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Obr. 1 Regionální geologické dělení krystalinických a varisky zvrásněných jednotek 
Českého masivu (podle usnesení České stratigrafické komise 1992, 1994, Chlupáč 
2011).  
Zkratky: m. – moldanubikum, k. – krystalinikum, prot. – proterozoikum, pal. – 
paleozoikum.  
1 – moldanubická oblast: 1a – m. Českého lesa, 1b – m. Šumavy, 1c – strážecké m., 1d 
– m. západní Moravy, 1e – středočeský pluton, 1f – moldanubický pluton; 2 – oblast 
kutnohorsko- -svratecká: 2a – kutnohorské k., 2b – čáslavské k., 2c – svratecké k.; 3 – 
středočeská oblast (bohemikum): 3a – Barrandien, 3b – metamorfované „ostrovy“, 3c – 
domažlické krystalinikum, 3d – tepelské k., 3e – chrudimské pal., 3f – železnohorské 
prot., 3g – pluton železnohorský, 3h – hlinské pal. a prot., 3i – poličské k., 3j – letovické 
k.; 4 – sasko-durinská oblast (saxothuringikum): 4a – krušnohorské k., 4b – 
krušnohorský pluton, 4c – durynsko-      -vogtlandské pal., 4d – výskyty krystalinika 
v oherském riftu; 5 – lužická (západosudetská) oblast (lugikum): 5a – krkonošsko-
jizerské k., 5b – lužický pluton, 5c – krkonošsko-jizerský masiv, 5d – orlicko-sněžnické 
k., 5e – zábřežské k., 5f – staroměstské k.; 6 – moravskoslezská oblast: 6a – 
brunovistikum (brněnský a dyjský masiv), 6b – moravikum, 6c – silezikum,       6d – 
žulovský masiv, 6e – moravskoslezské pal. 
 
 

Obr. 2 Silurské horniny v Českém masivu (Chlupáč 2002)  
Popisky: 1 – paleontologicky prokázané výskyty; 2 – metamorfované celky, v nichž je 
silur zastoupen; ? – nejisté výskyty. 



81 
 

Obr. 3a Výskyt devonských hornin v ČM (Chlupáč 2002, zjednodušeno)  
Popisky: 1 – prokázané povrchové výskyty; 2 – rozšíření pod pokryvem mladších 
uloženin; 3 -  nejisté výskyty. Čísla v mapě: 1 – devon Barrandienu; 2 – Rožmitálsko; 3 
– metamorfované „ostrovy“; 4 – Železné hory; 5 – Ještědský hřbet; 6 – Třebechovice 
pod Orebem; 7 – vrbenská skupina a ekvivalenty; 8 – Šternbersko-hornobenešovský 
pruh; 9 a 10 – konicko-mladečský a němčický pruh; 11 – Moravský kras a podloží 
Západních Karpat; 12 – výskyty okrajového vývoje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3b Devon moravosilezika (Chlupáč 2002, zjednodušeno) 
 



82 
 

Obr. 4a Zjednodušená geologická mapa lugika (Chlupáč 2002, upraveno) 
 

Obr. 4b Zjednodušená geologická mapa moravosilezika (Chlupáč 2002, upraveno) 
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Obr. 5 Chronostratigrafické schéma posledních 2,7 milionů let (International 
commission, 2013) 
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Obr. 6 Čertovy kazatelny (Brestaci, 2010) 
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Obr. 7 a, b, c, d Bludné kameny – výstava různých druhů bludných kamenů z oblasti 
Rychlebských hor v Javorníku (Buryánková 2010) 
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Obr. 8a Schematická strukturně-geologická mapa ložiska Zálesí (Janata 2006, 
zjednodušeno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8b Důl Zálesí – 2. patro (Janata 2004, upraveno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8c Důl Zálesí – zřícený komín a překop štoly 2 (Janata 2004, upraveno) 
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Obr. 8d Důl Zálesí – 1. patro, sypný komín s kolečkem pro ruční „kolečkování“ (Janata 
2004, upraveno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 8e Důl Zálesí – hlavní překop štoly č. 2 (Janata 2004, upraveno) 
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Obr. 9 Kapesní dozimetr s nalezeným pyritem a grafitem v haldě uranového dolu na 
Zálesí (Buryánková, 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 10a Litochlebit (Škácha, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 10b Zálesíit, zeunerit (Gramblička 2006) 
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Obr. 11 Mramorový lom, Javorník – Podměstí (Večeřa, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 12 Melchiorova štola (Buryánková, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 13 Javorník – Písečník (Gürtlerová, 2011) 
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Obr. 14a Důl Antonín Pelnář v Uhelné – pohled na severovýchodní okraj (Buryánková 
2010) 

Obr. 14b Důl Antonín Pelnář v Uhelné – pohled na „ostrůvek“ ze severozápadního 
břehu (Buryánková 2010) 
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Obr. 15 Ukázka rozrušování hornin při Trase 2 (Buryánková, 2014) 
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Příloha 2 Průvodce po naučné stezce Trasa 1 
Geologická naučná stezka Račí údolí – Zálesí – Javorník 
(delší trasa)1 
 
Vážení návštěvníci, 

vítám Vás na naučné stezce Račí údolí – Zálesí – Javorník, kde se dozvíte zajímavosti o 

geologii Rychlebských hor, jejich unikátech a těžbě různých nerostných surovin a 

hornin, které zde probíhala. Trasa je dlouhá 11 km s nejvyšším bodem 620 m nad 

mořem. Volnou chůzí lze trasu zvládnout do 4 hodin spíše méně. Na stezce je 8 

zastávek, kde se dozvíte jednotlivé zajímavosti.2 

Mapa geologické naučné stezky (11 km) 
 

 

Rychlebské hory patří se svojí rozlohou 276 km2 mezi nejmenší pohoří v České 

republice. Rozkládají se na severní Moravě a ve Slezsku na hranicích s Polskem od 

Javornického výběžku na severu, až po Staré město pod Sněžníkem na jihu. Na polském 
                                                 
