, devonem 

moravského krasu a permokarbonem boskovické brázdy. Severovýchodní hranici tvoří 

styk s karpatskou předhlubní. 

V kulmu se vyskytuji droba, aleuropelity, které tvoří samostatná mocná tělesa nebo  

se mnohočetně střídají. Sedimenty kulmu vznikly v miososynklinále severovýchodního 

směru a jsou produktem stupňovité sedimentace kalných proudů směřujících od Brna 

k severovýchodu. Sedimenty Slezského kulmu mají menší podíl slepenců než kulm 

Drahanský což ukazuje na menší vzdálenost od západní a jižní souše.  

Slezský kulm je rozdělen na čtyři souvrství s vyšším počtem členů, která jsou díky 

stejnoměrnému zmenšení mocnosti výsledkem reakce na úbytek subsidenční schopnosti 

podloží od západu k východu. 

Andělskohorské souvrství je pozoruhodné střídáním gradačně zvrstvených drob  

a břidlic. Vyskytují se zde i štěrčíky a slepence. Mocnost není známa. Nejvyšší 

metamorfóza a zvrásnění se nachází na západní hranici. 

Hornobenešovské souvrství je souhrn drob, které jsou obohaceny o určitý podíl břidlic. 

U Moravského Berouna se vyskytují moravskoberounské slepence. Mocnost tohoto 

souvrství je kolem 1000 m. 
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Moravické souvrství je budováno laminovanými prachovými břidlicemi až prachovci 

s častými vložkami jemně zrnitých drob. Vyjímečně se zde vyskytují i čočky vápenců. 

Mocnost je až 2500 m. 

 Hradecko-kyjovické souvrství je ve spodní části převážně tvořeno lavicovitými droby 

občas se slepenci. Ve vyšší pak laminované břidlice, které se střídají s karbonátickými, 

jemně zrnitými drobami. Mocnost kolem 1500 m (Chlupáč et al., 2011). 

2.2 Geomorfologie 

Jeseník je okres, který se ve Slezsku nachází nejseverněji, je součástí Olomouckého 

kraje. Okres je ze severní, severovýchodní a západní strany ohraničen státní hranicí 

s Polskou republikou. Na jižní straně je ohraničen hranicí Moravy a Slezska. Jeseník je 

tvořen pohořím Hrubý Jeseník s podhůřím, Rychlebské hory, Králický Sněžník a Nízký 

Jeseník. Rozkládá se na území o ploše 719 km
2
 s počtem obcí 24, z nichž největší jsou 

Šumperk, Jeseník, Zábřeh, Staré Město, Hanušovice, Zlaté Hory. Výškové rozpětí okresu 

je od 224 m n m. po nejvyšší bod 1422 m n m., který tvoří vrchol Keprník. 

Jeseníky leží na území České vysočiny. Přesněji spadají do krkonošsko-jesenické 

soustavy. Ta se pak rozděluje na Krkonošskou oblast, Jesenickou a Orlickou. V té 

nalezneme Orlické hory. Do Jesenické oblasti spadá Zábřežská vrchovin, Mohelnická 

brázda, Králický Sněžník, Hanušovická vrchovina, Rychlebské hory, Zlatohorská 

vrchovina, Hrubý Jeseník a Nízký Jeseník. A jako poslední oblast řadíme Krkonošsko-

jesenické podhůří, kde se nachází Vidnavská nížina a Žulovská pahorkatina (Šafář et 

al.,2003, Internet 1). 

2.3 Hydrologie 

Největší oblast okresu se nachází v povodí Kladské Nisy, ta se pak za hranicí 

s Polskem vlévá do Odry. Řeka Bělá je největší tok studované oblasti, v Jeseníku do ní ústí 

přítok Staříč. Dalším z větších toků je řeka Vidnávka, ta odvodňuje Rychlebské hory  

a Žulovskou hornatinu a její horní povodí je krasového typu. Při tání sněhu a vydatných 

deštích dochází k častým povodním nebo k náhlým zvýšením vodní hladiny. K tomu 

dochází díky snížené schopnosti zadržování vody v rozsáhlých oblastech horských lesů  
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a likvidaci mokřadů. Velké mechové jezírko se nachází ve středu rašeliniště Na Rejvízu, 

které zabírá plochu 195 ha. Dále se v Jeseníku nachází několik umělých vodních ploch. 

V oblasti vyvěrá i řada pramenů, některé jsou monitorovány a známé jsou i přirozené 

výrony minerálních vod. K nejproslulejším patří Lipová – lázně, Karlova studánka nebo 

Priessnitzovy lázně v Jeseníku. Oblast Jesenicka byla vyhlášena jako chráněná oblast 

přirozené akumulace vod (CHOPAV) (Šafář et al., 2003). 

2.4 Klima  

V Jesenickém kraji je zastoupena chladná až mírně teplá oblast. Díky velkým rozdílům 

v nadmořské výšce jsou zde velké rozdíly v podnebí, které je na tak malém území 

rozmanité. Průměrně se zde teplota v létě pohybuje v rozmezí 10-18
o
C. Ve vyšších 

polohách se srážky průměrně pohybují kolem 1250 mm a v těch nižších polohách je to 

kolem 800 mm. Častým a zajímavým úkazem této oblasti je také výskyt inverze, kdy  

na vrcholku hor je slunečné počasí a v nížinách mlhy (Šafář et al., 2003). 

2.5 Fauna 

Jesenický kraj nabízí velkou nabídku biotopů. V dané lokalitě se vyskytuje řada 

vzácných i kriticky ohrožených druhů. Velmi specifická fauna se nachází ve vrcholových 

částech Jeseníků. Převažuje zde středoevropská horská fauna. Do vrcholových partií 

výjimečně zavítá třeba medvěd hnědý (Ursus actos) nebo vlk obecný (Canis lupus). 

Jeseníky jsou také známé výskytem rysa ostrovida (Lynx lynx). Vyskytuje se zde  

i nepůvodní kamzík horský (Rupicapra rupicapra). V oblastech zalesnění se vyskytuje 

běžná středoevropská lesní fauna jako je například jelen lesní (Cervus elaphus), veverka 

obecná (Scurius vulgaris). Mezi ptáky zde sídlícími patří tetřev hlušec (Tetrao urogallus), 

jeřábek lesní (Bonasa bonasia), tetřívek obecný (Tetrao tetrix). Z řad motýlů se zde 

vyskytuje okáč horský (Erebia epiphoron), okáč menší (Erebia sudetica), nebo také 

osenice podhorská (Xestia collina). Jeskynní systémy, důlní díla i krasové jevy poskytují 

azyl mnoha letounům (Chiroptera), zvláště pak kriticky ohroženému vrápenci malému 

(Rhinolophus hipposideros). V místních vodách se vyskytují mihule potoční (Lampetra 

planeri) a rak říční (Astacus astacus) (Šafář et al., 2003). 
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2.6 Flóra 

Velká kotlina s asi 350 druhy rostlin patří mezi botanicky nejbohatší oblasti v České 

republice. Na mnoha místech byly původní lesní porosty nahrazeny smrkovými 

monokulturami. Původní borové porosty se zachovaly nad hranicí lesa v nejvyšších 

polohách a na území Bažantnic. Na horských vrcholech je typické alpinské bezlesí a uměle 

vysazené porosty borovice kleč (Pinus mugo). Z chráněných druhů zde můžeme vidět 

například sasanku narcisokvětou (Anemone narcissiflora). Jestřábník slezský (Hieracium 

silesiacum), lipnice jesenická (Poa riphaea), sítina trojklanná (Juncus trifidus) a vrba 

bylinná (Salix herbacea) jsou pozůstatky biotopů z doby ledové. Dále jsou chráněny 

zvonek vousatý (Campanula barbata), škarda velkoúborná (Crepis conyzifolia). Na 

mokřadech nalezneme především charakteristické rašeliniště vrchovištního typu, ale krom 

toho zde roste například kriticky ohrožený bradáček srdčitý (Listera cordata) nebo 

suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum). Na místech, kde se v podloží nacházejí 

hadce, rostou sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), sleziník nepravý (Asplenium 

adulterinum) a hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) 

