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Summary: 

The summary of information about the natural and tourist attractions of 

Bruntál town is elaborated in this thesis. The first part deals with the historical 

development of the region and is divided into individual chapters, the history of the 

town Bruntál and its sights. The following part focuses on the present period of the 

town Bruntál from the tourist point of view. Another part of the thesis focuses on 

the natural and tourist attractions of the region. In the last part of the thesis there 

are three various trips to some local towns suggested.  
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Anotace:  

V předložené práci je zpracován souhrn informací o přírodních a 

turistických zajímavostech Bruntálska. První část pojednává o historickém vývoji 

regionu a je rozdělena do jednotlivých podkapitol, o historii města Bruntál a jeho 

památkách. Následující část je zaměřena na současnost Bruntálska z pohledu 

cestovního ruchu. A další část pak na přírodní a turistické zajímavosti regionu. 

V poslední části navrhuji tři výletní trasy mezi jednotlivými městy regionu.  

Klíčová slova: Bruntálsko, Bruntál, zajímavosti, památky, cestovní ruch 
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1 Úvod 

 

 Tato bakalářská práce je věnována regionu Bruntálsko a zejména mému 

rodnému městu Bruntál, který je dominantou celého regionu, což vyplývá již 

z názvu této bakalářské práce. Jedná se o úžasné území, z hlediska přírodních 

krás, ať už se jedná o pohoří Jeseníku, okolní husté lesy, či pozůstatky sopečné 

činnosti, v podobě vyhaslých sopek, což z Bruntálu a vůbec celého regionu, činí 

určitě velmi zajímavou turistickou destinaci.  Dále pak nesmím opomenout, že 

samotný Bruntál patří mezi nejstarší města na našem území. Generace, v tomto 

městě žijící, zažily mnohé. Ať už období hospodářského rozmachu, technického 

pokroku a prosperity, ale také období úpadku, destrukce a epidemií. Přes to vše 

jsou Bruntalané na své město a kraj, ve kterém žijí, náležitě hrdí. Protože mám 

v tomto kraji své kořeny i já, vybrala jsem si toto téma pro tvorbu své bakalářské 

práce. A také z důvodu významného výročí města, slavícího 800 let.  

 Účelem této práce je podat souhrnné informace o přírodních a kulturních 

zajímavostech Bruntálského regionu. Začáteční kapitolou je historický vývoj tohoto 

území, který nebyl vždy snadný, ať už po stránce technicko-památkové, tak i co se 

přírodních zajímavostí týče. Práce je zaměřena okrajově na města spadající pod 

region Bruntálsko, kterými jsou: Andělská Hora, Břidličná, Horní Benešov, Janov, 

Krnov, Město Albrechtice, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem.  

V první kapitole se zabývám historií jednotlivých měst regionu a následně 

především městem Bruntál.  

Hlavní kapitolou je část, věnovaná přírodním a turistickým zajímavostem. 

Obsahuje několik podkapitol, zabývajících se těmi nejzajímavějšími přírodními 

úkazy a turistickými destinacemi.  
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2 Historický vývoj regionu Bruntálsko  

 

 Tento region se nachází na severovýchodě republiky u severní hranice 

s Polskem, v západní části Moravskoslezského kraje. Region hraničí na západě 

s Šumperskem, na severozápadě s Jesenickem, na jihu s Olomouckem a na 

východě s Opavskem.  

 Letos uplyne 68. rok od počátku poválečného doosídlování Bruntálska. Po 

roce 1945, tedy období osvobození naší země, došlo k výrazným obměnám 

našeho pohraničí. Jednalo se osídlení někdejších politických okresů Jesenicka, 

zejména v prvních měsících po skončení 2. sv. války, a to Jeseníku, Bruntálu, 

Krnova a Rýmařova. V tomto a následujícím období došlo v pohraničí ke změnám 

politickým, hospodářským a demografickým. Dřívější prvorepubliková německá 

většina  obyvatelstva   byla   vysídlena  a  mohlo  tak  započít   nové   osídlování   

a počešťování celého kraje a také nový občanský a hospodářský vývoj celého 

regionu.  

 V roce 1921 v tehdejším okrese Bruntál žilo z celkového počtu obyvatel 

pouze 1,7 % Čechů, a to dokládá i fakt, že nejen na Bruntálsku, ale také v téměř 

všech výše uvedených pohraničních regionech se k německé národnosti hlásilo 

99 %  lidí.  Válka  zde  zanechala  své  stopy  a  poznamenala  tento  příhraniční  

a horský kraj nejen hospodářsky, ale ohrozila tak i stabilitu zde žijících i nově 

příchozích obyvatel.  

 Po roce 1930 docházelo v pohraničí postupně k poklesu jak počtu obyvatel, 

tak i průmyslu. Ten v roce 1945 poklesl až na třetinu stavu z roku 1930.  I přes 

období hospodářské krize si zde celkem stabilně vedly textilní závody, 

stavebnictví, zpracování kovů, strojírenství a dřevařství. Většinu pracujících však 

tvořili Němci. Postupem času docházelo k úpadku jednotlivých závodů a továren, 

a v 50. letech tak převládal už jen tradiční textilní a dřevařský průmysl. Okupace, 

válka a poválečné zmatky trvající dlouhá desetiletí tak zde zanechaly 

nesmazatelné stopy. Zaostával tak díky tomu průmysl na celém Bruntálsku, a to 

se následně stalo druhou nejslabší průmyslovou oblastí v ČR.  

 V letech 1945 – 1947 došlo k národnostní výměně obyvatel, k počeštění 

nejen města Bruntál z původního německého názvu Freudenthal, ale celého 
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regionu, a hlavně k odsunu Němců. Osídlování novými obyvateli však bylo 

problémové. Bruntálsko zůstalo totiž poměrně málo industrializované, a tak o něj 

nebyl velký zájem. V srpnu roku 1945 zůstal Bruntál osídlen jen z 15 %, více se 

dařilo osídlení Horního Benešova a také Starého Města, které bylo osídleno ze 70 

procent. Obec Světlá Hora byla osídlena ze 40 %, Oborná z 25 % a ostatní obce 

z 5 %. Problém s osídlením mělo také tehdejší Vrbensko.  

Postupem času se však, co se hodnot obyvatelstva týče, počet zvyšoval. 

Došlo k vybudování nových závodů, například  ČSAO – automobilové opravny, 

Lisoven nových hmot, Dřevoslohu a hydrometalurgického závodu Bruntál, který 

spadal pod RD Jeseník. 

V období 60. let minulého století docházelo k pozvolnému rozvoji 

Bruntálska, jak z hlediska politického, správního, ekonomického a vzdělávacího, 

tak i kulturního života. Bohužel však došlo k narušení původního podhorského 

charakteru regionu, a to řadou změn a necitlivých zásahů socialistického realismu 

včetně rozsáhlé panelové výstavby.  

Následně po revolučních letech Bruntálsko zůstává hospodářsky 

nejslabším  regionem   ČR   dle  kupní síly,  s  vysokou  mírou  nezaměstnanosti  

a  historickou  povahou  související  s  již  zmíněným  poválečným  vysídlováním  

a  přesídlováním  obyvatel,  relativně  vysokým  podílem  romského  obyvatelstva  

a taky s nízkou úrovní vzdělanosti (Vencálek, 1998; internet 1). 

  

2.1 Historie města Bruntál  

 

Město Bruntál je 

z institucionálního hlediska 

pravděpodobně nejstarším 

městem na našem území, 

tedy na území České 

Republiky. První zmínka se 

objevila v Uničovské listině 

krále Přemysla I. Otakara 

z roku 1223, díky níž lze 
Obr. 1: Historické foto Bruntálu (internet 2) 
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usoudit, že Bruntál byl založen okolo roku 1213, jako první osada 

s magdeburským městským právem v českých zemích. V průběhu staletí město 

prošlo různými obdobími, a to jak rozmachu a slávy, tak úpadku a strádání. Avšak 

sledovat vývoj města v různých dobách není vůbec snadné. Za první věrohodnou 

podobu Bruntálu totiž můžeme považovat až rytinu F. B. Wernera z 30. let 18. 

století.   Další  dochované  rytiny  zachycující  město  pak  ze  70.  let  18.  století  

a počátkem 19. století. V 19. století pak vyobrazení Bruntálu přibývá a od objevení 

fotografie již máme dostatek dokumentů, napomáhajících věrnému vyobrazení 

města a jeho zachycení. Bohužel však, nejstarší podobu města můžeme jen 

nepřímo odhadovat z map a plánů, z půdorysů, archeologických výzkumů či 

zmínek v jiných pramenech (muzeum v Bruntále, 2003).  

Co se týče historie Bruntálu jako takového, víme, že bylo, až do roku 1352, 

odvolávací stolicí pro všechna města s magdeburským městským právem 

založená na severní Moravě, mezi něž patřilo i královské město Olomouc. 

Důvodem jeho založení bylo především zabezpečení severní hranice Moravy, a to 

proti kolonizačním snahám vratislavského biskupství, v téměř liduprázdném území 

horského masivu Jeseníků, a také snaha ochránit rudné bohatství těchto hor. 

Těžba drahých kovů  se  pak  stala  na  dlouhou  dobu  hlavním  zdrojem  obživy  

a  prosperity  města. Tato  skutečnost  vyplývá  z  městského  znaku  města,  kdy  

už  i na nejstarším vyobrazení, na listině z roku 1287, obsahuje postavu horníka. 