1 Z důvodu jiného formátování, jsou některé obrázky zmenšeny a jejich poloha je v textu posunuta. 
2 Pozn. pro učitele: Tato trasa je náročnější a je vhodná spíše pro starší žáky 2. stupně ZŠ, případně pro 
střední školy. Stejně tak pracovní listy vyžadují podrobnější znalosti. Pracovní listy 1 mohou vyplňovat 
žáci až na konci trasy, nebo jako Pracovní listy 2 postupně na jednotlivých zastávkách. 
Naučná stezka opakuje a doplňuje znalosti z geologie, mineralogie, petrologie a stratigrafie v přirozeném 
prostředí (v RVP ZV – Člověk a příroda, část neživá příroda a praktické poznávání přírody; RVP G – 
Člověk a příroda, část geologie). Zejména 3., 6. a 7. zastavení je provázáno i s dalšími částmi 
vzdělávacích programů (např. základní vzdělání i gymnázia: Člověk a příroda – geografie, chemie, 
Člověk a společnost – dějepis, Člověk a zdraví). 
Vhodné pomůcky jsou geografické a geologické mapy s různým měřítkem, geologické kladiva, kapesní 
dozimetr nebo jiný indikátor ionizujícího záření. 
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území jsou rozděleny na severní část - Góry Złote a jižní Góry Bielskie. Na našem 

území na severu přecházejí poměrně ostře ve Vidnavskou nížinu a Žulovskou 

pahorkatinu. Východní hranici tvoří především pohoří Hrubého Jeseníku a na jihu 

sousedí s Kralickým Sněžníkem. 

V rámci geologie se řadí území celého pohoří do Českého masivu. Spadá ale pod 2 

celky regionálně morfologické celky. Část náleží lužické (někdy také západosudetské) 

oblasti a druhá je územím silezika, které je součástí moravsko-slezské oblasti. Pokud 

bychom chtěli rozdělit území ještě na ještě podrobnější celky, dozvěděli bychom se, že 

se pohoří skládá z 9 různých celků (Orlicko-sněžnické krystalinikum, staroměstské 

krystalinikum, nýznerovské (lugodanubické) nasunutí, okraj žulovského plutonu, 

velkovrbenská klenba, jednotka Branné, keprnická klenba a velmi okrajově desenská 

klenba a jesenický masiv). Každý tento celek prošel před sjednocením jiným vývojem, 

takže se od ostatních v některých základních bodech liší. 

 

1. Čertovy kazatelny: počátky vývoje 

Skály tvoří přírodní vyhlídku na kaňonovité údolí Račího potoka. Taková údolí jsou 

pro pohoří typická. Hory jsou složeny z desítek hlubokých zářezů vytvářených zde 

v severním cípu během zalednění. Celé Račí údolí včetně tohoto útvaru je od roku 1998 

vyhlášeno přírodní rezervací 

díky pralesovitému charakteru 

lesů a skalním útvarům, které 

na obou stranách potoka 

vystupují na četných místech 

z podloží. Bohužel, po většinu 

roku toho není moc vidět 

v důsledku hustého lesního 

porostu.  

 
Pohled na údolí Račího potoka (Buryánková, 2014) 
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Tato oblast je tvořena obnaženými přeměněnými (metamorfovanými) horninami 

prvohorního stáří. V prvohorách a ještě dříve v prahorách započal vývoj (orogeneze) 

tohoto pohoří. Nejstarší horniny tvoří jádra kleneb a příkrovů. Ty byly v průběhu 

orogeneze dále přeměňovány vrásněním. Patří mezi ně ruly, migmatity (páskované 

ruly), svory a ortoruly (přeměněné ruly z vyvřelých hornin). Na skalách jsou také vidět 

vrásy a důsledky zvětrávání. 

Čertovy kazatelny - přístřešek na skále (vlevo); příchod k vyhlídce na obnaženém ortorulovém skalisku 
(vpravo; Buryánková, 2014).  
 
 
2. Štít (rozc.): eroze a druhohory3 

Nacházíme se v nejvyšším bodě této trasy. Je odtud možné pozorovat prudký 

přechod hor do rozlehlé roviny nazývané Polská nížina. Za hezkého počasí je možné 

uvidět i vodní plochu Otmuchowského jezera. 

 

Ačkoliv v různých částech pohoří lze pozorovat různé fáze vývoje horotvorby a 

obsahuje známky většiny geologických útvarů, nejsou zde některá zastoupena. Nejdelší 

nezastoupené období jsou druhohory. V tomto období se kontinenty nacházeli 

v různých fázích vývoje Pangei. Velice teplé klima způsobovalo vyšší hladinu oceánů, 

než je dnes. Ačkoliv bylo hodně území zatopeno, části Českého masivu tvořili 

pevninskou bariéru a i při nejvyšší hladině zůstávaly ostrovy. Z tohoto období se 

dochovaly především mořské sedimenty (usazeniny), ale místa, která tvořila souš, byla 

pod vlivem silné eroze, takže docházelo spíše k rozrušování a snižování pohoří a jejich 

známky byly později překryty nebo jinak dále deformovány. 

                                                 
3 Pozn. pro učitele: Zastavení je vhodné k podrobnější diskuzi na téma eroze – typy erozí, co způsobují, 
jak jim předcházet, … 
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K přesnému určení stáří se využívá několik metod. Běžná je radiometrická metoda, 

při které jsou testovány přímo horniny, nebo se využívá určování podle zkamenělin a 

jiných nálezů. Zkameněliny se však v celé oblasti pohoří téměř nevyskytují, a proto je 

přesné datování obtížné. 

Eroze na horniny působí i v dnešní době. Rozlišujeme erozi větrnou, vodní, 

působením ledu, gravitace, chemickou a biogenní (způsobena rostlinami, živočichy, 

nebo člověkem). Během cesty i na tomto místě je možné pozorovat její účinky. Všechny 

typy způsobují rozrušování podkladové horniny na menší části, které se odlučují a 

vzdalují. 