(Šafář et al., 2003). 
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3 Významné lomy jesenické oblasti 

3.1 Lomy v dané lokalitě 

Lomy, kde se nachází granit, jsou Arcibiskupský, Ehrlich, Starost, Vycpálek, Žulový 

vrch. Tyto lomy jsou situovány převážně do oblasti Vápenná a Žulová. Lokality, kde  

se vyskytuje krystalický vápenec, jsou Horní Lipová, Dolní Lipová, Nový lom, 

Supíkovice, lom Ralux, Andělské domky. Tyto lomy se nachází v oblastech Lipová-lázně, 

Supíkovice, Černá voda u Žulové. V okolí Vidnavy se nachází již nečinný lom na těžbu 

kaolínu. V obci Uhelná se nachází zatopený lom Pelnář na lignit. Další zajímavá lokalita  

 je situována v obci Skorošice, kde se nachází již nečinný lom Petrův dvůr, zde se těžil 

hadec. Dále pak lom Kaní hora, také již nečinný, s dioritem. Čedičový vrch se nachází 

v Javorníku a zasahuje i do Polské republiky, vyskytují se zde neovulkanity. V okolí 

Jeseníku a Zlatých Hor se nachází ložiska zlata (Prokop, 1952). 

3.2 Vybrané lokality 

3.2.1 Uhelná 

Lokalizace: Povrchový důl Antonín Pelnář se nachází na okraji obce Uhelná v okrese 

Jeseník (GPS: 50°21'44.827"N, 17°2'8.153"E). 

Těžená surovina: Lignit  

Dnes již zatopený důl na lignit byl objeven v roce 1859 při rozorávání pastvin. Uhelná 

sloj byla 4-10 m mocná. Objevení bylo možné díky tomu, že sloj byla umístěna jen pár 

metrů pod povrchem a v jednom místě vycházela až na povrch. Ložisko zaujímalo plochu 

500 x 250 m. V roce 1862 byla těžba jen 200 t ročně, zato v roce 1878 to bylo již 1000 t. 

Po roce 1945 těžba vzrostla a v roce 1947 to bylo již 10 000 t. V roce 1950 dostal důl 

původně ,,Bedřich“ nové jméno „Důl Antonína Pelnáře“. 

Těžba na dole Pelnář byla ukončena dne 31. 12. 1957 z důvodu pronikání vody, to 

mělo na svědomí porušení jílového podloží. Voda zde pronikala takovou rychlostí, že 

některou techniku se nepodařilo zachránit.  Na počátku šedesátých let byly zesvahovány 

stěny dolu.  
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Lignit nebyl příliš kvalitní (Obr. 1) a používal se jako topivo při vypalování cihel. 

K topenářským účelům ho nechtělo využívat ani zdejší obyvatelstvo a dalo mu přezdívku 

„slezský minimax“. Na základě průzkumu v roce 1948 bylo zjištěno, že uhlí je velmi 

hodnotnou chemickou surovinou a tudíž je jeho spalování neekonomické. Zjistilo se, že 

z uhlí se dá získat vosko-pryskyřičná látka, která je důležitou surovinou v mnoha odvětvích 

průmyslu. Zdejší zásoby však byly už příliš malé. 

 

Obr. 1. Vytěžený lignit z dolu Pelnář, (originál 2012) 

Dnes slouží zatopený důl (Obr. 2) jako rekreační středisko pro koupání, vodní sporty  

a k chovu ryb. Do budoucna se zde plánuje stavba „oázy klidu“. Jde o oddychové centrum 

nejen pro cyklisty, s chatkami, sociálním zařízením a dalším potřebným zázemím (Gába, et 

al. 2012). 

 

Obr. 2. Zatopený důl Pelnář, (originál 2012) 
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3.2.2 Bukovice u Jeseníka 

Lokalizace: Lom se nachází v městečku Bukovice (GPS: 50°12'48.203"N, 

17°11'48.966"E).  To je vzdáleno od Jeseníku necelé 4 km.  

Těžená surovina: amfibolit, pegmatit 

Lom Bukovice se nachází v katastrálním území Bukovice u Jeseníku, 750 m od 

Bukovického vrchu, v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Je registrován v databázi České 

geologické služby, kde je zařazen do stupně ochrany C – Zajímavá geologická lokalita. 

Oblast je charakterizována především amfibolity, proniknutými ve spodní etáži dvěma 

žilami deformovaného pegmatitu a na svrchní etáži žilou porfyrického muskovitického 

granitu s biotitem a pegmatickými partiemi (Obr. 3). Amfibolity jsou metamorfované 

v sillimanitové zóně (Internet 2). 

Autoři Štelcl, Vávra a Zimák (2011) popisují lokalitu jako etážový lom v geologické 

oblasti, kterou lze označit jako jesenický komplex, či jako jesenický amfibolitový masiv. 

Dále podrobně charakterizují horniny vyskytující se v dané lokalitě. Lom je tvořen 

vulkano-sedimentárním komplexem původně efuzivních bazických hornin, které byly 

postiženy variskou metamorfózou za podmínek amfibolitové facie. Převládajícím 

horninovým typem jsou tzv. polyschematické amfibolity tvořené páskovanými erlán-

amfibolovými a amfibol-erlánovými stromatity. V menší míře jsou zastoupeny 

monoschematické amfibolity s celistvou strukturou, aktinolitové a chloritové břidlice. 

Ojediněle zde lze najít také kyselé vulkanity. Charakter původních hornin jesenického 

masivu je vulkanosedimentární, polyschematické horniny jsou alkalického charakteru 

(oproti většině hornin, které jsou subalkalické) (Internet 3). 
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Obr. 3. Lom Bukovice u Jeseníka, (originál 2012) 

3.2.3 Vápenná  

Lokalizace: Lom se nachází poblíž obce Vápenná (GPS: 50° 17,446´N 17° 07,293´E). 

Těžená surovina: granit 

V katastrálním území Vápenná se nachází opuštěný a částečně zatopený Vycpálkův 

lom (Obr. 4), který byl uzavřen již v padesátých letech. Je také registrovaný v ČGS jako 

Zajímavá geologická lokalita pro své typické parageneze minerálů kontaktní metamorfózy 

a dosud zachovalé utopené vápencové kry s tzv. plovoucími hessonity ve svrchní části 

lomu. 

Lom je tvořen jemnozrnným granitem a zčásti střednězrnným, místy až hrubozrnným 

biotitovým granodioritem. Jedná se o kontaktní metamorfózu na styku vápenců (trosky 

původního pláště) a granitoidů intruze žulovského masivu (Internet 4). 