Horní město Bruntál bylo zeměpanským majetkem, zprvu moravských markrabat, 

poté opavských vévodů a jako takovému mu byla poskytnuta řada výsad. Město 

se stalo centrem cechovní řemeslné výroby, a také významným tržním střediskem, 

s právem konat až čtyři jarmarky ročně a týdenní trh. Dále víme, že roku 1296 bylo 

město díky své  poloze  velmi  důležitou  spojnicí  severní  Moravy  se  Slezskem  

a vedla zde mýtní stanice.  

Již od počátku 15. století byl Bruntál správním centrem širší oblasti, ze 

které pak následně bylo konstituováno svobodné panství Bruntál, které patřilo až 

do roku 1621 pánům z Vrbna. Význam města, co by rezidenčního města 

přestavěného do renesance, byl pozvednut i pobyty panovníků. Například v roce 

1515 se zde hostil polský král Zikmund, bratr českého krále Vladislava II. 

Jagellonského, v roce 1577 pak císař Rudolf II., v roce 1611 také jeho bratr král 

Matyáš a roku 1620 „zimní král“ Fridrich Falcký.  
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Pozvolný úpadek města nastává koncem 16. století, kdy došlo 

k pozvolnému poklesu významu okolních dolů, další zkázu přinesly pohromy 

třicetileté války v 17. století, morové epidemie či zhoubné požáry v 18. století. 

Město tak nezachránil ani Řád německých rytířů, který se v roce 1621 stal 

městským konfiskátem. V 18. století se podoba města, i přes nesmírně těžké 

poměry,  změnila. Byla  vystavěna  řada  barokních  staveb,  mimo  jiné  proběhla  

i přestavba zámku a poutního kostela na Uhlířském vrchu, který se tyčí nad 

městem, a také byla postavena piaristická kolej s kostelem. 

Nový rozmach města nastal až v souvislosti s průmyslovou a zejména pak 

také textilní výrobou. Od roku 1758 fungovala v Bruntále továrna na kůži, roku 

1786 pak chemická továrna a roku 1807 byla založena Cyrilem Riedelem továrna 

na houně. Roku 1827 vznikla továrna na lněné a stolní zboží, roku 1828 továrna 

na lněné a bavlněné zboží a roku 1834 Plischkeho továrna na lněné a stolní 

výrobky. Od roku 1850 přišla první vlna, kdy byl Bruntál nejvýznamnějším 

střediskem lnářského průmyslu v českém Slezsku a druhá vlna pak následovala 

ve druhé polovině 19. století. Roku 1872 došlo k napojení města na železniční trať 

Olomouc - Opava a v roce 1885 zde došlo k otevření vůbec první veřejné 

nemocnice v českém Slezsku. Ve městě pak došlo také ke vzniku řady škol – roku 

1866 to byla řemeslnicko-živnostenská škola, roku 1877 státní odborná škola 

tkalcovská a roku 1871 bylo obnoveno městské gymnázium. Takto opět se 

rozvíjející město se v polovině 19. století stalo městem okresním.  

V letech 1918 – 1938 nastal další rozvoj města, a to rozvoj stavební. Bylo 

postaveno na 480 nových budov a u těch starších došlo k rekonstrukci. 

K nejvýznamnějším stavbám toho období patřila bezesporu výstavba 

arcibiskupského chlapeckého semináře a také přestavba veřejné nemocnice. 

Roku 1924 byla otevřena česká mateřská škola, o rok později česká obecná škola 

a roku 1930 česká měšťanská škola.   

Od 30. let 20. století zde sílil nacionalismus u většiny německých obyvatel 

tohoto města, které se stalo baštou Henleinovy Sudetoněmecké strany, a v říjnu 

roku 1938 došlo k obsazení Bruntálu vojsky nacistického Německa. K osvobození 

města pak došlo 7. května 1945 Sovětskou armádou.  

V  letech  1945 – 1946  došlo  k  poválečnému  odsunu  německých  vojáků  

a k dosídlení českým obyvatelstvem (MIC Bruntál, 2008).   
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2.2 Historické památky Bruntálu 

 

2.2.1 Kostely a jiné církevní objekty Bruntálu 

 Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie – nachází se na tichém Žižkově 

náměstí, vlevo od Bruntálského zámku. Zaujme raně gotickým kněžištěm ze 13. 

století. Toto gotické kněžiště patří k nejstarším částem města a také k nejstarším 

církevním stavbám na severní Moravě. 

Později přibylo také kostelní trojlodi. V 16. 

století došlo k renesanční úpravě západního 

štítu kostela a věž byla pokryta sgrafitem. 

Časem dostala věž farního kostela 

osmibokou nástavbu, v níž bývala strážnice, 

a také barokní kopuli. Vše bylo dokončeno 

roku 1690. V kostele se nachází celá řada 

náhrobních kamenů z 16. – 18. století, 

z nichž jsou čtyři náhrobky pánů z Vrbna. 

Obraz, který se nachází nad hlavním oltářem 

kostela, je z roku 1668 od malíře O. 

Ongherse a autorem dalších děl je malíř J. 

Raab. V kostele lze také spatřit vzácnou 

barokní plastiku Panny Marie z roku 1687, nachází se na severní zdi farního 

kostela. Zobrazuje nám postavy andílků se symboly P. Marie a s ní také postavu 

světice, stojící na zeměkouli, obtočené hadem.  

 Komplex kostela Panny Marie Utěšitelky a kláštera piaristů   –   jedná   se   

o rozsáhlý komplex, nacházející se v těsném sousedství zámku, dnes je možné jej 

nalézt na ulici Dukelské. Tento kostel byl zbudován v letech 1731 – 1757, na 

popud řádového velmistra Franze Ludwiga, a stal se nejrozsáhlejší a největší 

stavbou v období barokní přestavby. K dokončení piaristické stavby došlo roku 

1738. Samotný kostel byl pak přistaven ke koleji v letech 1739 – 1752 a je tak 

dodnes zdařilou stavbou z období nastupujícího rokoka se soudobým a velmi 

cenným inventářem. Mezi inventářem vynikají zejména tři obrazy na bočních 

oltářích, namalované významným malířem moravského baroka a také rodákem 

Obr. 2: Kostel Nanebevzetí Panny Marie  
(autor 2012) 
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z nedalekých Janovic. Oním malířem byl Johan Kryštof Handke (1694 – 1774). 

Budova tohoto bývalého kláštera byla dostavěna v roce 1757 a dotváří tak, svým 

střídmě zdobeným průčelím, hodnotu celku. Klášter ve své době sehrál velmi 

významnou roli, co se týče právě kulturní historie města. Za 2. světové války byla 

klášterní budova piaristů adoptována pro školní účely a novodobě došlo 

k úpravám boční fasády.  

 Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie – jedná se o kostel, 

nacházející se ve Starém Městě, směrem na Malou Morávku, asi 2 km od města 

Bruntál. Patří mezi nejstarší sakrální stavby na Bruntálsku. Stavba je podélná, 

jednolodní a nacházela se v okolí původní osady, s největší pravděpodobností 

slovanské, která byla založena při obchodní stezce z Olomouce do Slezska. V její 

blízkosti pak došlo právě k založení města Bruntál. Zajímavou část kostela tvoří 

pozdně románský ústupkový portál ze 13. století, který byl původně pozdní 

románskou kostelní pevností. Uvnitř kostela jsou vyobrazeny konzole s postavami 

orla a lva. Po dříve gotickém rozšíření prošel kostel ještě jednou velkou 

přestavbou, a to kolem roku 1787, dodnes má barokní podobu a je významnou 

kulturní památkou Bruntálska.  

 Barokní poutní kostel Panny Marie Pomocné – tento kostel byl postaven na 

místě původní, dřevěné kaple, a to v letech 1755 až 1765 krnovským architektem 

Jiřím Friedrichem Gansem, na Uhlířském vrchu. V novostavbě poutního kostela 

byl pak umístěn „zázračný“ obraz Panny Marie, který byl kopií díla Lucase 

Cranacha. Za zmínku stojí hlavně vnější mozaiky z roku 1925, které jsou k vidění 

na čelním vstupu kostela a představují sv. Petra a sv. Pavla. Od kostela vede 

vysázená, čtyřřadá lipová alej, dlouhá zhruba jeden kilometr, postavená současně 

s dostavbou kostela.  

 Evangelický kostel – u Kobylího rybníka ho nechal na své náklady postavit 

Karel Benjamin Schneider v gotickém stylu, v závěru 19. století, konkrétně roku 

1887. Je řazen mezi první evangelické stavby v kraji. Jedná se o štíhlý, majestátný 

chrám s vysokými okny a barevnými vitrážemi. Dále má opěrné piloty po stranách 

a věž kostela je zakončena jehlanem. Pod stavbou kostela byl později vybudován 

shromažďovací sál evangelické obce.  

 Hřbitovní kaple sv. Michala – je v blízkosti městského hřbitova. Dostat se 

k ní lze přes křižovatku ulic Dukelská a Jesenická a jde o další významnou 
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stavitelskou památku města z roku 1674. V dnešní době kaple slouží jako městská 

smuteční síň. Je zajímavou stavbou, osmibokou, raně barokní, s odvážně řešenou 

kupolí, připomíná tak dílo italské stavitelské rodiny Fontanů. Nad vchodem jsou 

zasázeny  kamenné  znaky  členů  Řádu  německých  rytířů  s  letopočtem  1674,  

s rokem zasvěcení kaple.   