 

3. Bývalý uranový důl Zálesí4 

Po 2. světové válce se stal uran strategickou vojenskou a později i energetickou 

surovinou.  Celé území tehdejší Československé republiky bylo pečlivě prozkoumáno 

při spolupráci se Sovětským svazem, jehož odborníci průzkum vedli. Při těchto 

průzkumech byl v roce 1957 objeven výskyt radioaktivních nerostů v Rychlebských 

horách v množství dostatečném pro těžbu. Postupně bylo vyhloubeno 5 pater ve 4 

štolách na Zálesí a několik štol bylo otevřeno i v okolí Jeleního Vrchu u Bílé vody.  

Soustavná těžba probíhala 10 let. Poté byly doly uzavřeny z důvodu neekonomické, 

komplikované a náročné těžby. Práce zde probíhaly ještě dalších 11 let. Ukončeny byly 

až roku 1979, kdy ustala likvidace hald. Původně měly být pouze rozhrnuty a zarovnány 

s terénem, ale nakonec byl vytěžený materiál drcen na štěrk a byl využit např. při stavbě 

silnic a lesních cest. Ložiska uranového zrudnění se nachází ve formě impregnací a žil. 

Je obklopeno sněžnickými rulami, pásmem svorů, svorových rul a amfibolitů. Směrem 

do hloubky i po těžbě může zrudnění pokračovat.  

                                                 
4Pozn. pro učitele: Zastavení je vhodné pro podrobnější vysvětlení problematiky radioaktivních materiálů, 
případně historických faktů ohledně těžby. Lze zde představit a ukázat dozimetr. 
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Zřícený komín a hlavní překop štoly č. 2, převzato z Janaty (2004) 

 

Mimo petrografického průzkumu (hornin) zde probíhal i mineralogický průzkum 

(nerostů). Bylo objeveno velké množství známějších i méně známých minerálů díky 

specifickému prostředí a především také možnosti průzkumu vykopaného materiálu 

a přístupu do nesestřelené štoly. Vstup do ní je samozřejmě pro veřejnost zakázán.  

 Hojně se zde vyskytuje křemen a muskovit (světlá slída). Z dalších minerálů jsou 

zde vzácněji zastoupeny např. ametyst (fialová odrůda křemene), grafit, fialový fluorit, 

zlatavý pyrit i chalkopyrit, hematit nebo uraninit (smolinec). Lokalita je ale 

vyhledávána mineralogy především pro ojedinělé výskyty velmi vzácných minerálů a 

bylo zde popsáno i několik nových druhů (1999 – zelený arseničnan zálesíit, 2011 – 

šedý selenid litochlebit).  

Křemenná žíla s kousky pyritu; vpravo detail minerálů (Buryánková, 2014) 
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Detail litochlebitu (vlevo; Škácha, 2012); Krystaly zálesíitu (vpravo; Gramblička, 2006) 

 

Nyní se nacházíme u bývalé budovy dolů, která byla využívána jako zázemí pro 

horníky a nyní slouží pro soukromé účely. U lesní cesty se nachází jeden ze zbytků 

vytěženého materiálu, kde je možné nalézt zajímavé minerály včetně malých výskytů 

smolince. Zdejší potůček je důlní voda ze zatopených šachet. Voda je dvakrát ročně 

kontrolována, stejně jako je sledována celková ekologická zátěž. Ze silnice pod kopcem 

je také vidět již polorozpadlé potrubí, které odvádělo vodu i z ostatních štol. 

 

4. Obecní potok: výskyt minerálů 

Voda je v dnešních geologických procesech významným činitelem. Působí na 

horniny jednak erozivně, ale také napomáhá při sedimentaci a přenosu materiálu. 

Voda omývající horninu v okolí ji rozrušuje a do toku se dostávají její úlomky. 

Fluviální naplaveniny vznikají v okolí vodních toků. Horniny se při transportu vodou 

obrušují a zmenšují svou velikost až na jemný písek. Při jarním tání sněhu, nebo při 

záplavách se hladina toků zvyšuje a umocňuje se i proud vody. To znamená, že je 

možný transport i větších kusů a materiál se dostává i mimo koryto původního toku. 

Zde zůstává i po snížení hladiny. Na dně horských potůčků, říček i potoků dochází tedy 

pravidelně k obměně materiálu.  

Jednou z metod hledání různých minerálů je rýžování v tocích v dané lokalitě. Na 

obroušených valounech můžeme najít minerály, které se vyskytují v místních 

horninách, nebo je možné vyrýžovat i samostatné minerály. V tomto Obecním potoce 

byl takto objeven tmavý andalusit ve valounech křemene, červený granát, nebo hnědé 

minerály turmalín a záhněda vyrýžované v Javornickém potoku. 
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Obecní potok, vhodný přístup k toku (Buryánková, 2014). 

 

5. Skály na rozcestí Travná – Zálesí – Javorník: vrásnění a metamorfózy 

Rychlebské hory v této části mají jádro tvořeno především metamorfovanými 

horninami – migmatity. Ty vznikají tak, že z magmatu unikající plyny a horké roztoky 

vnikají po plochách břidličnatosti do přeměněných hornin. Po ochlazení se z nich 

vyloučí minerály živec a křemen, které tvoří světlé pruhy v tmavé hornině.  

Nejhojnějším typem horniny na tomto místě jsou ruly. Vznikají intenzivní 

přeměnou. Pararuly vznikají přeměnou sedimentárních hornin, zatímco ortoruly 

vznikají přeměnou vyvřelých hornin. Typické je pro ně rovnoběžné střídání pásků o 

různém složení a zrnitosti. Skládají se především z křemene, slíd – muskovit (světlá 

slída) i biotit (tmavá slída) a živce. Mohou také obsahovat další nerosty jako je grafit, 

nebo granát. 

Nad silnicí ve směru Zálesí vystupuje skalisko, které je tvořeno rulou. Nad levým 

břehem Javornického potoka můžeme pozorovat navíc amfibolit a svor. Tyto horniny 

vznikaly v období prahor a prvohor při prvním významném kadomském a později 

v prvohorách při kaledonském vrásnění. 
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Skála nad levým břehem Javornického potoka (Buryánková, 2014). 