Dle autorů Štelcla, Vávry a Zimáka (2011) patří Vycpálkův lom mezi nejzajímavější 

mineralogické lokality na území České republiky jako unikátní naleziště krystalů 

„plovoucího granátu“ (jde o grossular, odrůdu označovanou jako hesonit) ve kře mramoru, 

která zde vystupuje v nejvyšší části lomové stěny (v bezprostředním nadloží biotitického 

granitu). Zároveň se v tomto lomu vyskytují taktity typické pro oblast žulovského plutonu, 

a to např. v lomové stěně nad stávajícím jezírkem. „Plovoucí granáty“ ve kře hrubě 

zrnitého krystalického vápence v nejvyšší části lomové stěny mají tvar rombického 

dodekaedru o velikosti kolem 5 cm, některé krystaly mají velikost až 10 cm (hmotnost  
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i přes 2 kg). Krystaly obsahují uzavřeniny, dobře pozorovatelné až mikroskopicky 

(křemen, kalcit a další minerály). Tyto uzavřeniny jsou často přítomny i ve vnější zóně 

krystalů, a proto krystalové plochy granátů vypreparovaných z mramoru nejsou nikdy 

hladké. Ze stejného důvodu mají z vápence vystupující krystaly granátu „voštinovitý“ 

povrch, posetý četnými dolíčky. Tenká povrchová zóna krystalů má zpravidla světle 

červenohnědou barvu a jejich vnitřek je sytě hnědočervený. Chemické složení „plovoucích 

granátů“ je velmi málo proměnlivé a odpovídá grossuláru . Relativně častou složkou 

horniny je wollastonit, který tvoří bílé nebo jemně narůžovělé vláknité agregáty, někdy 

lemující „plovoucí granáty“ a oddělující je tak od okolního hrubě zrnitého kalcitu. Méně 

častý je vesuvian (zrna, místy krátce sloupcovité krystaly hnědozelené barvy), pyroxen 

diopsid-hedenbergitové řady (šedozelená zrna) a také epidot (zelená zrna nebo nedokonale 

vyvinuté sloupečky). 

V minulosti byly ve Vycpálkově lomu nalézány sběratelsky atraktivní ukázky typické 

asociace kontaktních minerálů, vytvořené na styku granitu s kalcitickým mramorem. 

Pocházejí odtud drúzy až 2 cm velkých krystalů červeného grossuláru (hesonitu) se skelně 

lesklými plochami, přičemž menší krystaly jsou i zčásti průsvitné. Epidot tvoří nedokonale 

omezené sloupcovité krystaly tmavě šedozelené barvy (velikosti až 5 cm). Vesuvian byl 

nalezen v podobě hnědých čtyřbokých sloupců o délce až 7 cm. Diopsid tvoří šedozelená 

zrna, v dutinách po vylouženém kalcitu i skelně lesklé sloupečky. Zóny bílého až šedavě 

bílého vláknitého wollastonitu dosahují mocnosti až 6 cm, vyskytují se v drobně až středně 

zrnitém taktitu při kontaktu s mramorem. Relativně často zde byly nacházeny drobné drúzy 

složené z nedokonale vyvinutých prizmatických krystalů šedavě zbarveného křemene. 

Vzácný titanit tvoří tence tabulkovité růžově šedé krystalky o velikosti 1 až 3 mm; scheelit 

byl nalezen v podobě zrn o velikosti do 3 mm (Internet 5). 



Veronika Biolková: Naučná stezka po lomech Jeseníka 

2013                                                                                                                                                                   13 

 

Obr. 4. Zatopený Vycpálkův lom, (originál 2012) 

3.2.4 Vidnava 

Lokalizace: Lom se nachází v okolí města Vidnava, spadá do katastrálního území Dolní 

Červená Voda (GPS 50°21'45.576"N, 17°10'59.879"E). 

Těžená surovina: kaolín 

Nedaleko obce Vidnava v katastrálním území Dolní Červená Voda se nachází ložisko 

kaolinu. Jedná se o důlní komplex geovědně historického významu, který je rovněž veden 

v kategorii C stupně ochrany ČGS – Zajímavé geologické lokality, z důvodu přítomnosti 

kaolinového ložiska (těžba kaolinu povrchovými dobývkami) a transportní štoly s vlečkou 

do blízké šamotárny. Zajímavostí lokality jsou nálezy ledovcem transportovaných úlomků 

jantaru, které jsou v ledovcových sedimentech Jesenicka vzácné (Internet 6). 

V oblasti Vidnavy byl kaolín v malém rozsahu těžen již v roce 1786, ve větším rozsahu 

od roku 1816. Vidnavský kaolín (Obr. 5) je vhodný pro výrobu šamotu, obkladaček, jako 

plnivo do papíru a také jako nátěrový papírenský kaolín. Matečnou horninou reziduálního 

kaolínu na tomto ložisku (Obr. 6) je biotitický granit žulovského plutonu. Přeměnou živců 

se vytvořil kaolinit - hlavní složka kaolínu. Intenzita kaolinizace klesá ve směru do podloží 

ložiska. Ložiskově významná zóna kaolinizace má mocnost v průměru 40 až 50 m. Kromě 

bílého kaolínu (nejkvalitnější keramická surovina) se na vidnavském ložisku vyskytuje 

zelený, žlutý a červený kaolín. Zelený kaolín obsahuje velké množství biotitu silně 
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přetvořeného na chlorit; žlutý a červený kaolín je zbarven oxidy a hydroxidy železa.  

V nadloží reziduálního kaolínu je téměř na celé ploše ložiska přítomen tzv. „sekundární 

kaolín“, který vznikl přeplavením reziduálního kaolínu a jehož mocnost je obvykle 2 až 6 

m. V nadloží kaolínů vystupují neogenní sedimenty (jíly, písky a tzv. žulový detrit)  

a pleistocenní ledovcové sedimenty s mocností kolem 10 m (Zimák, 2003). 

 

 

Obr. 5. Kaolín z lokality Vidnava, (originál 2012) 

 

Ve vertikálním profilu ledovcovými sedimenty lze rozlišit 3 zóny: 

a) asi 8 m mocný ledovcový výplav, jenž je tvořen střídavě horizontálně zvrstveným 

pískem a štěrkem se značným zastoupením eratických souvků ze skandinávsko-baltské 

oblasti a polského Dolního Slezska.  

b) asi 2 m mocné souvrství glacilakustrinních a snad i glacifluviálních sedimentů  

v nadloží výplavu, které odpovídají zrnitostí písčitému prachu nebo písčito-jílovitému 

prachu. 

c) nejvyšším členem souvrství je cca 1,5 m mocný hlinitý sediment (Internet 7). 
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Obr. 6. Zatopený lom Vidnava, (originál 2012) 

3.2.5 Skorošice u Žulové 

Lokalizace: Lom Petrův dvůr je situován na jihozápadním okraji obce Skorošice  

(GPS 50° 18,054´N 17° 04,078´E). 

Těžená surovina: hadec (serpentinit) 

Lokalita je velmi zašlá, větší část lomu je nepřístupná. Nachází se na okraji 

staroměstského krystalinika v tektonické zóně mezi lugikem a silezikem v tzv. 

nýznerovském dislokačním pásmu. Pásmo je široké kolem 600 m a je tvořeno svory 

s polohami jiných kataklazovaných hornin. Zlomy na okraji dislokačního pásma jsou 

zvýrazněny čočkovitými tělesy vysokotlakých hornin, např. hadců a eklogitů. V jižní části 

navazuje na tuto tektonickou zónu vacetínské nasunutí a ještě dále na jih hranice 

moldanubika a moravika - svojanovská zóna. V těsném okolí lokality se nachází skvrnité 

ruly s paralelní texturou a porfyroblasty oligoklasu, které jsou na povrchu silně zvětralé. 

Vložky v rulách tvoří amfibolity, zpravidla jemnozrnné s proměnlivým složením – jedná  

se především o amfibolity, pyroxenické, epidot-zoisitové typy nebo hrubozrnné 

amfibolitové skaliny. 