 Sloup sv. Trojice – z roku 1715, jinak zvaný také morový. Je 

charakteristickým prvkem na ploše náměstí, před  budovou  radnice,  a  jedná se  

o stavbu barokní. Postaven byl na památku obětem moru z roku 1714. V jeho 

zpracování vrcholové plastiky jsou projevovány lidové prvky a to výrazným 

způsobem. Socha Boha Otce s tiárou na hlavě, držící kříž s Ukřižovaným a letící 

holubicí u nohou.  

 Barokní plastika sv. Jana Nepomuckého – s reliéfem světcovy smrti, která 

je umístěna u mostu přes Černý potok. Autorem této sochy je bruntálský sochař  

Sebaltus  Kappler  Bildhauer  (r. 1750).  Černý  potok   byl   kdysi  prý  splavným   

a zlatonosným (Matuška, 2001).  

2.2.2 Světské stavby, domy Bruntálu 

 Bruntálský zámek – je nejvýznamnější 

 kulturní památkou celého okresu Bruntál a je 

stavbou severské renesance, s trojúhel- 

níkovým nádvořím a arkádami. K založení 

zámku došlo ve 2. polovině 15. století pány 

z Vrbna. Později byl přestavěn v honosné 

renesanční sídlo – zámek, s netradiční 

dispozicí tvaru kruhové výseče. Vznikl 

přestavbou původního gotického hradu z roku 

1579 a dnešní stálou podobu pak získal až díky pozdně barokní přestavbě, 

v letech 1766 – 1769. Jde o ojedinělé, pozoruhodné dílo a o spojení renesančního 

a barokního slohu v jeden celek. V současnosti je zde umístěno několik desítek 

tisíc sbírkových předmětů a to jako součást muzea a zámecké expozice. Jsou zde 

k vidění pozoruhodné mobiliáře, obrazová galerie a zámecká knihovna arcivévody 

Evžena. Ve vstupu do zámku je pro návštěvníky samozřejmě k dispozici také 

Obr. 3: Zámecký vchod (autor 2012) 
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informační centrum. K zámku rovněž přiléhá, ze dvou stran obklopující Zámecký 

park – jeho vznik spadá až do 16. století a jeho rozloha činí 2,5 ha. V parku se 

nacházejí nejen bašta a více jak deset plastik, povětšinou pískovcových soch, 

z přelomu 18. a 19. století, ale také zbytky bývalých městských hradeb a přízemní 

salla terrena. Salla terrena je zděnou stavbou z roku 1894 s balustrádou, terasami 

a v přízemí s barokními klenbami.  

 Bývalý panský dům  - vidět jej můžeme na Žižkově náměstí naproti farního 

kostela. Dnes budova slouží jako zázemí Základní umělecké školy. Urbanisticky 

velmi cenná stavba 17. století původně sloužila jako ubytovna pro zaměstnance 

zámku.  

 Bašta – tato jednopatrová půlkruhová stavba, z lomového kamene 

„skrytého“ pod šindelovou střechou, se nachází na konci dnešní Partyzánské 

ulice. A je zbytkem někdejšího opevňovacího středověkého systému.  Byla 

renovována za velkého přispění, dnes již zesnulého člena a nadšence Klubu Za 

starý Bruntál, pana Ing. Z. Zelinky. 

 Gabrielův dům – je to dochovaná, starobylá budova bývalého městského 

muzea, která je v jihozápadním rohu náměstí. Dům má obnovenou fasádu 

s volutovým štítem, typickým pro slezskou renesanci poloviny 16. století. Pochází 

z období rozkvětu, pod vládou pánů z Vrbna, kdy i měšťané dokazovali svou 

prestiž nákladnými úpravami svých domů. A tudíž tvoří překrásnou stavební 

dominantu hlavního městského náměstí (Matuška, 2001). 

 

2.2.3 Zajímavosti Bruntálu 

 Mlýnský náhon – vybudován v 16. století okolo Bruntálu, z důvodu 

pohánění dvou mlýnů, několika pil a dalších provozoven. Vodou zásoboval také 

městské kašny. Náhon byl časem zaklenut a používán až do 50. let 20. století, než 

zchátral. V roce 1996 byla vybudována expozice mlýnského náhonu, a to na 

jednom z mála pozůstatků bývalého náhonu, konkrétně v místě turbínové šachtice 

elektrárny tehdejší nemocnice. Ta je umístěna ve dvoře Obchodní akademie, 

v ulici Komenského. Unikátní stavba byla předána a zpřístupněna za aktivní 

pomoci a účasti členů Klubu Za starý Bruntál, jakožto dar městu.  Zůstane tak 
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snad navždy ukázkou a vzpomínkou na technické dokonalosti nejen našich 

předků. 

 Klüppelův sloup - byl postaven v 1. polovině 17. 

století na místě, kde za třicetileté války při obléhání 

města Dány došlo k zajetí J. W. Eckersahusena, 

zvaného Klüppel, což byl místodržící Řádu německých 

rytířů.  Hranolovitý sloup, završen kamennou fiálou, se 

nachází ve městě nedaleko (dnes již neexistující) trati 

na Malou Morávku, v Sadové ulici (Matuška, 2001).  

 

2.2.4 Přírodní zajímavosti Bruntálu  

 Křížová cesta - Tato cesta patří k pobožnostem církve římskokatolické.  

Věřící při této cestě v duchu provázejí Spasitele, a to po čtrnácti „zastávkách“, 

připomínajících utrpení Kristovo, od jeho odsouzení, až po jeho pohřbení. 

 V Bruntále s budováním křížové cesty začali před devadesáti lety v roce 

1915, uprostřed kruté války, o níž však ještě nikdo nevěděl, že bude první 

světovou. Jednalo se o 14 kovových stojanů s plechovými deskami, na nichž byla 

zpodobněna jednotlivá Zastavení Kristovy cesty podle předlohy mnichovského 

malíře Gerhardta Fugela; toto vyhotovení zpracoval Franz Tepler. Tehdy měla 

cesta připomenout symboly utrpení, smíření a odpuštění, protože každá válka 

s sebou bohužel toto všechno přináší. V meziválečném období bylo toto místo 

hojně navštěvováno poutníky. Církevní a kulturní slavnosti, zde konané, přispěly 

k tomu, že se Uhlířský vrch skutečně stal příměstským kulturním a společenským 

střediskem celé bruntálské oblasti. Tato úloha však byla ukončena po druhé 

světové válce, která byla ještě krutější. Rozdělila totiž svět na dva společenské 

systémy, z nichž ten totalitní neměl pochopení pro nic, natožpak pro útěchu, 

v podobě nějaké Křížové cesty, či pomoci v kostele. Zem byla uvrhnutá do izolace 

a morální bídy. K tomu všemu pak v 70. letech minulého století, kdy došlo 

k okupaci sovětským vojskem, došlo ke zničení vnitřního zařízení kostela na 

Uhlířském vrchu, kam cesta vedla.  

Obr. 4: Klüppelův sloup (internet 3) 
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 Od listopadu 1989, kdy se konečně po padesáti letech utlačování totalitním 

režimem vrátila do země demokracie, byla jedním z projevů i obnova kostela na 

Uhlířském vrchu a úprava celého komplexu včetně výstavby nové Křížové cesty.  

 Roku 2004 a to konkrétně v noci z 30. dubna na 1. květen 2004, v tentýž 

den vstupu České republiky do Evropské unie, došlo k osvěcení právě dominanty 

města a bylo tak postaveno první Zastavení nové Křížové cesty.  

 K vytvoření nové podoby Křížové cesty na onen vrch přispěli svým 

nápadem a tvorbou dva muži. První z nich je František Nedomlel, který dokázal 

uvést do souladu záměr s tradicí a obojí následovně umocnit svým nesporným, 

jemu vlastním, uměleckým mistrovstvím. Druhým mužem pak je Stanislav Navrátil, 

dnes již bývalý starosta města Bruntál. Ten dokázal pomoci k realizaci vytvoření 

třímetrových monumentů jednotlivých zastavení dle historických odkazů. Postupně 

tedy došlo k nahrazení původních vyobrazení Křížové cesty, zpracované Franzem 

Teplerem, do nové podoby velmi zručným řezbářem Františkem Nedomlelem 

(Andrle et al., 2005).  

 Uhlířský vrch a jeho geologie - Jedná se o dnes již vyhaslou smíšenou 

sopku a přírodní památku, nacházející se v nadmořské výšce 671,7 m n. m. na 

jihozápadním okraji města 

Bruntál.  

 Uhlířský vrch je pozů-

statkem denudačních procesů 

značně ochlazeného strato-

vulkánu neboli smíšené sopky. 

Díky průzkumu bylo zjištěno, 

že došlo nejméně ke dvěma 

fázím,  a  to  k   explozivní   a 

efuzivní neboli výlevné činnosti sopky. Na povrchu terénu jsou odkryty pouze 

produkty fáze mladší. V temenní oblasti vrchu se nachází čedičové horniny, 

tvořeny nejspíše lávovou a zčásti i žilnou výplní, střední nebo spodní části kráteru, 

který býval obklopen prstencovitým valem vulkanoklastik. Během erupce došlo 

k vytvoření lávového jezera, které se po protržení obvodového valu začalo vylévat 

směrem k východu.  