Obnažené skalisko tvořené rulou; detail s vyrostlicemi křemene (vpravo; Buryánková, 2014). 

 

Dále bylo pohoří velmi intenzivně formováno variským (nebo také hercynským) 

vrásněním, kdy docházelo k dalším přeměnám hornin, což je patrné díky obsahu 

pararuly a ortoruly. V důsledku tohoto vrásnění byly jednotlivé části silezika definitivně 

připojeny k Českému masivu a napříč územím vznikaly tektonické zlomy. Např. 

okrajový sudetský zlom táhnoucí se od severovýchodního okraje Rychlebských hor 

jihozápadně dále do vnitrozemí je i v dnešní době sledován. Poslední alpínské vrásnění 

bylo také významné pro utváření dnešní podoby Evropy, ale na toto pohoří nemělo větší 

vliv. 

 

6. Vápenná pec Javorník a vápencový (mramorový) lom nad kapličkou 

Napříč celým pohořím Rychlebských hor můžeme najít výskyty vápence 

(mramoru). V některých částech jsou natolik mocné, že byly v průběhu minulých 

století ale i dnes těženy. První zmínky o těžbě a zpracování na Jesenicku pocházejí 
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z konce 15. století ve Velkých Kuněticích. V údolí Javornického potoka mezi 

Podměstím a kapličkou jsou výskyty mocné až 8 m. Byly lomově těženy v zalesněných 

svazích na obou březích potoka a používány jako stavební kámen nebo k pálení 

vápna. 

Vápenec (CaCO3) se pálil 

v lokálních vápenných pecích, jako 

je tato Javornická kruhová pec. O 

její historii víme, že byl roku 1818 

její provoz ukončen. O 15 let 

později byla zrenovována a 

provozována Josefem Meigsnerem 

do roku 1847, kdy nemohl z důvodu 

finančních potíží splácet daň. Město 

vápenku převzalo 1861. Její provoz 

byl navždy ukončen s koncem 19. 

století. V celých Rychlebských 

horách (i na polské straně) najdeme 

podobné stavby. Nejbližší se 

nachází na Zálesí, kde byl také 

vápenec lámán v přilehlých 

jeskyních a kamenolomu, které byly 

zničeny a zavezeny během ražby 

uranových dolů. 
Vápenka Javorník (nahoře), zarostlé pozůstatky mramorového lomu v kopci nad kapličkou (dole; 

Buryánková, 2014). 

 

Tepelným rozkladem vápence (CaCO3) vzniká oxid vápenatý (CaO) známý taky 

jako pálené vápno, nebo nehašené vápno. Největšího uplatnění v historii dosáhlo ve 

stavebnictví. Bylo využíváno na omítání staveb. Používá se také jako příměs do malty a 

sádry, protože zvyšuje pevnost materiálů. Při morových nákazách a epidemiích bylo 

přidáváno do hrobů jako dezinfekce. Jiné využití je při výrobě skla, oceli, hliníkových 

a jiných neželezných kovů. 
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7. Bývalý tábor: těžba dalších surovin 

Grafit 

Grafit je šesterečný minerál složený pouze z uhlíku. Vzniká při metamorfózách 

hornin, kdy je vylučován a tvoří šupinky, ploténky nebo agregáty. Když se navrství 

větší množství, vznikají v horninách čočky. Grafit se vyskytuje na mnoha místech i jako 

příměs hornin, které dobarvuje typickou černí. V minulosti i dnes měl mnohé využití, 

proto při větším výskytu byl těžen. Jeden z dolů se nacházel ve vrchu nad bývalým 

pionýrským táborem. Otevřen byl v roce 1889, ale funkční byl pouze jediný rok. 

Významnější naleziště se nacházelo v Nýznerově, Petříkově a další velké lomy se 

nacházejí u Starého města. Grafit se v minulosti nejvíce využíval při zpracování 

železné rudy ve vysokých pecích. 

Používal se jako vyzdívky pecí i na 

formy, ve kterých tavená ruda 

chladla. Bez příměsi grafitu formy 

nebyly schopné tak vysoké teploty 

vydržet a praskaly. Známá je také 

výroba grafitové vazelíny jako 

mazadla a použití při výrobě tuh.  

Vrch nad bývalým pionýrským táborem 

Arsenopyrit 

O něco dále po cestě byly lomy na sirné rudy s převahou arzenopyritu. O jeho 

historii jsou zmínky ještě vzácnější než o předchozím grafitovém. Oba dva jsou v tuto 

chvíli již úplně pohlceny přírodou a je velmi obtížné určit jejich přesnou polohu. 

Mnohem známější důl arzenopyritu je Boží požehnání v Račím údolí. Ten se 

nacházel na hlavní cestě z Javorníku do Račího údolí. Za osamoceným bývalým 

hornickým domem se nachází ústí Melchiorovy štoly. Další součástí dolu hloubeného 

v polovině 19. století bylo ústí a halda za hájenkou. První zmínky o zdejší ražbě 

pocházejí z roku 1520. Tehdy bylo propůjčeno několik štol v okolí Javornického zámku 

ve směru k Račímu údolí pro dolování zlata a stříbra (arzenopyrit je zlatonosný, galenit 

je stříbronosný minerál). Další zmínky jsou až z roku 1851, kdy bylo zažádáno o další 

kutací právo. Doly byly významnou součástí obce. Po vystavění hutí zde bylo 

zaměstnáno až 135 lidí. Po 14letém provozu byly náhle uzavřeny z důvodu peněžních 

ztrát akcionářů. V 50. letech minulého století se prováděly nové průzkumy, ale nakonec 
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byla ústí uzavřena a halda za myslivnou 

rozvezena a zarovnána s terénem. K ústí štoly 

Melchior je možné se bez problému dostat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústí Melchiorovy štoly 

Čedič (bazalt) 

Cestou nahoru na Zálesí, tam, kde končí silnice, se nachází Čedičový vrch. Je 

ojedinělou ukázkou výlevných hornin v celých Rychlebských horách. Vrch je 

bazaltový stratovulkán, který se rozkládá na území České republiky i Polska. Jsou zde 

patrné výrazné dva lávové proudy. Na našem území je ve vrchu kamenolom, který 

fungoval v letech 1937 – 1954, kdy byl opuštěn. Dnes je zarostlý a snadno 

přehlédnutelný.  