Lom je založen v jediném hadcovém tělese, které má přibližně oválný tvar s rozměry 

140 x 70 m a mocností cca 35 m. Úklon tělesa je kolem 20° k západu a severo-západu. 

Severní a jižní hranice tělesa je pravděpodobně tektonická, na východě je ostrý kontakt 
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s amfibolity, směrem k západu se hadcové těleso noří do podloží a pravděpodobně 

pokračuje. 

Hadec se vyskytuje ve dvou typech: 

 První typ je všesměrná tmavá hornina složená z minerálů serpentinové skupiny.  

 Druhý typ obsahuje navíc zelené skvrny tvořené pyroxenem, struktura je potom 

„okatá“.  

Jemnozrnný celistvý hadec prvního typu obsahuje minerály serpentinové skupiny  

(75 %), chlorit, magnetit, flogopit, mastek a místy karbonát. Druhý typ hadce obsahuje 

porfyroblasty pyroxenu, často ve shlucích až kolem 3 cm. Převažují opět minerály 

serpentinové skupiny, dále je přítomen olivín, chlorit, mastek magnetit a místy karbonát.  

V celém tělese převládá mírně „okatý“ typ. 

Těleso je doprovázeno žilnými horninami - pegmatitové žíly s jednoduchým složením 

plagioklas, křemen, slída a amfibol. Živce jsou druhotně přeměněné – karbonatizované, 

kaolinizované a sericitizované. 

Ve směru sever - jih prochází tělesem žíla lamprofyru (jemnozrnná s makroskopicky 

viditelným biotitem) o mocnosti 2 – 4 m s úklonem 85° k západu. Odlučnost je drobně 

kostičková, místy kulovitá. Hornina je složena z přeměněného amfibolu, živce, biotitu  

a pyroxenu. Je možné ji označit jako spessartit. Mikrostruktura je porfyrická s vyrostlicemi 

původního amfibolu a biotitu. Amfibol je zcela přeměněn na směs chloritu, karbonátu  

a rudního pigmentu. Živec odpovídá karbonatizovanému a sericitizovanému plagioklasu. 

Ve svrchní části je hornina silně zvětralá. (Internet 8). 

3.2.6 Lipová u Jeseníka 

Jedním z lomů, kde se těží známý lipovský mramor (slezský), je Lom Lipová, který  

se nachází v katastrálním území Lázně Lipová.  

Ložiska se nachází v okolí Horní a Dolní Lipové: lomy na severovýchodním úbočí 

Mramorového vrchu jihozápadně od Horní Lipové, lom na severozápadním svahu 

Smrčníku, ložisko Pomezí, lom nad železniční tratí Horní Lipová – Ramzová, který je 

založen v pruhu krystalických vápenců na styku série Branné s keprnickým krystalinikem 

směru zhruba severovýchod-jihozápad se středním úklonem k severozápadu, v nadloží 

biotitických a v podloží rohovcových, muskovitických a kvarcitových rul (Internet 9). 
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Mramorový vrch 

 

V katastrálním území Horní Lipová se nachází lom tzv. Mramorový vrch. Krystalický 

vápenec je zde dobýván jedním činným dvouetážovým zahloubeným lomem jako surovina 

pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Krystalický vápenec (lipovský mramor) je 

šedá páskovaná hornina s malým množstvím nekarbonátových příměsí. Šedé páskování  

je způsobeno impregnací grafitu, lokálně je přítomen vtroušený pyrit, který limitně 

ovlivňuje kvalitu suroviny. Na kontaktech s nadložními a podložními horninami podléhají 

vápence drcení spojenému s limonitizací a krasověním (Internet 10). 

 

Horní Lipová - Smrčník (Na Pomezí) 

 

Lokalizace: Lom se nachází na severozápadním úbočí kóty Smrčník (799 m n m.),  

v literatuře často označována jako „Na Pomezí“, a to podle železniční zastávky na horském 

sedle téhož názvu (GPS 50° 14,252´N 17° 07,389´E). 

Těžená surovina: krystalický vápenec 

Lom je otevřen ve středně až hrubě zrnitých krystalických vápencích skupiny Branné. 

Jde převážně o horniny bílé až světle šedé barvy, v některých partiích ložiska převládá 

modravě šedý krystalický vápenec obsahující grafitický pigment, který je často 

koncentrován v určitých horninových páscích. Hornina pak může mít velmi výraznou 

páskovanou texturu. Na složení krystalických vápenců se téměř výhradně podílí kalcit, 

lokálně je přítomen grafit; ojediněle byly zjištěny větší šupinky flogopitu, muskovitu, 

chloritu i zrnka pyritu. V hornině se místy objevují hojné tenké žilky okrově hnědé barvy, 

v nichž je kalcit druhotně zbarven oxid-hydoxidy železa. Selektivní těžbou je v lomu na 

Smrčníku mj. získávána chemicky superčistá surovina na výrobu mikromletých 

karbonátových plniv.  

Pouze lokálně se ve vápencích objevují vložky muskovitických kvarcitů, resp. fylitů 

(do 10 cm). Podloží vápenců tvoří kvarcity (muskovitické, biotit-muskovitické, biotit-

muskovit-staurolitické nebo staurolit-muskovitické) s polohami svorů; při styku vápence  

s kvarcity byly ve vrtech zjištěny erlány tvořené v podstatném množství pouze křemenem  

a kalcitem, v menší míře živcem, amfibolem, zoisitem, muskovitem a titanitem. 
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Těžbou v lomu byly odkryty hydrotermální křemen-karbonátové žíly a žilníky  

o mocnosti až 60 cm. Podstatnou složku tvoří křemen (v drúzových dutinách tvoří až 2 cm 

velké krystaly) a kalcit, jenž je často hnědě zbarven jemně rozptýleným goethitem 

(primárním). Sulfidy jsou na těchto žilách zastoupeny lokálně velmi hojným chalkopyritem 

(zrnité agregáty o velikosti až několik cm), výjimečně je přítomen pyrit. Z primárních 

rudních minerálů se vyskytuje také pyroluzit (často společně s goethitem), jenž zde byl 

nalezen dokonce v podobě drobných krystalků. Hydrotermální žilovina je místy silně 

postižena supergenními procesy. Vedle dominantního okrově hnědého limonitu je jejich 

produktem také stilpnosiderit (černý, smolně lesklý limonit, pseudomorfující chalkopyrit)  

a modrý až modrozelený chryzokol, provázený malachitem. Mikroskopicky byl zjištěn 

supergenní chalkozín a covellin. Asociaci supergenních minerálů doplňuje supergenní 

kalcit, křemen a chalcedon (Internet 11). 

 

Dolní Lipová 

 

Těžená surovina: krystalický vápenec 

Ve skupině Branné jsou hojné polohy krystalických vápenců, které v příčném profilu 

zaujímají 3 úrovně. Spodní nejmocnější poloha se těží často intenzivně, především  

k dekoračním účelům. Střední, méně mocná, poloha se nalézá mezi andaluzitickými  

svoro-fylity a vlastními fylity skupiny Branné, tato poloha je vyvinuta především  

v severním úseku nad Lázněmi Lipová. Nejvyšší svrchní úroveň je v těsném dotyku s 

ramzovským nasunutím. Od podloží do nadloží výrazně klesá stupeň regionální 

metamorfózy. Jihozápadně od sedla Na Pomezí je zachována kryoplanační úroveň (lidově 

zvaná letiště), tvořená především andaluzitickými svory, z níž čnějí protáhlé skalky a suky 

střední polohy krystalických vápenců. Sklon vápenců se pohybuje mezi 30° - 40° k 

severozápadu.  