Obr. 5: Uhlířský vrch s kostelem (autor 2012) 
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 Z hlediska petrografického lze čedičové horniny Uhlířského vrchu zařadit 

jako nefelinický bazanit, předcházející do alkalického olivinického čediče, 

popřípadě pak olivinického nefelinitu.  

 Dodnes vulkanoklastika zůstala zachována jen ve dvou reliktech na 

severozápadním a jižním úbočí vrchu. Lomové stěny v celkové výšce okolo 30 m 

umožňují studium stavby vulkanoklastických uloženin tufů, a to téměř v celé 

zachované mocnosti. V základně jihozápadní části lomu pak došlo k jejich styku 

s podložními kulmskými horninami flyšového charakteru, svrchnokarbonskými 

břidlicemi a drobami hornobenešovského souvrství. Lomy na tufy zde byly 

založeny v druhé polovině 19. století a během století zde splynuly v rozsáhlý 

odkryv.  

 Ve zdejším vulkanoklastickém materiálu jsou výrazně převládající lapili, a to 

o velikosti 0,2 až 3 cm, popřípadě strusky a malé bomby o velikosti od 3 do 10 cm. 

Avšak vzácně došlo i k objevení bomb a bloků o rozměrech přes jeden metr. 

Podle materiálového původu lze částice rozlišit na autigenní – sklovité, horninové 

a krystalové a na alotigenní, které jsou tvořené úlomky slabě kontaktně 

metamorfovanými kulmskými horninami. Ty také často utvářejí uzavřeniny, 

takzvané xenolity, v jádrech sopečných bomb. Nedostatek jemnějších částic pak 

působí jen velmi slabou soudržnost horniny. Díky centroklinální orientace větších 

částic je možno usuzovat, že oba relikty vulkanoklastika jsou pocházející z vnitřní 

části nasypaného valu.  

  Samotná    aktivita   sopky   spadá   do   období   spodního    pleistocénu   

a radiometricky bylo stáří čedičové horniny určeno zhruba na 1,9 miliónů let. 

V tufech se nachází pleistocenní mrazové hlíny. Na vulkanickém podloží pak byla 

vyvinuta nasycená kambiem eutrofní hnědá půda (Mackovčin, 2004).   

Květena Uhlířského vrchu - ta není zajímavá jen svou bývalou sopečnou 

činností a jejími pozůstatky, ale také z botanického hlediska. A to zejména proto, 

že bývalým lomem obnažené čedičové tufy a strusky na jižně orientovaném svahu 

vytvářejí výjimečně teplý  biotop.  Opuštěná  část  stěny  lomu,  jeho  horní  okraj  

a ploché lomové dno tak poskytují útočiště řádce teplomilných druhů rostlin, které 

jinde v oblasti Nízkého Jeseníku nerostou nebo jsou jen velmi vzácné. Například 

k nim patří populace celostátně ohroženého bělolistu rolního, vyskytujícího se 

v otevřených prostorech na dně lomu. Na horní hraně lomu pak zase roste 
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omezená populace devaterníku velkokvětého tmavého a týká se to i dalších 

teplomilných druhů, jako jsou například tařice kališní, pomněnka drobnokvětá, 

mochna jarní, jahodník trávnice, zběhovec lesní aj. Celý lom však postupně 

zarůstá břízami, jívami a modřínem.  K  nejmarkantnějšímu  ústupu  došlo  právě  

u bělolistu, který ještě kolem roku 1970 patřil k souvislému porostu na dně lomu 

(Mackovčin, 2004).  

 

2.3 Technické památky Bruntálska 

 

Bruntál byl hornickým a průmyslovým městem již z dob své historie, jak 

jsme již zmínili, a proto zde můžeme najít velmi rozmanité technické památky, či 

jejich pozůstatky.  

 

2.3.1 Členění technických památek regionu 

 

a) Doprava 

Výpravní budova železniční stanice v Bruntále 

Bruntálské nádraží leží na trati bývalé Moravskoslezské centrální dráhy 

z Olomouce do Krnova, která byla zprovozněna roku 1870. Dnešní výpravní 

budova je již druhou v pořadí. Ta první měla prostou klasicistní fasádu, členěnou 

pouze horizontálními římsami a okenními šambránami. Fasádu zdobila bohatá 

Obr. 6: Detaily sopečného pozůstatku (autor 2012) 



Veronika Kohutová: Bruntálsko – cíl cestovního ruchu  
 

2013  14 
 

štuková výzdoba, dnes už na ní můžeme zahlédnout pouze patrovou a korunní 

římsu. Ve vestibulu, o výšce dvou podlaží, se dochovaly plasticky členěné stropy  

a stěny. Na drážní straně jsou litinové sloupy, držící přístřešek. Budova prošla 

poslední revitalizací v roce 2007. Dodnes tato budova slouží administrativním 

účelům a tudíž je stále součástí budovy dnešní (Hlušičková et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Potravinářství 

Pivovar a lihovar arcivévody Evžena, později Seliko v Bruntále 

Na dnešní Jesenické 

ulici byl v letech 1911-1912 

arcivévodou Evženem 

vystavěn komplex budov 

pivovaru a lihovaru. Byla 

založena moderně zařízená 

varna piva, s denní produkcí 

100 hl. piva, dále sklepy 

s chladírnou, sladovna, 

likérka a lihovar s rafinací. 

Budova prošla mnohými 

rekonstrukcemi, díky kterým 

Obr. 7: Staronová nádražní budova (autor 2012) 

Obr. 8: Současná podoba pivovaru (autor 2012) 
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došlo ke znehodnocení fasády na některých místech. Po znárodnění byly provozy 

přesunuty do národního podniku SELIKO a výrobní program tak byl upraven.  

Na konci 90. let 20. století byla výroba zcela ukončena a firma byla od roku 

2000 v likvidaci. Avšak roku 2001 převzala tuto firmu největší tuzemská 

konzervárna HAMÉ, která i nadále produkuje některé ze svých výrobků pod 

značkou SELIKO (Hlušičková et al., 2002). 

 

c) SLÉVÁRENSTVÍ/ZVONAŘSTVÍ 

Zvony v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále – viz obrázek číslo 2 

Z původních pěti zvonů byly tři odebrány v I. světové válce, při sbírce kovů 

pro výrobu zbraní, takže se dochovaly pouze dva. První zvon má průměr věnce 72 

cm a v roce 1551 jej ulil neznámý raně renesanční zvonař. Jeho výzdoba je 

tvořena  květinovým  ornamentem,  liliemi,  rozetami,  reliéfem   mořské   panny,   

a latinským nápisem, humanistickou majuskulí, či reliéfem Madony s dítětem.  

Druhý zvon má průměr věnce 146 cm. Ulil jej v roce 1649 pozdně 

renesanční opavský zvonař Hans Knauf. Tento zvon má bohatou plastickou 

výzdobu, která se skládá z rostlinných ornamentů, latinských a německých nápisů 

nebo také ze znaku města Bruntál. Jsou zde vyobrazeny erby olomouckého 

biskupa Leopolda Viléma a velmistra řádu německých rytířů, řádového 

místodržitele Augustina Oswalda a komtura Johanna Fridricha z Liechtensteina 

(Hlušičková et al., 2002). 

 

d) Textilnictví a lnářství 

Mechanická přádelna lnu a konopí v Bruntále 

V polovině 60. let 19. století byla založena 

první strojní přádelna na Bruntálsku, pod 

názvem MORAVOLEN. Byla postavena na okraji 

města, při silnici do Olomouce na pravém břehu 

Černého potoka. Vlastnictví tohoto objektu se 

několikrát změnilo a v současnosti tento objekt 
Obr. 9: Bývalý MORAVOLEN (internet 4) 
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již neexistuje - byl nahrazen obchodním řetězcem Kaufland, který byl vystaven 

roku 2006. Budova přádelny byla dvoupodlažní, postavena z pálených cihel a 

zděná kamenem. Jednotlivá podlaží obsahovala původní dřevěné a litinové 

sloupy, kryté valbovou střechou. Na východní straně pak přiléhala kotelna 

s komínem a strojovna (Hlušičková et al., 2002).  

 

e) Hornictví 

Důl Žebračka u Zlatých Hor na Jesenicku 

Tento důl se nachází v katastru obce Heřmanovice, leží na mono 

metalickém ložisku Zlaté Hory - jih a spadá do Moravskoslezského kraje. Jedná se 

o důlní dílo, které v současnosti představuje propadlinu oválného půdorysu, a  to  

o rozměrech 95x55 metrů a maximální hloubce až 40 metrů. Propadlina se 

nachází ve svahu a v podélném směru v jižní části činí přibližně 40-45°, v severní 

části pak pokračuje nezavalené komora. Propadlina vznikla k  3. dubnu roku 1985, 

a to prolomením nadloží dobývané komory B 211. Dobývací metodou na tomto 

ložisku bylo komorování s ponechaným volným vyrubaným prostorem neboli 

otevřenou komorou. Původní maximální hloubka propadu činila 65 metrů. 

Sestřelením východní části propadu a také následujícím ukládáním odpadů, které 

proběhlo do roku 1994, se hloubka této propadliny snížila, jak bylo již zmíněno, na 

stávajících cca 35 – 40 

metrů. 