Neogénní usazeniny 

Neogén je druhé období kenozoika (paleogén, neogén, čtvrtohory), dříve rozlišované 

na třetihory (terciér) a čtvrtohory (kvartér). Usazeniny (sedimenty) jsou zde 

zastoupeny na několika místech. Sedimenty písečného charakteru se nacházejí sv. od 

javornického rybníka v kopci a lomu příhodně nazvaném písečník. Usazeniny lignitu 

(mladé hnědé uhlí) byly společně s jílem těženy téměř 100 let až do roku 1947 

v Uhelné. Nyní je důl Antonín Pelnář zatopen a slouží jako rekreační středisko. 
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Zatopený důl Antonín Pelnář 

 

Takhle by bylo možné pokračovat ještě hodně dlouho, protože celé pohoří je svázáno 

s těžbou v minulosti i nyní. Od zlata a jiných minerálů až po kamenolomy hornin, jako 

jsou gabro, žula a další, se zde něco těžilo v historii většiny obcí a toto je pouze zlomek 

výčtu v nejbližším okolí. 

 

8. Bludné kameny: expozice kamenů před Městským muzeem 

Poslední období, které ve stratigrafii rozlišujeme, je kvartér (čtvrtohory). Ten se dělí 

na pleistocén a holocén. V pleistocénu je známé dělení dob na ledové (glaciály) a 

meziledové (interglaciály). Pouze ve dvou glaciálech, elster a následný saale (konec 

přibližně před 126 000 lety), dosáhl ledovec až na území Rychlebských hor. Důkazem 

tohoto zalednění jsou souvkové hlíny s bludnými kameny. Bludné kameny jsou 

speciální svým složením, které odpovídá skandinávským typům hornin. Při zalednění 

jsou sunuty ze své domoviny morénami a mohou být dotlačeny až tisíce kilometrů 

daleko, kde po roztátí ledovce 

zůstávají. Tyto ledovcové 

morény mají takovou sílu, že 

deformovali při svém postupu 

vše, co jim přišlo do cesty. 

Takto určovali i konečný 

vzhled některých údolí 

v Rychlebských horách. 
 

Výstava bludných kamenů v Javorníku (Buryánková, 2014). 
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S koncem geologických období zde končí i naučná stezka. Ve zdejším muzeu je 

možné zhlédnout sbírku minerálů nejen ze zdejšího okolí, ale i celého světa. Doufám, že 

se Vám stezka líbila a byla pro Vás přínosem nových informací. 

Bc. Bc. Radka Buryánková 
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Pracovní listy 1 k naučné stezce Račí údolí – Zálesí – Javorník 
V průběhu naučné stezky se dozvíte informace, které mj. obsahují správné odpovědi na 
následující otázky. Zodpovězte na konci nebo v průběhu naučné stezky. 
 
 
V Rychlebských horách můžeme najít rozličné druhy minerálů. Spojte 
barvu s příslušným minerálem: 
 
 bílá  zálesíit 
 černá  turmalín 
 červená pyrit 
 fialová křemen 
 hnědá grafit 
 zelená granát 
 zlatá ametyst 
 
 
Jaký je rozdíl mezi horninou a minerálem? 
 
 
 
Horniny dělíme do 3 základních skupin:  
 
 a) př. 
 b) př. 
 c) př. 
 
Co víš o vápenci? 
 
 
 
 
Jak vzniká grafit? Na co se využívá? 
 
 
 
 
Co vyjadřuje název „bludný kámen“? 
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Pracovní listy 2 k naučné stezce Račí údolí – Zálesí – Javorník 
V průběhu naučné stezky se dozvíte informace, které využijete pro doplnění správných 
slov do textu. Doplňujte v průběhu naučné stezky v jednotlivých zastávkách. 
 
Orogeneze Rychlebských hor je datována už od prahor, které končí před 545 miliony 
lety. V tomto období probíhalo významné kaledonské vrásnění. Nebylo jediným 
vrásnění působícím na horotvorbu Českého masivu. V mladších obdobích se na 
formování hor podílelo variské a alpínské vrásnění. Mezi nejstarší horniny patří ty, 
které patří mezi přeměněné – např. rula, svor, ortorula, které patří mezi základní horniny 
jádra hor. Přesné určení stáří hornin je v Rychlebských horách problematické právě 
kvůli rozsáhlé přeměně a také kvůli absenci zkamenělin. 
 
Rychlebské hory jsou díky svému dlouhému a specifickému vývoji ojedinělým územím. 
Na poměrně malém prostoru je možné pozorovat nespočet rozličných druhů minerálů. 
Pro vědu zabývající se nerosty se dříve používal také název nerostopis. Dnes však 
používáme výraz mineralogie. 
 
Jednou z nejzajímavějších lokalit je okolí uranových dolů na Zálesí. Díky působení 
radiace zde dochází k přeměnám známých minerálů a vznikají tzv. supergenní minerály 
v nových, ještě nepopsaných formách. V nedávné době (2011) zde byl nalezen 
litochlebit – selenid šedé barvy. Před ním v roce 1999 zde byl nalezen nový zelený 
minerál zálesíit pojmenovaný právě po lokalitě nálezu. Tyto minerály jsou samozřejmě 
velmi vzácné. Mezi běžné druhy patří bílý křemen, který tvoří žíly v podloží a v jeho 
blízkosti se často nacházejí jiné vykrystalizované minerály. Můžeme zde pozorovat 
světlou (muskovit) i tmavou (biotit) slídu, a to jako součást hornin, nebo jako 
samostatné lupínky minerálů. Vzácněji se zde vyskytují např. fialový ametyst, červený 
granát, zlatavý pyrit nebo černý grafit.  
 