Na jihovýchodním okraji až 5 m vysokých skalek jsou vyvinuty mrazové sruby s osypy 

ostrohranných sutí. Tento reliéf nebyl doposud zasažen antropogenní činností a je 

dokladem periglaciální modelace této části Rychlebských hor. Vrchol tvoří šedobílý, místy 

slídnatý kvarcit až křemenný metakonglomerát hlavního kvarcitového pruhu. V bazální 

části kvarcitového pruhu, vystupuje kvarcit s hojným magnetitem, polohy s magnetitem se 
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střídají s polohami kvarcitu bez magnetitu, na plochách s magnetitem se objevuje i staurolit 

jako až 5 mm dlouhé sloupečky.  

V obou velkých vápencových lomech je odkryta postupující těžbou mírně zvlněná 

svrchní plocha kvarcitového tělesa, tvořící bázi krystalického vápence, ukloněná pod 

úhlem 30-35° k severozápadu. Při styku vápence s kvarcitem je muskovitem bohatá, 

několik cm silná poloha s hojným andalusitem a staurolitem. V nadloží tělesa vystupuje 

také poloha kvarcitu, ale jen 3-5 m mocná. Krystalický vápenec je šedobílý, středně zrnitý 

nevýrazně páskovaný, rozpukaný do velkých bloků hlavně podle puklin. Podle těchto 

puklin místy pronikají žíly hrubě zrnitého kalcitu. Vzácnější jsou diskordantní křemenné 

žíly. V severozápadním cípu jámového lomu vystupovala křemenná žíla s Cu-mineralizací 

(chalkopyrit, malachit, chryzokol), která byla známá sběratelům na konci 80. let 20. století, 

dnes je odtěžena. 

V bezprostřední blízkosti probíhá lomová těžba krystalického vápence na mocnějším  

a stratigraficky nižším pruhu vápenců. Na vyšším, méně mocném horizontu nebyly 

vykazovány průmyslové zásoby (Internet 12). 

3.2.7 Arcibiskupský lom 

Lokalizace: Nachází se pod Žulovým vrchem, vede k němu jen lesní cesta  

(GPS 50°17'4.535"N, 17°7'43.705"E). 

Těžená surovina: granit 

Lom zvaný taktéž „Biskupák“ je trochu skrytý a v porovnání s ostatními méně 

navštěvovaný zatopený lom (Obr. 7), nacházející se na severním úpatí kopce Žulový vrch, 

jižně od osady Zelená hora. Lom je jednou z nejvýznamnějších lokalit výskytu chráněného 

raka říčního (Internet 24). 
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Obr. 7. Zatopený Arcibiskupský lom, (originál 2013) 

 

Žulový vrch (719m) leží mezi Jasanovým vrchem a Zelenou horou, nedaleko obce 

Vápenná. Nachází se tady několik opuštěných lomů, z nichž jen některé jsou zatopeny. Na 

samotném vrcholu byl na počátku století otevřen lom na žulu zvaný Stříbrná pavučina 

nebo také Brankoppe. Lom je nyní zatopen a vytváří působivé jezírko s velmi romantickou 

atmosférou (Internet 25). 

3.2.8 Nový lom 

Lokalizace:  Lom se nachází asi 2,5 km východně od obce Žulová po silnici II. třídy 

456 (GPS 50°17'57.035"N, 17°7'45.822"E). 

Těžená surovina: granit 

Jedná se o jámový lom v katastrálním území Černá Voda, v oblasti u Žulové. Takto je 

označován činný lom (Obr. 8), situovaný asi 1 km jihozápadně od obce Černá Voda. 

Lomem jsou odkryty granitoidy žulovského masivu v typickém vývoji. Žulovský masiv je 

variského stáří, absolutní datování kolem 300 mil. let. Intrudoval podél okrajového 

sudetského zlomu a vystupuje na povrch na ploše asi 125 km
2
. Vznikl řadou po sobě 

následujících intruzí a běžným diferenciačním trendem od starších amfibolicko-

biotitických dioritů a granodioritů, přes biotitické granity ke granitům a granodioritům 

bohatým křemenem.  
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Obr. 8. Těžba na Novém lomu, (originál 2012) 

 

V lokalitě jsou zastoupeny masivní biotitické granity až granodiority s častým 

výskytem xenolitů starších magmatických i metamorfovaných hornin, jsou rozpukány  

a pronikány četnými žilami pegmatitů, aplitů a křemene. Žilné horniny a pukliny 

granodioritů jsou mineralizovány zejména sulfidy (molybdenit, pyrit, chalkopyrit, 

pyrhotin). Nálezy molybdenitu patří k nejlepším v rámci celé ČR. Minerální asociace jsou 

vyvinuty od stádia pegmatitového, přes vysokoteplotní hydrotermální sulfidické po 

alpskou paragenezi (epidot, chlorit, křemen, albit, zeolity a další). Horniny masívu  

a mineralizace nebyly postiženy přeměnami v rámci mladších orogeních cyklů. 

V současnosti je zde nejtypičtější umělý odkryv biotitických granodioritů až granitů 

žulovského masívu. V lomu jsou patrné fenomény intruzivní činnosti jako přítomnost 

xenolitů, žilné pegmatity, aplity, křemenné žíly. Typický příklad mineralizace žulovského 

masivu: minerály pegmatitových žil, hydrotermální sulfidické stadium, alpská parageneze, 

významné zejména nálezy molybdenitu (Internet 13). 

Nový lom je jednou z mineralogicky nejvýznamnějších lokalit v prostoru žulovského 

masivu, a to především díky častému výskytu hydrotermální molybdenitové mineralizace a 

dalších sulfidů, a přítomnosti chamositu - tzv. strigovitu na pegmatitových žilách. Jde také 

o poměrně bohaté naleziště zeolitů na puklinách granitoidů.  

V lomu převažuje světle šedý granitoid s všesměrně zrnitou stavbou. Složení horniny je 

poměrně jednoduché. Křemen tvoří nepravidelná xenomorfní zrna s undulózním zhášením. 
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Obsah mikroklinu a ortoklasu je vyrovnaný, podíl albitové složky je cca 4 - 7 %, K-živec 

výjimečně obsahuje kolem 0,5 % celsianové komponenty. Zrna plagioklasu vykazují 

nevýrazné polysyntetické lamelování, místy je zřetelná optická zonálnost.  

Lokalita Nového lomu je v současnosti nejbohatším nalezištěm sulfidických 

hydrotermálních mineralizací v žulovském masivu, které jsou prostorově vázány zejména 

na žíly pegmatitů, aplitů, křemene a na jinak nemineralizované pukliny granitů. Velké 

sulfidické agregáty jsou obyčejně narostlé - až několik cm (i zarostlé, ale epigenetické) na 

křemeni a živcích v centrálních puklinách pegmatitových žil. Zde lze rozlišit 2 hlavní 

asociace: a) molybdenit + chalkopyrit + pyrhotin, b) chalkopyrit + pyrhotin  sfalerit, 

pyrit. Sulfidy (hlavně molybdenit  chalkopyrit) jsou často lokalizovány na povrchu puklin 

granitů a většinou je doprovází křemen.  

Molybdenit je tvořen zprohýbanými šupinkami a lístečky o velikosti do 1 cm
2
. 

Lupenitá individua molybdenitu jsou někdy nahromaděna v pecičkovité nebo růžicovité 

shluky o celkové velikosti agregátů do 4 cm. Méně časté jsou šestiboké tabulky 

molybdenitu o šířce do 1 cm a výšce do 5 mm. Molybdenit často zarůstá do 

hydrotermálního křemene, s jehož staršími stadii je sblížen krystalizačně. Drobné šupinky 

molybdenitu o velikosti 1 - 3 mm lze najít také v asociaci s epidotem na trhlinách aplitu. 