 Lokalita Žebračka je 

komplex štol, komínů, hald, 

ale nejvýraznější a nejviditel-

nější je právě tento úsek 

obrovské propadliny, která 

byla starou těžební komorou 

(internet 5).  

 

 Obr. 10: Žebračka (internet 6) 
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f) Rozhledna 

Rozhledna Cvilín  

Tato rozhledna byla postavena na 

krnovském kopci, který se nachází ve 

stejnojmenném městě Krnov. Cvilín má 

výšku 29 metrů, jde o kamennou rozhlednu. 

Poprvé byla veřejností zpřístupněna 11. 6. 

1903. K jejímu vrcholu vede 144 schodů. 

K zhlédnutí jsou zde kromě dvou 

cvilínských vrcholů, také další dvě zajímavé 

atrakce pro turisty. Těmi jsou barokní 

poutní kostel sv. Kříže a Sedmibolestné 

Panny Marie, nacházející se na přední části 

Cvilínského kopce. Na zadní části kopce se pak nachází zříceniny hradu Cvilína. 

Z rozhledny je krásný výhled na celý Krnov a jeho okolí, v němž jsou k vidění další 

vyhlídkové stavby, a to rozhledna Hanse Kudlicha v Úvalně anebo dřevěná 

rozhledna na vrcholu Ježník (internet 8).  

  

g) Vojenská opevnění 

Památník - Milotice nad Opavou 

 Nachází se zde srub postaven ze 

železobetonu, který je součástí komplexu 

třech památníků. Ty byly postaveny jako 

lehké opevnění vzoru 37. Toto muzeum se 

nachází 6 kilometrů od Bruntálu, 

severovýchodním směrem blízko železniční stanice Milotice nad Opavou. 

V budoucnu se plánuje vybudování okolní naučné stezky. Jeden z objektů B1-80 

bude rekonstruován do podoby k roku 1938, druhý z objektů A-160Z do stavu z let 

1945 a třetí A-120 bude připomínkou reaktivovaného objektu po skončení války 

(internet 10).   

   

Obr. 11: Cvilínská rozhledna (internet 7) 

Obr. 12: Bunkr (internet 9) 
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3 Bruntálsko dnes z pohledu cestovního ruchu 

 

V roce 2012 byla rozloha regionu 1536,06 km². Region je členěn do 63 

obcí, 9 měst a počet obyvatel k tomuto roku činí 96 329. Městy regionu jsou 

Andělská Hora, Bruntál, Břidličná, Horní Benešov, Janov, Krnov, Město 

Albrechtice, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem (Vencálek, 1998; internet 1,11).  

 

 Andělská hora – toto historické město je vyhledávaným 

místem turistů. K okolním lákadlům patří mnoho turistických stezek, 

cyklotras i tras běžeckých. K vyhledávaným zajímavostem patří 

zejména Anenský vrch (860 m n. m.), který se tyčí severozápadně 

nad obcí a na něm stojí poutní barokní kostel sv. Anny (internet 

13).  

 

 Břidličná – v tomto městě vede nová naučná stezka, která je 

lemovaná pěti informačními tabulemi, vedoucími kolem zastřešené 

studánky a rybí líhně k rybníčkům, u nichž se v historii těžila 

břidlice. Město je také známo svou historií výroby z neželezných 

kovů – cín, olovo, hliník, dural (internet 15). 

 

 Horní Benešov – ve městě žije přibližně dva tisíce   obyvatel  

a dodnes je toto město významné zejména svou historií – těžilo se 

zde zlato, stříbro, měď a železná ruda. A protože se jednalo o město 

hornické, má dodnes ve svém znaku dvě hornické motyky (internet 

17). 

 

 Janov – nachází se zde hornický pomník, který byl postaven 

k 650. výročí obce a také barokní socha Panny Marie z roku 1739. 

Za zmínku rovněž stojí pozdně barokní kostel Nesvětější Trojice, 

vystaven v letech 1780-1783 (internet 19). 

 

Obr. 13: Znak  
města (internet 12) 

Obr. 14:  Znak 
města (internet 14) 

Obr. 15:  Znak 
města (internet 16) 

Obr. 16: Znak 
města (internet 18) 
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 Krnov – dominantou města je bezesporu poutní vrch Cvilín, 

kde se nachází kostel Panny Marie Sedmibolestné a cvilínská 

rozhledna. Po turistické stezce směrem na rozhlednu lze navštívit 

také zříceninu hradu Šelenburk. Rozhledna Cvilín však není 

jediným lákadlem ani jedinou rozhlednou tohoto města, další 

turisticky vyhledávanou je rozhledna Ježník. Za zmínku zajisté také 

stojí jediná dochovaná a turistům zpřístupněná synagoga v celém 

Moravskoslezském kraji, a to krnovská synagoga (internet 21). 

 

 Město Albrechtice – zvedá se od okrajových částí města 

k zalesněným stráním vrcholků, které jsou součástí pohoří Jeseníky, 

a proto nabízí úchvatný rozhled do krajiny.  Město dále poskytuje 

turistům bohatý soubor církevních a světských památek a 

architektury, například Nový zámek, Klášter, Kostel navštívení 

panny Marie a mnoho dalších (internet 23). 

 

 Rýmařov – za zmínku jistě stojí to, že historické jádro města 

bylo  v  roce  2003  vyhlášeno  městskou  památkovou  zónou,  a  to  

i přes novodobou výstavbu některých okolních domů. Mezi objekty 

památkové zóny patří dochovaná zástavba na Třídě hrdinů, na 

severní straně náměstí a v neposlední řadě i dvojice funkciona-

listických domů v Radniční ulici (internet 25).  

 

 Vrbno pod Pradědem – je vyhledáváno turisty zejména díky 

spojení nenarušené přírody, zdravého prostředí a nabídky 

různorodých aktivit i odpočinku. Je skvělým místem pro celoroční 

turistiku, a to díky turistickým a cykloturistickým trasám i do 

bezprostředního okolí. Vše je lemováno jesenickou krajinou se 

vzácnými druhy flóry a fauny (internet 27).   

 

Obr. 17: Znak 
města (internet 20) 

Obr. 18: Znak 
města (internet 22) 

Obr. 19: Znak 
města (internet 24) 

Obr. 20: Znak  
města (internet 26) 
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3.1 Bruntál dnes  

Bruntál je město mezi 

horami a vodou, a tímto lze 

vystihnout jak polohu města 

mezi Jeseníky, coby nejvyšším 

pohořím Moravy a Slezska, tak 

jeho blízkost u jedné 

z největších nádrží v České 

republice, kterou je Slezská 

Harta.  

 Není to však jen výjimečná poloha, co dává tomuto městu punc 

jedinečnosti, ale zároveň také to, že patří, dnes již prokazatelně, k nejstarším 

městům v zemích Koruny české, a tudíž má velmi bohatou historii. Ta odráží tvář 

města v podobě cenných pamětihodností, včetně zámku, exponátů muzejních 

expozic, či samotného zrekonstruovaného, dnes již moderního náměstí, avšak 

s původními měšťanskými domy. 

 Město svůj potenciál využívá stále víc a víc a má ambici stát se špičkovou  

a  vybavenou  základnou    pro   turisty,  sportovce,  příznivce   letních,   zimních    

i celoročních volnočasových aktivit, milovníky historie, romantické povahy, zkrátka 

pro návštěvníky všech kategorií a z jakýchkoliv končin republiky či zahraničí.  

 Dnes je ve městě vybudováno wellnes centrum a připravuje se realizace 

integrovaného víceúčelového sportovního centra pro širokou veřejnost. Již došlo 

také k revitalizaci městského parku a uzpůsobení jej pro moderní formu aktivního  

i klidného odpočinku. Zejména si však město hýčká svou největší a jedinečnou 

přírodní památku Uhlířský vrch, se starobylou lipovou alejí a s unikátní křížovou 

cestou. Pro turisty město také zřídilo dopravu kočárem taženým koňmi, a to 

z místního zámku. Město se zkrátka a dobře snaží o co největší podporu 

turistického ruchu a co největší příliv turistů, ale také o podporu a zkvalitnění žití 

místních obyvatel (internet 28).  

 

Obr. 21: Bruntálské náměstí (autor 2012) 
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3.3.1 Ubytování a stravování v Bruntále 

 Ve městě je možno se ubytovat jak v hotelích, klasických penzionech či 

v soukromém ubytování.  

Hotely:  Hotel Montenegro ***, Hotel Slezan ***, Hotel Hvězda **. Penziony: 

Penzion ABC, Penzion Doušek, Penzion U Kata, Farma (Moravskoslezský 

Kočov), Koliba (Staré Město). Ubytování v soukromí: Apartmán Yvona, 

Gronkowiec Vilém, Koky Anton, Prázdninový domek Smetánek. Ubytovny a 

hromadné ubytování: Turistická ubytovna U Kata, Ubytovna Střední škola 

řemesel. 

 Co se týče stravování, je v Bruntále celá škála možností, kam se zajít 

občerstvit, pobavit, najíst či pouze posedět.  

 Pro běžné stravovací účely, případné rodinné stravování, či slavnostní 

příležitosti, slouží klasické restaurační zařízení, jako například: restaurace Afinity 

café bar, restaurace Faraon, restaurace U Kata, restaurace hotelu Slezan, 

restaurace Jesenka, restaurace a bar Terezka, restaurace Společenského domu, 

restaurace hotelu Hvězda, restaurace Emona či Western bar – café.  