Poslední jmenovaný zde vznikal vylučováním uhlíku z hornin při metamorfóze. 
Objevuje se nejčastěji ve formě šupinek. Při navrstvení většího množství vznikají 
čočky. V minulosti byl těžen na mnoha místech i při malém výskytu, protože byl 
potřebný především při zpracování železné rudy, jako vyzdívka pecí a součást 
odlévacích forem.  
 
Vápenec (CaCO3) byl a je také těženou horninou. Napříč pohoří můžeme dodnes potkat 
velké množství vápenných pecí, které jsou většinou však díky dlouhé době nečinnosti 
v různém stavu zbořenin. Několik z nich je však restaurováno a připomíná nám jak se 
v minulosti pálilo vápno. To se používalo např. ve stavebnictví, nebo jako dezinfekce. 
 
V okolí Javorníku bylo těženo či dolováno i několik dalších minerálů a hornin. 
Nedaleko grafitového dolu nad bývalým pionýrským táborem byly ještě v 60. letech 
minulého století patrné pozůstatky dolů síry. V javornické části Ves se nacházel 
povrchový písečný lom, v příznačně pojmenované lokalitě Písečník. V Račím údolí byl 
arsenový důl s hlavní Melchiorovou štolou. Zálesí se proslavilo především díky těžbě 
uranu, ale v Čedičovém vrchu se také nacházel kamenolom. Všechny tyto důlní stavby i 
lomy jsou dnes opuštěné, mnohdy neupravované a zarostlé natolik, že jejich poloha se 
již dá odvodit pouze ze starých map a popisů. Jsou jenom malým výčtem mezi mnoha 
dalšími, které stojí za zhlédnutí nejen jako ukázky místní historie ale i praktické výuky 
mineralogie a petrologie (nauka o horninách). 
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Pracovní listy 2 k naučné stezce Račí údolí – Zálesí – Javorník (vyplněné) 
 
Orogeneze Rychlebských hor je datována už od prahor, které končí před 545 miliony 
lety. V tomto období probíhalo významné kaledonské vrásnění. Nebylo jediným 
vrásnění působícím na horotvorbu Českého masivu. V mladších obdobích se na 
formování hor podílelo variské a alpínské vrásnění. Mezi nejstarší horniny patří ty, 
které patří mezi přeměněné (metamorfované) – např. rula, svor, ortorula, které patří 
mezi základní horniny jádra hor. Přesné určení stáří hornin je v Rychlebských horách 
problematické právě kvůli rozsáhlé přeměně a také kvůli absenci zkamenělin. 
 
Rychlebské hory jsou díky svému dlouhému a specifickému vývoji ojedinělým územím. 
Na poměrně malém prostoru je možné pozorovat nespočet rozličných druhů minerálů. 
Pro vědu zabývající se nerosty se dříve používal také název nerostopis. Dnes však 
používáme výraz mineralogie. 
 
Jednou z nejzajímavějších lokalit je okolí uranových dolů na Zálesí. Díky působení 
radiace zde dochází k přeměnám známých minerálů a vznikají tzv. supergenní minerály 
v nových, ještě nepopsaných formách. V nedávné době (2011) zde byl nalezen 
litochlebit – selenid šedé barvy. Před ním v roce 1999 zde byl nalezen nový zelený 
minerál zálesíit pojmenovaný právě po lokalitě nálezu. Tyto minerály jsou samozřejmě 
velmi vzácné. Mezi běžné druhy patří bílý křemen, který tvoří žíly v podloží a v jeho 
blízkosti se často nacházejí jiné vykrystalizované minerály. Můžeme zde pozorovat 
světlou (muskovit) i tmavou (biotit) slídu, a to jako součást hornin, nebo jako 
samostatné lupínky minerálů. Vzácněji se zde vyskytují např. fialový ametyst, červený 
granát, zlatavý pyrit nebo černý grafit.  
 
Poslední jmenovaný zde vznikal vylučováním uhlíku z hornin při metamorfóze. 
Objevuje se nejčastěji ve formě šupinek. Při navrstvení většího množství vznikají 
čočky. V minulosti byl těžen na mnoha místech i při malém výskytu, protože byl 
potřebný především při zpracování železné rudy, jako vyzdívka pecí a součást 
odlévacích forem.  
 
Vápenec (CaCO3) byl a je také těženou horninou. Napříč pohoří můžeme dodnes potkat 
velké množství vápenných pecí, které jsou většinou však díky dlouhé době nečinnosti 
v různém stavu zbořenin. Několik z nich je však restaurováno a připomíná nám jak se 
v minulosti pálilo vápno. To se používalo např. ve stavebnictví, nebo jako dezinfekce. 
 
V okolí Javorníku bylo těženo či dolováno i několik dalších minerálů a hornin. 
Nedaleko grafitového dolu nad bývalým pionýrským táborem byly ještě v 60. letech 
minulého století patrné pozůstatky dolů síry. V javornické části Ves se nacházel 
povrchový písečný lom, v příznačně pojmenované lokalitě Písečník. V Račím údolí byl 
arsenový důl s hlavní Melchiorovou štolou. Zálesí se proslavilo především díky těžbě 
uranu, ale v Čedičovém vrchu se také nacházel kamenolom. Všechny tyto důlní stavby i 
lomy jsou dnes opuštěné, mnohdy neupravované a zarostlé natolik, že jejich poloha se 
již dá odvodit pouze ze starých map a popisů. Jsou jenom malým výčtem mezi mnoha 
dalšími, které stojí za zhlédnutí nejen jako ukázky místní historie ale i praktické výuky 
mineralogie a petrologie (nauka o horninách). 
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Příloha 3 Zjednodušená geologická mapa 
Geologická mapa - ukázky hlavních hornin napříč stezkou, porovnání s geografickou. 