Další z řady sulfidů (např. pyrhotin, pyrit a chalkopyrit) s největší pravděpodobností 

představují mladší krystalizační fáze - vzhledem k molybdenitu. 

Vysokoteplotní hydrotermální sulfidické asociace v pegmatitech, aplitech  

a křemenných žilách žulovského masivu představují z regionálního hlediska samostatnou 

metalogenetickou skupinu, kterou lze v oblasti při hranici silesika a lugika definovat 

parageneticky a chemickým složením rudními minerály. 

Zvětrávání sulfidů tvoří produkty, jako jsou limonit, azurit, malachit, covellin, a také 

sekundární pyrit a markazit, který vzniká supergenní disulfidizací pyrhotinu. Asociace 

druhotných minerálů, které se tvoří přeměnou sulfidů, je doplněna lokálně hojným 

powellitem. Powellit se vyskytuje vždy v bezprostřední blízkosti molybdenitu, v podobě 

šedobílých zemitých pseudomorfóz po tabulkách a lupíncích molybdenitu, častěji však 

tvoří práškovité povlaky na křemeni.  

Na lokalitě se velmi často vyskytují hojné žíly aplitů a pegmatitů, jejichž velikost běžně 

dosahuje 30 - 40 cm. V průběhu těžby byly nalezeny pegmatitové žíly o mocnosti až přes  

1 m. Podstatnou složku obou typů žilných hornin tvoří křemen a živec (K-živec, méně 
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albit-oligoklas). V pegmatitech je to často záhnědovitý křemen, který v blokové zóně 

pegmatitu provází i přes 10 cm velká individua jemně nažloutlého, šedobílého K-živce. V 

některých pegmatitových žilách je přítomen také muskovit, běžnou součástí pegmatitových 

žil jsou velké lupeny často silně chloritizovaného biotitu. Obě slídy se vyskytují v podobě 

drobných lupínků v aplitech. Jak v aplitech, tak i v pegmatitech je typickou akcesorií 

granát, turmalín skoryl-dravitové řady, apatit a ilmenit.  

Pegmatitové a částečně i aplitové žíly žulovského masivu charakterizuje přítomnost 

jemnozrnných, černozelených, případně až celistvých agregátů chloritu, jenž jsou  

v literatuře označovány často jako strigovit. 

V lokalitě Nový lom se vyskytuje chamosit - strigovit zcela běžně. Agregáty chamositu 

zde většinou vyplňují miarolitické dutinky v centrálních částech pegmatitových žil, které 

typicky reprezentují mladší hydrotermální mineralizace. Popisovaný chlorit je provázen 

hlavně K-živcem, křemenem, epidotem, muskovitem, albitem, méně často hematitem, 

apatitem, fluoritem a také zeolity. Poměrně časté jsou v asociaci s tímto chloritem 

přítomny sulfidy - zejména pyrit, někdy molybdenit. V agregátech chamositu se občas 

vyskytují také tabulky ilmenitu, které lze ovšem pozorovat zpravidla jen mikroskopicky.  

Na puklinách granitů v Novém lomu v mineralizaci alpské typu se místy často 

vyskytují také zeolity. Jsou zastoupeny zejména stilbitem-Ca, méně často heulanditem  

a laumontitem. Stilbit-Ca vytváří na puklinách radiálně paprsčité šedobílé agregáty 

(„sluníčka“) o průměru i 3 cm. Je doprovázen na lokalitě vzácnějším heulanditem v podobě 

průsvitných, šedobílých, tabulkovitých, perleťově lesklých krystalů. Laumontit na 

puklinách granitů tvoří stébelnaté šedobílé agregáty. V dutinách aplitových žil byly 

zjištěny hroznovité nebo kulovité agregáty medově zbarveného stilbitu-Ca. Zeolity jsou 

často provázeny světle zeleným epidotem, který někdy tvoří drobné drúzy složené ze světle 

zelených jehlicovitých krystalů o velikosti zpravidla do 5 mm (Internet 14). 

3.3 Informace o těžících společnostech 

3.3.1 KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. listopadu 1993, Sídlo: Ostrava - Svinov  

čp. 849, PSČ 721 08 (Internet 15). 
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Firma KAMENOLOMY ČR s.r.o. těží, vyrábí a prodává drcené kamenivo pro 

betonárky, silniční a inženýrské stavby, regulaci vodních toků a obalovny asfaltových 

směsí. Společnost spadá pod stavební koncern STRABAG SE a zaujímá zde pozici 

výhradního výrobce kameniva v České republice. V tuto chvíli je provoz spuštěn na třiceti 

lomech a jedné pískovně. 

Stejně jako těžba je pro společnost důležitá i ochrana životního prostředí a s tím souvisí 

rekultivace krajiny. Návrhy na rekultivaci po těžebních pracích jsou připravovány předem. 

S rekultivačními pracemi se začíná ihned po ukončení těžby. 

Lomy vyskytující se v okolí Jeseníka: Bukovice, Kobylí Valšov I., II., Bílčice (Internet 

17). 

3.3.2 Slezský kámen a.s. 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 30. dubna 1992. Společnost byla založena podle 

§ 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního 

majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. Sídlo: Jeseník, Josefa 

Hory 679, PSČ 790 01 (Internet 15). 

Společnost Slezský kámen a.s. v současnosti provozuje 3 největší granitové lomy na 

Jesenicku, dále lomy na tmavý a světlý krystalický vápenec, a v neposlední řadě lom na 

zelený těšínský pískovec.  

Lomy: Lom Řeka, Lom Petrov, Nový Lom, Lom Huttung, Lom Supíkovice, Lom 

Horní Lipová 

Slezský kámen a.s. využívá vybavené kamenické dílny v Mikulovicích a Zlatých 

Horách. Kromě zpracování těžených surovin disponuje bohatou škálou dováženého 

kamene prakticky z celého světa. Firma těží ve svých lomech přírodní kámen:  

Lipovský mramor tmavý - velmi oblíbený dekorační kámen (střídání tmavších  

a světlejších poloh tvoří v řezu zajímavou kresbu). Pro svoji vysokou tvrdost je velmi 

vhodný na leštěné dlažby a obklady interiérů, dlažební mozaiku řezanou pro pěší zóny  

a prvky zahradní architektury. 

Supíkovický mramor - středně až hrubě zrnitý, většinou s šedými nebo světle hnědými 

neostrými pruhy, velmi dobře leštitelný. Pro svoji vysokou tvrdost je velmi vhodný  
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na leštěné dlažby a obklady interiérů, dlažební mozaiku řezanou pro pěší zóny a prvky 

zahradní architektury. 

Světlá slezská žula - modrošedá až šedožlutá, tradiční, velmi kvalitní materiál, 

vyhledávaný pro jemnou strukturu a světlou barvu, vhodný pro veškerou kamenickou 

výrobu (dlažby a obklady, schody, dlažební kostky, dlažební mozaika, obrubníky, atd.). 

Těšínský pískovec - používán pro obklady exteriérů a zahradní architekturu. Pro svoji 

nízkou obrusnost a nasákavost je velmi vhodný pro různé provedení venkovních dlažeb 

(Internet 18). 
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4 Dvoudenní poznávací mineralogicko-petrografická exkurze  

4.1 Informace pro účastníky 

Jedná se o dvoudenní autobusovou poznávací mineralogicko-petrografickou exkurzi. 

Tento zájezd je zaměřen na oblast Jesenicka a ukázku vybraných geologicky zajímavých 

míst. Exkurze bude vedena zkušeným průvodcem. Tato exkurze je určená pro fyzicky 

zdatnější osoby, protože obtížnost trasy je poněkud vyšší.  