 Pro milovníky pizzy se ve městě nachází také dvě pizzerie, a to: Pizzeria 

Aqua a restaurace Montenegro.  

 Pro méně náročné strávníky či milovníky klasické kuchyně a stravování je 

zde také možnost navštívit obyčejné avšak u spousty lidí stále oblíbené klasické 

jídelny či bufety jako kupříkladu: Lidovou jídelnu, jídelnu Praděd nebo bufet při 

městském úřadě.  

 Za zmínku rovněž stojí dvě kavárny a cukrárny nacházející se obě na 

hlavním bruntálském náměstí, a to vyhlášená Cukrárna Alfrédo a velmi oblíbená 

Kavárna Piazza, která je novější a je vyhlášená svými míchanými drinky.  

 Všechny možnosti jak ubytování, tak stravování lze najít na webových 

stránkách města Bruntál www.mubruntal.cz. Je zde možno dohledat jak kontakty, 

tak otevírací možností zařízení (internet 28).   

 

 

 



Veronika Kohutová: Bruntálsko – cíl cestovního ruchu  
 

2013  22 
 

4 Přírodní a turistické zajímavosti Bruntálska 

 

4.1 Čtvrtohorní sopky 

 V moravskoslezském kraji můžeme nalézt stopy po „nedávné“ vulkanické 

činnosti, a to v oblasti Nízkého Jeseníku. Na Bruntálsku a v jeho okolí se 

zachovaly zbytky našich nejmladších sopek, které byly činné ještě počátkem 

čtvrtohor a pamatují tak naše vzdálené bratrance neandrtálce.  

 Sopky Bruntálské vrchoviny jsou dnes působivou a turistickou vzpomínkou 

na žhavou a nezkrotnou energii země. Síly vyzdvihující kužely jesenických sopek 

zde působily zhruba před jedním  a  půl milionem  let a tedy  na  přelomu  třetihor  

a čtvrtohor. Žhavá hmota země se prorvala  posledním  ze  zlomů  zemské  kůry  

u nás, a v určitém rytmu pak postupně vybuchovala, proto také jsou jesenické 

sopky vrstevnaté. Nejmladší zlom zemské kůry v České republice v oblasti sopek 

provází vývěr mnoha pramenů minerální kyselek, kysličníku uhličitého a o jeden 

stupeň celsia vyšší roční průměrná teplota.  

 Tyto, dnes spící, sopky se tyčí nad zarovnaným povrchem vrchoviny. Nízký 

Jeseník je východním předhůřím Hrubého Jeseníku a tvoří tak spolu s ním 

západní hranici nejen Bruntálska, ale také Moravskoslezského kraje. Můžeme 

tedy prohlásit, že na Bruntálsku se potkávají naše nejstarší hory s nejmladšími. 

Konkrétně, vystoupíte-li na čtvrtohorní sopku Velký Roudný, v dáli vás pak 

pozdraví nevyšší hora Hrubého Jeseníku – Praděd (Vurm, 2003).  

4.4.1 Uhlířský vrch (674 m n. m.) 

 Nachází se u jižního předměstí Bruntálu a má 

ve svém srázu tufový lom. Uhlířský vrch je také velmi 

významným poutním místem, kam přicházejí věřící 

třikrát ročně, aby se poklonili Panně Marii Pomocné  

a požádali ji o pomoc. K tomuto baroknímu kostelu 

pocházejícímu z roku 1785 vede pozoruhodná 

čtyřřadá lipová alej.  

Obr. 22: Kostel na Uhlířském vrchu (autor 2012) 
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Sopce dělá společnost menší Uhlířský kopec nacházející se jihozápadně od 

ní, avšak ten sopečného původu není.  

 Tento již nečinný vulkán má jediný kráter, nacházející se přímo pod 

kostelem. Zůstala zde strmá stěna po těžbě vulkanické horniny, která umožňuje 

vhled přímo do podloží vrchu. Mezi nejstarší pozůstatky patří červenohnědé tufity 

zpevněné sopečným popelem, a mladší pórovitý čedič, kdysi vytékající jako žhavé 

magma. Ve svrchní vrstvě se nalézá černohnědá hornina obsahující sopečné 

pumy kapkovitého tvaru z olivinského čediče (Vurm, 2003).  

4.4.2 Venušina sopka (356 m n. m.) 

 Tato sopka je vyhaslou čtvrtohorní 

sopkou na hranici Moravy a Slezska, 

rovněž v oblasti Nízkého Jeseníku 

Bruntálské vrchoviny. Její vrchol je 

tvořen rezavě zbarvenou struskou a 

sopečným pískem, který byl odsud 

odvážen a využíván v minulosti jako 

stavební materiál. Viditelný a rozsáhlý 

lávový proud, který kdysi z Venušiny sopky vytékal, lze najít pod obcí Mezina. 

Jedná se de facto o bývalý lom, odkrývající rozsáhlou stěnu, kde čedič spolu 

s drahým kamenem olivínem vytváří krásné přírodní „varhany“. Zajímavé spojení 

objevil bruntálský botanik, profesor Diener, který upozornil, že pod sicilskou 

sopkou Etna je město Messina a pod tou Venušinou je obec Mezina (Vurm, 2003).    

4.4.3 Malý a Velký Roudný (775 m n. m., 780 m n. m.) 

Hora zvaná Velký Roudný je 

největší z jesenických sopek a nachází 

se jihozápadně od Leskovce nad 

Moravicí. Od roku 1965 se řadí mezi 

chráněné přírodní výtvory a spolu 

s vedlejším kráterem zvaným Malý 

Roudný vytváří dva nápadné vrcholy 

Obr. 23: Venušina sopka v detailu (internet 29) 

Obr. 24: Malý a Velký Roudný (internet 30) 
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nad obcí Roudno.  

Nejdelší ze tří lávových proudů Velkého Roudného přehradil údolí řeky 

Moravice v místech dnešní Slezské Harty tak, že došlo ke vzniku velkého jezera. 

Dodnes můžeme nalézt mocné usazeniny pórovitých vápenných tufitů, kdysi 

vyvrhnutých samotným Velkým Roudným, a to v okolí Razové a Karlovce. 

 Velký Roudný je typický patrnou kráterovou prohlubní na struskovém 

vrcholu a jeho  svahy  jsou  tvořeny  struskovými  vrstvami,  sopečnými  pumami,  

a také sopečným popelem. V jeho oblasti byla těžena železná ruda a bylo zde 

nalezeno i ryzí zlato.  

 Díky péče obce Roudno byla na jeho vrcholu opravena pobořená kaplička 

sv. Michala, která byla postavena na počátku 20. století a věnována byla 

Lichtensteinům. Kaplička se spolu s obnovenou křížovou cestou dnes znovu stala 

poutním místem. K vidění je zde také takzvaný Boží či Čertův kámen, který je dle 

pověsti symbolem boje dobra a zla. Tento kámen se nachází téměř na vrcholu této 

vyhaslé sopky, a můžeme tak tedy vidět stolový kámen z tufu. K rozlomení bloku 

kamene zřejmě došlo úderem sopečné pumy při následující erupci vulkánu, po 

které zůstala prohlubeniny nepravidelného tvaru připomínající šlépěj. Kámen byl 

ošetřen Klubem za starý Bruntál v roce 2002 a následně byl také opatřen 

informační tabulí (Vurm, 2003). 

4.4.4 Červená hora  

 Jedná se o strato-

vulkán, nacházející se 

nedaleko bruntálských 

sopek, konkrétněji východně 

od Moravského Berouna u 

Staré Libavé. Položen je na 

směru zemské pukliny jako výše uvedené sopky. Uvnitř tohoto bývalého kráteru je 

k vidění pěkně tvarovaný, hřibovitý útvar, který jakoby vzdával hold dávným 

ohnivým silám země. Na úpatí hory u bojiště z doby rakousko-pruských válek 

najdeme Zlatou lípu, pod kterou dle pověsti odpočíval sám generál Laudon (Vurm, 

2003).   

Obr. 25: Červená hora (internet 31) 
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4.2 Slezská Harta  

 Nachází se jihovýchodně od města Bruntál na severním úpatí Nízkého 

Jeseníku, na 56 říčním kilometru řeky Moravice. Stavba přehrady byla zahájena 

v roce 1987. Avšak již v roce 1986 byly vybudovány některé objekty zařízení 

staveniště, a ještě dříve došlo k provedení rozsáhlého geologického průzkumu 

celé oblasti. Celkové náklady na vybudování tohoto vodního díla včetně financí za 

výkup pozemků činily na 2,5 miliardy korun, z toho 1,5 miliardy korun vyžadovaly 

stavební práce. Slavnostní akt uvedení vodního díla do provozu proběhl 27. 

listopadu 1997, o pět let později než bylo plánováno.  