Legenda: 

 nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk)  

Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné 

 

 splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk)  

Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné 

 

 svahové sedimenty (hlína, kameny) 
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Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné 

 

 ledovcové a říční sedimenty (písek a štěrk) 

Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné 

 

 slatiny, rašeliny 

Stáří: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevněné 

 

 žilný křemen 

Stáří: neznámé stáří, Typ hornin: magmatické intruze 

 

 serpentinit (hadec), bazika a ultrabazika 

Stáří: spodní paleozoikum, Typ hornin: magmatity hlubinné, metamorfity,  

 

 granodiorit a křemenný diorit 

Stáří: spodní paleozoikum, Typ hornin: magmatity hlubinné 

 

 granulit 

Stáří: paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 rula 

Stáří: paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 kvarcit, svor 

Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 svor 

Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 pararula 
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Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 mramor (krystalický vápenec, dolomit) 

Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity  

 

 amfibolit až rula 

Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 amfibolit až metagabro 

Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 rula 

Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 

 

 rula, svor 

Stáří: svrchní proterozoikum až spodní paleozoikum, Typ hornin: metamorfity 
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Příloha 4 Průvodce po naučné stezce Trasa 2 
Geologická naučná stezka Račí údolí – Javorník (kratší trasa)5 
Vážení návštěvníci, 

vítám Vás na naučné stezce vedoucí napříč historií Země, kde se dozvíte informace o 

geologických obdobích naší planety tak, jak je najdeme v Rychlebských horách a těžbě 

různých nerostných surovin a hornin, která zde probíhala. Trasa je dlouhá 6 km 

s nejvyšším bodem 460 m nad mořem. Na stezce je 6 zastávek, kde se dozvíte 

jednotlivé zajímavosti.6 

Mapa geologické naučné stezky (6 km) 

 

Rychlebské hory patří se svojí rozlohou 276 km2 mezi nejmenší pohoří v České 

republice. Rozkládají se na severní Moravě a ve Slezsku na hranicích s Polskem od 

Javornického výběžku na severu, až po Staré město pod Sněžníkem na jihu. Na polském 

území jsou rozděleny na severní část - Góry Złote a jižní Góry Bielskie. Na našem 

                                                 
5 Z důvodu jiného formátování obrázky a text zcela neodpovídá průvodci. 
6 Pozn. pro učitele: Tato trasa není náročná a je vhodná pro mladší žáky 2. stupně ZŠ, Pracovní listy 
nevyžadují podrobnější znalosti. Pracovní listy 1 mohou vyplňovat žáci až na konci trasy, nebo jako 
Pracovní listy 2 postupně na jednotlivých zastávkách. 
Naučná stezka obsahuje informace z geologie, mineralogie, petrologie a stratigrafie v přirozeném 
prostředí (v RVP ZV – Člověk a příroda, část neživá příroda a praktické poznávání přírody; RVP G – 
Člověk a příroda, část geologie). Zejména 3. a 4. zastavení je provázáno i s dalšími částmi vzdělávacích 
programů (např. základní vzdělání i gymnázia: Člověk a příroda – geografie, chemie, Člověk a společnost 
– dějepis). 
Vhodné pomůcky jsou geografické a geologické mapy s různým měřítkem, geologické kladivo. 
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území na severu přecházejí poměrně ostře ve Vidnavskou nížinu a Žulovskou 

pahorkatinu. Východní hranici tvoří především pohoří Hrubého Jeseníku a na jihu 

sousedí s Kralickým Sněžníkem. 

 

Geologie patří území celého pohoří k Českému masivu. Zasahuje do dvou regionálně 

morfologických celků (jednotlivá území České republiky podle svého typických znaků). 

Část náleží lužické (někdy také západosudetské) oblasti a druhá je územím silezika, 

které je součástí moravsko-slezské oblasti. Samotné pohoří se skládá z 9 různých celků 

(Orlicko-sněžnické krystalinikum, staroměstské krystalinikum, nýznerovské 

(lugodanubické) nasunutí, okraj žulovského plutonu, velkovrbenská klenba, jednotka 

Branné, keprnická klenba a velmi okrajově desenská klenba a jesenický masiv). Každý 

tento celek prošel před sjednocením jiným vývojem, takže se od ostatních v některých 

základních bodech liší. 

 

1. Čertovy kazatelny: prahory a prvohory 

Kazatelny jsou přírodní vyhlídka tvořena především rulou – typickou horninou pro 

prahory a prvohory tvořící pohoří. Obě geologická období jsou nejdůležitější pro 

utváření pohoří (orogenezi) nejenom tady, ale po celé planetě. V období starohor 

(archaika) a prahor (proterozoika) vzniklo až 90 % zemské kůry. V této době vznikaly 

především horniny vyvřelé a přeměněné. Vzniklé kontinenty se různě přesouvaly a při 

nárazech docházelo k vrásnění. 

Na přelomu prahor a prvohor se Český masiv nacházel v mělkých mořích v oblasti 

superkontinentu Gondwany. Po strážce se Severoatlantským kontinentem (Laurussií) 

dochází k rozsáhlému variskému (hercynskému) vrásnění. To bylo i pro tuto oblast 

velmi důležité. Jednotlivé části silezika se spojily v celek a definitivně se připojily 

k Českému masivu. 

Při vrásnění dochází k přeměnám (metamorfózám) původních hornin. Horniny jsou 

vystaveny velkým tlakům a teplotám a vznikají z nich horniny přeměněné 

(metamorfované). Právě takové tvoří většinu jádra klenby a příkrovů v pohoří. Při 

vrásnění dochází k deformaci a vyzdvihování na povrch. Zde na skalách jsou vidět 

vrásy, jak byly horniny deformovány. 
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Jak už bylo řečeno, nejčastěji zde vidíme rulu. Ruly vznikají intenzivní přeměnou. 

Pararuly vznikají ze sedimentárních hornin, zatímco ortoruly z vyvřelých hornin. 