Doprava je zajištěna autobusem typu Bova Futura. Autobus je vybaven polohovacími 

sedadly, bezpečnostními pásy, klimatizací, TV+DVD, toaletou, lednicí. Během cesty si 

mohou účastníci zakoupit teplé i studené nápoje, ale pouze jen na zastávkách autobus (čaj, 

káva 15,- Kč, nealko a pivo 20,- Kč). 

Nocleh je zajištěn na chatě Smrčník. Chata je vybavena sociálním vybavením na patře 

6x WC a 6x sprcha. Chata má klubovnu s krbem. Venku před chatou je hřiště na volejbal, 

ohniště a možnost grilu. Ubytování je zajištěno se snídaní. Je zde možnost vlastního vaření. 

Nástupní místo je na autobusové zastávce Rektorát VŠB-TU v 7:00 je plánován odjezd.  

4.2 Návrh trasy 

1. den exkurze: Odjezd v 7 hodin z parkoviště VŠB-TU (autobusová zastávka Rektorát 

VŠB) směr Jeseník. Okolo 9:30 návštěva lomu Bukovice. Od 10:35 návštěva 

Vlastivědného muzea Jesenicka a přestávka na oběd v centru města. Kolem 14 hodiny 

odjezd směrem k Jeskyni na pomezí, kde proběhne exkurze, možnost zakoupení suvenýrů. 

Kolem 15:40 prohlídka objektu lomu Vycpálek. Před 18. hodinou příjezd k chatě, 

ubytování a volný program.  

2. den exkurze: V 8 hodin se účastníci dostaví k autobusu a odjíždí od chaty. Okolo 

8:15 exkurze po vrcholu Šerák.  O dvě hodiny později vyjedeme směrem k dalšímu lomu. 

V 10:45 proběhne prohlídka na zatopeném kaolínovém lomu u Vidnavy. V 12:20 příjezd 

k Jeskyni Na Špičáku, kde proběhne prohlídka. Kolem půl druhé příjezd do Zlatých Hor, 

kde bude možnost obědu a prohlídka Městského muzea. V 16:15 odjezd směr Ostrava. 

V 18:00 příjezd na parkoviště VŠB-TU výstup účastníků. 
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4.3 Kalkulace zájezdu 

Kalkulace ceny exkurze je vypočítána na 40 osob. Doprava je zajištěna 

klimatizovaným autobusem, jehož tarif je 30 Kč na 1 km. V ceně jsou obsaženy poplatky 

za parkování, diety a mzda řidiče. Celková délka trasy je 290 km. Ubytování na chatě 

Smrčník, kde je sazba 5 500 Kč za pronajmutí chaty na jeden den. Snídaně jsou v hodnotě 

60 Kč. Cena za exkurzi na jednu osobu činní 415 Kč. 

 

Výsledná kalkulace: 

 Doprava celkem    8 700 Kč 

 Doprava na osobu   218 Kč 

 Ubytování celkem   5 500 Kč 

 Ubytování na osobu  138 Kč 

 Snídaně celkem   2 400 Kč 

 Snídaně na osobu   60 Kč 

 Cena exkurze celkem  16 600 Kč 

 Cena exkurze na osobu  415 Kč 
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4.4 Návrh časového plánu zájezdu 

Tabulka č. 1 Itinerář 

Den Km  

Km 

celkem Místo Příjezd Odjezd Poznámky 

1 
  

Parkoviště VŠB-TU 6:45 7:00 Nástup účastníků 

 
23,5 23,5 Opava 7:30 7:30 

 

 
23,9 47,4 Krnov 8:00 8:00 

 

 
39,6 87 Zlaté Hory 8:50 8:50 

 

 
17 104 Jeseník 9:15 9:15 

 

 
2,2 106,2 Bukovice 9:20 10:30 

Prohlídka lomu 

Bukovice 

 
2,2 108,4 Jeseník 10:35 14:00 

Přestávka na oběd, 

návštěva muzea 

 
6,6 115 Na Pomezí 14:15 15:30 Prohlídka jeskyně 

 
6 121 Vápenná 15:40 17:30 

Prohlídka lomu 

Vycpálek 

 
9,2 130,2 Lipová-lázně 17:40 

 

Ubytování, volný 

program 

2 
 

130,2 Lipová-lázně 
 

8:00 Nástup účastníků 

 
8,5 138,7 Ramzová 8:15 10:15 Ramzová- Šerák 

 
31,5 170,2 Dolní červená Voda 10:45 12:00 

Prohlídka 

kaolínového lomu 

 
14 184,2 Písečná 12:20 13:20 

Prohlídka Jeskyně 

na Špičáku 

 
17,4 201,6 Zlaté Hory 13:45 16:15 

Přestávka na oběd, 

návštěva 

Městského muzea 

 
39,4 241 Krnov 17:00 17:00 

 

 
23,9 264.9 Opava 17:30 17:30 

 

 
24,5 289.4 Parkoviště VŠB-TU 18:00 

 
Výstup účastníků 
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4.5 Program exkurze 

1. den exkurze 

 

7:00 Odjezd z Ostravy (zastávka VŠB-TU) 

9:20 Prohlídka lomu Bukovice u Jeseníka 

10:30 Odjezd z lomu směrem k centru města Jeseník 

10:35 Návštěva Vlastivědného muzea, poté přestávka na oběd 

14:00 Odjezd směr Lipová lázně 

14:15 Prohlídka Jeskyně Na Pomezí 

15:30 Přesun účastníku na lom Vycpálek 

15:40 Prohlídka lomu 

17:30 Odjezd k ubytování 

17:40 Ubytování účastníku, volný program 

 

2. den exkurze 

 

8:00 Odjezd z ubytování 

8:15 Ramzová - Šerák  

10:15 Odjezd směr Červená Voda 

10:45 Prohlídka kaolínového lomu 

12:00 Odjezd směr Písečná 

12:20 Prohlídka Jeskyně na Špičáku 

13:20 Odjezd směr Zlaté Hory 

13:45 Prohlídka Městského muzea, přestávka na oběd 

16:15 Odjezd směr Ostrava 

18:00 Výstup účastníků (parkoviště VŠB-TU) 
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4.6 Pokyny pro účastníky  

4.6.1 Doprava 

Na místo odjezdu se dostavte minimálně 10 minut před odjezdem. Účastníci se při 

příchodů ohlásí průvodci, který mu sdělí přidělené místo v autobuse. Dále si pak mohou 

zakoupit teplé i studené nápoje a to pouze v místech zastavení. 

4.6.2 Nutné vybavení 

Každý účastník si musí přibalit ochranné pomůcky jako je helma a výstražná vesta. 

Účastníci by si měli přibalit oblečení do každého počasí, pohodlnou obuv. Pokud má 

účastník nárok na slevu, musí si vzít s sebou potvrzení, jinak mu sleva nebude poskytnuta 

(ISIC karta a podobně). Doklady totožnosti a kartičku pojišťovny. 

4.6.3 Finance  

V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupy do jednotlivých lokalit, a dále si účastníci 

obstarávají jídlo. 

4.7 Navštívené lokality 

4.7.1 Lom Bukovice 

Při prohlídce činného lomu mohou účastníci vidět, jak vypadá každodenní náplň práce. 