Základní technické údaje 

Povodí nádrže  464.1 km² 

Délka hráze v koruně  540,0 m 

Max. výška hráze  64,8 m 

Celkový objem nádrže  218 mil. m  

   

 Na stavbě přehrady pracovala společnost INGSTAV Brno. Cílem výstavby 

této přehrady bylo posílení níže položeného vodárenského zdroje Kružberk. Roku 

1996 začalo napouštění nádrže a ukončeno bylo za následující dva roky. Dnešní 

účel přehrady slouží k výrobě energie, k nadlepšení průtoku, ke zlepšení jakosti 

surové vody pro vodárenské účely, ale také k rekreaci a chovu ryb. Hráz je 

postavena ze sypaného kamene se šikmým středním jílovým těsněním, dále pak 

pískovým filtrem se dvěma stupni a přechodovou zónou vystavěnou ze štěrku, 

která je zavázaná do skalního podloží injekční štolou. Na pravém břehu poté 

zavazovací stěnou. Koruna hráze má délku 540 metrů a maximální výška nad 

základnou je 65 metrů. Kóta koruny se nachází v 500,8 m n. m. Slezská Harta je 

9. největší přehradou v České republice, s celkovým objemem nádrže 218,7 mil. 

metrů krychlových. K Slezské Hartě patří malá hydroelektrárna, která je opatřena 

dvěma Francisovými turbínami.  

Obr. 26: Letecký snímek Slezské Harty (internet 32) 
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V oblasti Slezské Harty lze využít několik druhů sportovních a rekreačních 

aktivit, například je zde možnost využít půjčovny kajutových plachetnic či 

jachtařské školy, dále půjčovny lodí a šlapadel či třeba využít jakkoli jinak lodní 

dopravu. Díky ní lze poznávat krásy a zajímavosti této čarovné přehrady a okolní 

přírody, nejen z břehů, ale také přímo z její hladiny. Výletní loď zvaná Santa Maria 

kormidlovaná zkušeným kapitánem proveze  návštěvníky  po  celé  vodní  nádrži  

a zaveze je na zajímavá místa. Během plavby jsou k vidění také romantické 

zátoky, a turisté jsou informováni i o historii nádrže a okolních obcích, kterých se 

výstavba tohoto vodního díla týkala. Nejoblíbenější a turisticky vybavenou oblastí 

Slezské  Harty  je  rekreační  středisko  Nová  Pláň.  Většina   rekreačních  budov  

i rodinných domů zde byla vystavěna v přírodním srubovém stylu, čímž celá oblast 

působí velmi romanticky. V letních měsících zde lze využít ke koupání místní 

moderní malebné koupaliště, a to zejména rodinami s malými dětmi nebo těmi, 

kteří dávají přednost tomuto stylu osvěžení před přírodní formou vodních 

radovánek. Poblíž koupaliště i přírodní pláže se nachází také vyhlášený penzion 

„U jelena“, který kromě ubytovacích a stravovacích služeb nabízí např. zajištění 

povolení rybolovu, projížděk na koních, sportovní aktivity (tenis, bowling). Další 

oblíbenou turistickou destinací Slezské Harty je obec Leskovec s hlavním 

přístavištěm a  známým  penzionem  s  novým  označením  „U Kormidla“   ( dříve  

„U šneka“). Co se týče turistických aktivit, lze využít novou naučnou stezku po 

vulkanitech v Nízkém Jeseníku. Tato stezka odkrývá vulkanickou činnost, která 

zde vyvrcholila počátkem čtvrtohor a provádí tak turisty po lávových proudech, 

tamních vulkánech a dalších místech souvisejících s vulkanickou činností. Celková 

délka trasy je 25 km a mezi stezkami nacházejícími se po obou stranách přehrady 

se lze přepravovat jak vlastními loďkami, tak i již zmíněnou výletní lodí Santa 

Maria. V okolí Slezské Harty se tedy nabízí široká škála aktivit a relaxace, 

především rybolovu, jachtingu, potápění či cyklistiky. Je zde tudíž velké vyžití pro 

všechny milovníky sportu, turistiky a rekreace (Šírová et al., 2012; internet 33).  
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4.3 Hrad Sovinec 

 Tento mohutný, v jádru 

gotický hrad se nachází na širokém 

skalnatém ostrohu nad 

stejnojmennou obcí, v nádherném 

romantickém prostředí Nízkého 

Jeseníku. Jeho četnou návštěvnost 

zajišťuje nejen hrad samotný a jeho 

zajímavá  historie, ale  také  četné   

a zajímavé akce pro veřejnost.   

Z historického hlediska byl tento hrad postaven krátce po roce 1330 bratry 

Pavlem a Vokem ze Sovince. Říkalo se jim Páni ze Sovince. A ti postupně své 

panství zvětšovali a rozšiřovali, takže z původně malého hrádku se postupem 

času, díky nim, stal pevný a statný hrad. Tento hrad a panství drželi do roku 1540, 

kdy byl hrad odkoupen Kryštofem z Boskovic. Roku 1623 koupil Sovinec řád 

německých rytířů, kterým hrad sloužil a patřil až do počátku 2. světové války. Po 

delším obléhání hradu byl hrad dobyt, a to Švédy, roku 1643, ti zde měli svou 

posádku až do roku 1650. V 18. Století začal hrad chátrat a opravení se dočkal až 

roku 1837. Mezi roky 1844 – 1845 došlo ke zbourání části hradu a na jejím místě 

pak byl postaven kostel sv. Augustina v pozdně empírovém slohu. Za 2. světové 

války hrad sloužil jako vězení pro francouzské důstojníky a antifašisty. V květnu 

roku 1945 hrad vyhořel, téhož roku se hrad stal majetkem státu a postupně došlo 

a dochází k jeho opravě.  

 V dnešní době je hrad velmi atraktivní památkou, a to spolu se zajímavou 

prohlídkovou trasou, včetně nejstarší části hradu tzv. Horního hradu a také 

s vysokou vyhlídkovou věží, ze které je nádherný výhled do okolí. Dále expozice 

probíhá také v bývalých konírnách, kde se poukazuje na historii hradu a městečka 

Sovinec a na expozici lesnické školy na Sovinci (Knápek, 2007; Dvořáček, 2000).  

 

 

 

Obr. 27: Hrad Sovinec (autor 2012) 
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4.4 Pradědova galerie – Jiříkov 

 Pan Jiří Halouzka, bydlištěm v Jiříkově 

u Rýmařova, který se nachází právě v okrese 

Bruntál, zde vytvořil jedinečnou a dech beroucí 

„Pradědovu galerii U Halouzků“, která je 

unikátem v celé Evropě.   

 Galerie se rozkládá na rozloze osmi 

hektarů a během prohlídky lze shlédnout 450 

vyřezaných plastik zvířat a jiných dřevěných 

exponátů. Hlavní chloubou však je betlém 

v životní velikosti, který už čítá 236 soch a má 20 tun čisté váhy. Betlému nechybí 

ani slon či velbloud v životní velikosti. Vše bylo vystavěno u příležitosti světového 

kongresu betlemářů, konaného v Hradci Králové, kde se pan Jiří Halouzka dočkal 

ocenění a tudíž se může pyšnit titulem Největšího betlému na světě. Ten byl 

vyřezán v životní velikosti a ocenění za něj dostal také od Asociace betlemářů 

v Římě. Krom toho má ocenění i na dalších jiných 15 soch zapsaných v ČESKÉ 

KNIZE REKORDŮ a ke všem má dohledatelné certifikáty na svých stránkách.  

 Sochy se nacházejí převážně v krytých prostorách, ale také v zahradách, 

kde jsou také k naleznutí bohaté atrakce pro děti, jako jsou houpačky, prolézačky 

či kolotoče, rovněž vytvořené panem Halouzkem. Aby zde bylo ještě více k vidění, 

je zde také chov daňků, které je možné sledovat z také vyrobené pozorovatelny.  

 Dominantu celého areálu a tudíž galerie tvoří socha vládce jesenických hor 

Děda Praděda, která se tyčí do výše 10,4 m a váží přibližně 15 tun. Díky této soše 

je také pojmenována právě celá galerie.  

 Za další unikát v tomto úchvatném místě lze považovat obří dřevěný obraz 

Děda Praděda a jeho říše, který stál původně v kamenné rozhledně na vrcholku 

Pradědu. Bohužel však došla k jeho zničení. A tak byl obraz vytvořen znovu z 24 

lipových kmenů, je měřící 5.5 m x 2,2 m a lze jej najít v jedné ze zastřešených 

částí expozice.  

Galerie je otevřena denně, tedy 365 dní v roce, a to od 9:00 do 18:00 hodin. 

Průvodcem galerií jsou tématicky zaměřené mluvící sochy, rovněž vyřezané 

panem Halouzkem, a to v podobě např. Děda Praděda nebo samotného pana 

Obr. 28: Socha Děda Praděda (autor 2012) 
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Halouzka v životní velikosti. Tato forma výkladu je velmi zdařilá – každý si může 

podle zájmu pomocí tlačítka spustit aplikaci hovořící k danému exponátu (internet 

34).   

 

 

 

 

 

 

4.5 Rešovské vodopády 

 Nachází se v blízkosti obce Rešov. Jedná se o mimořádně romantickou 

scenerii v kaňonovité soutěsce. Turistická stezka vede pak v těsné blízkosti oněch 

vodopádů a je vhodná i pro takzvané „sváteční“ turisty. O několik set metrů výše 

nad vodopády, přímo nad Huntavou, což je říčka obce, se nachází zbytek 

strážního hrádku  z  13.  století,  který  kdysi  sloužil  k  ochraně  tehdejších  dolů  

a nejčastěji je nazýván Rešov.  