Těžbu zde provádí společnost KAMENOLOMY ČR a prohlídku je nutno domluvit 

předem, v zimě a o víkendu se nepracuje. Tento etážový lom je charakteristický hlavně 

amfibolitem, který je proniknutý žilami pegmatitu (dále viz kapitola 3.2.2). 
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4.7.2 Lom Vycpálek 

Opuštěný a částečně zatopený lom je opatřen pomníkem Jana Vycpálka. Lom má 

průměr asi 40 m. Proslulost spočívá v nálezech „plovoucích granátů“. Ty můžeme nejlépe 

nalézt nad lomem a mohou dosahovat velikosti až 10 cm (dále viz kapitola 3.2.3). 

4.7.3 Vidnavský lom na kaolín 

Zatopený lom na kaolín se nachází v katastrálním území Dolní Červená Voda. Těžba 

probíhala už v roce 1786. Z důvodu přítomnosti kaolinového ložiska a transportní štoly 

s vlečkou spadá mezi zajímavé geologické lokality (více viz kapitola 3.2.4). 

4.7.4 Jeskyně na Pomezí 

Jedná se o krasovou jeskyni krystalického vápence (Obr. 9 a 10). V roce 1965 byla 

vyhlášená jako národní přírodní památka. V České republice je tato jeskyně svým 

systémem největší. Procesy, které umožnily vznik, začaly v terciéru. Prosakující voda svou 

erozivní činností přeměnila trhliny na soustavy puklin, které se spojovaly, rozšiřovaly a 

vytvářely cesty pro podzemní vody a tím vznikaly větší jeskyní prostory. V kvartéru došlo 

k ochlazení a díky působení ledu se pukliny prohlubují až o 20 m. Jeskyně je rozdělena do 

dvou výškových úrovní. Vyšší patro má na svědomí zvětrávání, spodní vytvářel proud 

podzemní vody. Jeskyně na Pomezí je typická znaky, které jsou k vidění u vysokohorských 

krasových oblastí.  
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Obr. 9. Výzdoba jeskyně na Pomezí, (originál 2012) 

Délka turistické trasy je 390 m. Celková délka chodeb činí 1760 m. Prohlídka trvá 45 

minut. Teplota vzduchu se pohybuje kolem 7,7
o
C. Jeskyně poskytuje azyl i mnoha 

živočichům jako je například vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), nebo netopýr 

velký (Myotis myotis) a mnoha dalších (Hromas, 2009, Internet 19). 

 

Obr. 10. Sintrová záclonka v jeskyni na Pomezí, (originál 2012) 

4.7.5 Jeskyně Na Špičáku 

Tato jeskyně se řadí k nejstarším písemně doloženým jeskyním v Evropě. První zmínky 

se datují kolem roku 1430. Na vzniku a vývoji se výrazně podílí srážky a povrchové vody, 

které působily na tektonicky narušené vrstvy vápence. Voda z ledovců uspíšila vývoj 

podzemních dutin. Typické pro tuto jeskyni jsou srdcovité chodby (Obr. 11), které vzniky 
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rozpouštěním vápence při hladinách podzemních jezer. Jeskyně je sestavena z nízkých a 

úzkých chodeb (Obr. 12) vzniklých převážně z puklin. Dělí se na dvě patra, ale spodní 

patro je téměř celé zatopené. Jeskyně je bohatá na nápisech a kresbách, které pomáhají 

vysvětlit, k čemu jeskyně sloužila. Za nejstarší nalezené datum je považován rok 1564. 

Dále jeskyně slouží jako zimoviště až pro 7 zjištěných druhů letounů (Hromas, 2009, 

Internet 20). 

  

Obr. 11. (vlevo) Srdcovitý tvar chodeb jeskyně na Špičáku, (originál 2012) 

Obr. 12. (vpravo) Úzká chodba jeskyně na Špičáku, (originál 2012) 

4.7.6 Vlastivědné muzeum Jesenicka 

Geologická expozice je vystavena ve dvou místnostech. Jsou zde ukázky materiálů, 

které na Jesenicku vznikly i ty, které byly přeneseny severským pevninským ledovcem 

(Obr. 13). Některé z vystavených exponátů jsou naaranžovány tak, aby byla zřetelná a 

dobře rozpoznatelná jejich textura a struktura. K vidění je zde také ukázka vzniku kaolínu 

z granitoidů a uhlí xylitu. V muzeu jsou vystaveny pouze ukázky některých geologických 

předmětů, protože podloží je zde podloží velmi pestré. Velká pozornost se také obrací ke 

zdejším nerostným surovinám (Internet 21). 
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Obr. 13. Různorodý glacifluviální materiál vystavený v Jesenickém muzeu,(originál 2012) 

4.7.7 Ramzová – Šerák 

Tato oblast patří do Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník. Je to nejstarší 

rezervace na území Moravy. Byla založena v roce 1903 za účelem ochrany lesa. Účastníci 

vyjedou lanovou dráhou ze stanice Ramzová do Čerňavy. Zde přestoupí na druhý úsek 

lanové dráhy až na vrchol Šerák. Na vrcholu započne prohlídka zajímavé geologické 

lokality. Na tomto místě se často vyskytují svory s krystaly staurolitu. Dále jsou zde 

k vidění krystaly andalusitu. Na vrcholu se také nachází kamenná chata Jiřího. Po 

prohlédnutí vrcholu a okolí se účastníci vrací lanovou dráhou k autobusu. 

4.7.8 Městské muzeu Zlaté Hory 

Městské muzeum je umístěno v budově bývalé pošty na náměstí Svobody. Výstava je 

rozdělena do tří pater - suterén, přízemí a prvního patra. V přízemí je k vidění výstava 

historických technických předmětů, výstava předmětů staré pošty. Dále se v přízemí 

nachází galerie SNOP, kde jsou ukázány práce místních i zahraničních umělců. Tyto 

prostory se mohou použít k dobročinným akcím. V prvním patře se dostáváme k výstavě o 

vývoji hornictví ve středověku i současnosti, výstava minerálů. Ještě zde můžeme vidět 

ukázky z historie Zlatých Hor. V suterénu muzea se nachází 2 expozice. Středověká 

mučírna, která připomíná čarodějnické procesy. Dále se tam nachází model současné štoly. 

Výstavka obsahuje například důlní vozíky, vrtací kladiva nebo nakladače (Internet 22,23). 
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5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo připravit dvoudenní exkurzi po mineralogických  

a petrografických zajímavostech. Během dvou dnů není možné, aby se stihly navštívit 

všechny lokality. Při výběru míst jsem vzala v úvahu nejen jejich geologickou důležitost, 

ale i jejich zajímavost z pohledu návštěvníků. 

Zpracovala jsem oblast Jesenicka, klimatické a hydrologické poměry, a protože se na 

území nachází chráněná krajinná oblast, uvedla jsem některé z chráněných druhů rostlin a 

živočichů. Chtěla jsem poukázat na nejdůležitější nerostné suroviny zde těžené v minulosti 

i současnosti. Jedná se především o granit, krystalický vápenec, kaolín nebo hadec. 

Hornická činnost má v tomto kraji dlouhou tradici a zanechala své stopy například 

v podobě názvu některých obcí, jako jsou Uhelná, Žulová nebo Vápenná. Za zmínku také 

stojí těžařské společnosti, působící v této oblasti. 

Exkurze je rozdělena na dva dny s tím, že ubytování bylo voleno v Lipová – lázně 

z důvodu blízkosti navštívených lokalit. Během exkurze navštíví účastníci činné i nečinné 

lomy, místní muzea s hornickou tématikou, známé krasové jeskyně a vrchol Šerák. V práci 

je zahrnut itinerář, program akce i kalkulace ceny. 

Absolvování exkurze by mělo být pro studenty přínosem k upevnění jejich znalostí a 

zároveň nabytí vědomostí nových, tak jak tomu bylo i u mě.  
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