 K vodopádům se lze 

dostat z obce Rešov, jak už bylo 

zmíněno, od místní hospůdky po 

turistické stezce. Po asi třech 

kilometrech se pak lidé ocitnou 

v docela jiném světě, který na 

svém začátku vítá 35 metrovou 

vysokou skálou, nazývanou 

příznačně Čertovou stěnou.  

 Dále se mohou  nechat  okouzlit  četnými  kaskádami  vývařišti,  vodopády  

a tůněmi. Jeden ze skalních stupňů má 10 metrů, takže se zde lze setkat 

s největším vodopádem v Nízkém  Jeseníku. Po  lávkách, které  jsou  udržovány  

Obr. 29: Exponáty galerie (autor 2012) 

Obr. 30: Úchvatná podívaná (internet 35) 
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a umístěny podél 20 metrových skalních stěn, se návštěvníci dostanou až 

k altánku nad srázem, kde se otevírá nádherný výhled (Knápek, 2007; Ondřej, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: Detail vodopádu (internet 36) 
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5 Návrh akce cestovního ruchu 

 

 Navrhuji tři výlety, z výchozího bodu města Bruntál. Zde je možnost jak 

ubytování, tak stravování a i zde je možnost náležitého uspokojení turistů. 

V samotném městě je  toho  dost  k  vidění,  co  se  týče  architektury,  přírodních  

i technických památek.  

1. výlet – hrad Sovinec, galerie Jiříkov, Rešovské vodopády – tato 

výletní trasa z Bruntálu není nikterak náročná a na své si zde přijdou jak milovníci 

přírody, kultury a historie, tak i milovníci nenáročných výletů, rodiny s dětmi či 

starší občané. Hrad Sovinec se nachází na konci obce Sovinec a spolu s galerií 

Jiříkov, která se nachází nedaleko hradu, je od samotného města vzdálen 

přibližně 45 km. Je zde prohlídková trasa vedoucí na tzv. Horní hrad, který je 

zároveň nejstarší částí hradu a to společně s vyhlídkovou věží, dále pak se 

v jednotlivých místech expozice výstavy nachází hradní paláce, purkrabství, 

konírny a brána. Vše je obohaceno každoroční širokou nabídkou programů.  

Pořadatelé a partneři hradu organizují ročně až 17 víkendů s bohatým kulturním 

programem, propojeným s akcemi, tematickými  výstavami  a  soutěžemi  pro  děti  

i dospělé. Celý projekt spolupracuje s Muzeem v Bruntále (Knápek, 2007; 

Dvořáček, 2000).  

Dalším výletním místem  nedaleko  hradu  Sovinec  je  Pradědova  galerie  

U Halouzků v Jiříkově, která je evropským unikátem. Kromě již v mé práci 

zmiňovaných sochařských unikátů nabízí také krásné prostředí, obrovské vyžití 

pro děti a také velmi milé a pohodové prostředí pro celou rodinu. Jiříkov se od 

hradu nachází přibližně 3 km zpět směrem na Rýmařov (internet 34).  

Na poslední výletní zastávku, Rešovské vodopády, se z Jiříkova lze dostat 

směrem na Horní město přes Rýmařov, a to asi po 20 km. Pramení zde říčka 

Huntava, která zde na svém horním toku vyhloubila skalnaté hluboké údolí 

s četnými kaskádami a několika vodopády, a dotváří tak s pomocí přírody 

úchvatné místo vhodné pro všechny typy turistů. Dostupnost na všechna výletní 

místa je zde jak autobusová, tak i osobním automobilem. Následuje zpětný návrat 

do Bruntálu, ostatně jako ze všech následujících výletů (internet 35). 
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2. výlet – Kosárna Karlovice, rozhledna Cvilín, zřícenina Šelenburk,  

rozhledna Ježník, Krnov – centrum - výlet začíná výjezdem z Bruntálu, a to buď 

autobusovou, železniční dopravou nebo osobním automobilem směr Karlovice; 

cesta je dlouhá přibližně 25 km. Zde se nachází kosárna Karlovice, která je 

kulturní památkou. Jedná se o bývalý  objekt  železáren,  později  výrobnu  drátů  

a nářadí, a dnes pro svou mimořádnou a stavební památkovou hodnotu plní úlohu 

muzea s expozicemi venkovského bydlení a lesnictví a tudíž jistě stojí za 

návštěvu. Bývalá kosárna je ojedinělá zejména z hlediska architektonického, 

tvarového i dispozičního (internet 37).  

 Na další místo, kterým je město Krnov, se lze dostat rovněž všemi způsoby 

dopravy, a to cca po 45 km. Za nečastěji navštěvované místo tohoto města lze 

zaručeně označit vrch Cvilín, ten se tyčí na jihovýchodním okraji Krnova a je 

vyznačován dvěma vrcholy. V přední části kopce se nachází barokní stavba 

poutního kostela sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné, která společně 

s rozhlednou, a zříceninou hradu Šelenburk na vzdálenějším zadním kopci 

bezesporu tvoří dominantu města. Nedaleko kostela vede také zeleně značená 

turistická trasa kolem Krnova, a nechybí zde ani ubytovací a stravovací zařízení 

v hotelu s příznačným jménem Cvilín.  

 Dalším výletním místem v Krnově je rozhledna na Ježníku, zvaná Vyhlídka. 

Zde vedou početné lesní a dobře udržované vycházkové trasy, které jsou rovněž 

vybaveny odpočívadly. Ze samotného vrcholu Vyhlídky, který se zvedá do výšky 

558 m, vede dlouhá sáňkařská dráha. Toto místo lze navštívit buďto pěšky nebo 

se k němu lze dostat městskou dopravou. 

 Jako poslední zastávku celodenního výletu lze doporučit návštěvu 

samotného města a jeho centra. Město skýtá velkou spoustu nejen kulturních 

památek, například Kostel sv. Martina, Kostel sv. Benedikta, Vilu Rudolfa 

Larische, Radnici, Zámek Krnov, Kostel evangelický, Synagogu, Divadlo Městské, 

městský park, hlavní náměstí s měšťanskými domy s podloubím (internet 21).   

3. výlet – naučná stezka po vulkanitech Bruntálska – tento výlet se liší 

od těch předchozích, jedná se převážně o výlet naučný plný krásné přírody a tudíž 

turistiky. Celá naučná stezka měří okolo 25 km a začíná výjezdem z Bruntálu směr 

Bílčice, odkud se pěšky vychází z parkoviště u hráze Slezské Harty. Slezská Harta 
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sama o sobě stojí za prohlídku, a tak nelze nedoporučit zdatnějším turistům 

prozkoumání i této oblasti mimo vyznačenou geostezku. V letních měsících lze 

tento okruh spojit s příjemným využitím přehrady ke koupání nebo k rybolovu. 

Kromě současné přírody nabízí geostezka probádání sopečné minulosti, období 

čtvrtohor před více než jedním milionem let. Na stezce jsou umístěny informační 

tabule zachycující prostorovou vizualizaci sopečné činnosti. Trojrozměrné modely 

terénu také znázorňují, jak se sopečná krajina formovala a proměňovala a lze ji 

zároveň porovnat se současným stavem přímo v daném místě. Trasa je určena 

jak pro pěší tak i pro cykloturistiku. Je však také možnost objednat si vyhlídkovou 

plavbu replikou historické lodi Santa Maria, která umožňuje přepravu mezi 

jednotlivými stezkami. Úvodní tabule této stezky se nachází na parkovišti u hráze 

Slezské Harty nedaleko Bílčic a na parkovišti u kostela v Roudnu. Umístěna bude 

také do altánku pod Uhlířským Vrchem, který bude rovněž výchozím bodem 

geostezky. Trasu lze ukončit jak v Mezině, tak také právě na Uhlířském Vrchu 

v Bruntále. Na závěr pro někoho turisticky náročnějšího výletu lze také doporučit 

návštěvu wellnes centra v Bruntále (Zlín, 2012; internet 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 32: Výřez mapky ČR - Bruntálsko (internet 39) 
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6 Závěr 

 

Úkolem této práce bylo utvoření jakéhosi informačního a turistického 

průvodce města Bruntálu a jeho regionu. Každá část obsahuje jak zajímavosti 

rázu kulturního, tak přírodní atrakce a scenérie, kterými je tato oblast známá. 

Největší důraz jsem kladla, jako hrdá patriotka, na historii a vývoj rodného 

města a na místa, která znám osobně, a která dodnes ráda navštěvuji, když se do 

rodného kraje vracím. Veškeré poznatky a informace mi poskytla řada oficiálních 

průvodců a publikací. Nejzásadnější informace a pomoc mi poskytly oficiální 

webové stránky města Bruntál. Snažila jsem se o nejlepší vypovídající charakter 

mé práce z pohledu cestovního ruchu, zajímavostí a památek.  

Za náročnější, při zpracování této  práce,  považuji  zestručnění  informací  

o historickém vývoji jak města Bruntál tak celého regionu Bruntálsko. Většinu 

informací o městě samotném jsem čerpala na doporučení informačního centra 

Bruntálu z jejich stránek www.mubruntal.cz. a samozřejmě z knižních zdrojů. 

Toto město prošlo opravdu pozoruhodným vývojem, proto bylo těžké vybrat 

ty nejdůležitější a nejzásadnější informace. Místa, o kterých jsem se v této práci 

zmiňovala, jsou vybrána z pohledu turistů, dle jejich atraktivity a důležitosti. 
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