Všeobecně jsou utvářeny tak, že z magmatu unikají plyny a horké roztoky a vnikají do 

přeměněných hornin. Po ochlazení se z nich vyloučí minerály živec a křemen, které 

tvoří světlé pruhy v tmavé 

hornině. Typické je tedy 

pro ně rovnoběžné střídání 

pásků. Mezi hlavní složky 

patří křemen, slídy – 

muskovit (světlá slída) i 

biotit (tmavá slída) a živce. 

Mohou také obsahovat 

další nerosty jako je grafit, 

nebo granát. Velmi časté 

metamorfované horniny 

jsou také svor a amfibolit. 
Ortorula s křemenem (Buryánková, 2014) 

 

2. Druhohory a eroze7 

Ačkoliv v různých částech pohoří lze pozorovat různé fáze vývoje horotvorby a 

obsahuje známky většiny geologických období, nejsou zde některá zastoupena. Nejdelší 

nezastoupené období jsou druhohory. V tomto období se kontinenty nacházely 

v různých fázích vývoje superkontinentu Pangea. Velice teplé klima způsobovalo vyšší 

hladinu oceánů, než je dnes. Ačkoliv bylo hodně území zatopeno, části Českého masivu 

tvořili pevninskou bariéru a i při nejvyšší hladině zůstávaly ostrovy. Z tohoto období se 

dochovaly především mořské usazeniny v podobě usazených hornin, jako jsou 

vápenec, křída, nebo pískovec. Místa, která tvořila souš, byla pod vlivem silné eroze, 

takže docházelo spíše k rozrušování a snižování pohoří a jejich známky byly později 

překryty nebo jinak dále deformovány. 

K přesnému určení stáří se využívá několik metod. Běžná je radiometrická metoda, 

při které jsou testovány přímo horniny, nebo se využívá určování podle zkamenělin a 

                                                 
7 Pozn. pro učitele: Zastavení je vhodné k podrobnější diskuzi na téma eroze – typy erozí, co způsobují, 
jak jim předcházet, … 
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jiných nálezů. Zkameněliny se však v celé oblasti pohoří téměř nevyskytují, a proto je 

přesné datování obtížné.  

Eroze na horniny působí i v dnešní 

době. Rozlišujeme erozi větrnou, vodní, 

působením ledu, gravitace, chemickou a 

biogenní (způsobena rostlinami, 

živočichy, nebo člověkem). Během cesty 

i na tomto místě je možné pozorovat její 

účinky. Všechny typy způsobují 

rozrušování podkladové horniny na 

menší části, které se odlučují a vzdalují. 
Následky vodní eroze při trase naučné stezky (Buryánková, 2014) 

 

3. Vápenná pec Javorník a vápencový (mramorový) lom nad kapličkou 

Napříč celým pohořím Rychlebských hor můžeme najít výskyty vápence 

předruhohorního stáří a mramoru. Mramor vzniká přeměnou vápence, který tvoří 

alespoň 95% jeho složení. Je možné ho leštit a využívat jako dekorativní kámen. 

V některých částech jsou výskyty natolik velké, že byly v průběhu minulých století ale i 

dnes těženy. Rychlebský mramor je velmi kvalitní a byl použit i např. na obklady 

v pražském metru. Velký kus vápence před vápenkou pochází z lomu Na Pomezí, který 

je stále funkční.  

První zmínky o těžbě a zpracování na Jesenicku pocházejí z konce 15. století ve 

Velkých Kuněticích. V údolí Javornického potoka mezi Podměstím a kapličkou jsou 

výskyty mocné až 8 m. Byly lomově těženy v zalesněných svazích na obou březích 

potoka a používány jako stavební kámen nebo k pálení vápna. Vápenec se pálil 

v lokálních vápenných pecích, jako je tato Javornická kruhová pec. O její historii víme, 

že byl roku 1818 její provoz ukončen. O 15 let později byla zrenovována a provozována 

Josefem Meigsnerem do roku 1847, kdy nemohl z důvodu finančních potíží splácet daň. 

Město vápenku převzalo 1861. Její provoz byl navždy ukončen s koncem 19. století. 

V celých Rychlebských horách (i na polské straně) najdeme podobné stavby. Nejbližší 

se nachází na Zálesí, kde byl také vápenec lámán v přilehlých jeskyních a kamenolomu, 

které byly zničeny a zavezeny během ražby uranových dolů.Při zahřívání vápence 

(CaCO3) vzniká oxid vápenatý známý také jako pálené vápno, nebo nehašené vápno. 
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V historii i nyní bylo nejvíce 

využíváno ve stavebnictví, na omítání 

staveb. Používá se také jako příměs do 

malty a sádry, protože zvyšuje pevnost 

materiálů. Při morových nákazách a 

epidemiích bylo přidáváno do hrobů 

jako dezinfekce. Jiné využití je při 

výrobě skla, oceli, hliníkových 

a jiných neželezných kovů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vápenná pec (nahoře); zarostlý mramorový lom nad kapličkou (dole; Buryánková, 2014) 
3. Třetihory a těžba dalších surovin8 

Třetihorní usazeniny 

Z období třetihor jsou zde nejvíce zastoupeny sedimentární horniny. Usazeniny 

písečného charakteru se nacházejí sv. od javornického rybníka v kopci a lomu 

příhodně nazvaném písečník. 

Mezi usazeniny se řadí i lignit. Je to 

hnědé uhlí mladšího stáří a menší kvality. 

Společně s jílem byly těženy téměř 100 

let až do roku 1947 v nedaleké obci 

Uhelná. Nyní je důl Antonín Pelnář 

zatopen a slouží jako rekreační středisko.  
Zatopený důl Antonín Pelnář 

                                                 
8 Geologický útvar třetihory je dle nové klasifikace nahrazen vyšším útvarem, kenozoikem, které se dále 
dělí na paleogén, neogén a čtvrtohory. Pro zjednodušení textu je však používáno staré označení – 
třetihory a čtvrtohory. 
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Pro třetihory byla na území Českého masivu sopečná činnost. Zdejší Čedičový vrch 

na česko-polských hranicích na okraji obce Zálesí je ojedinělou ukázkou vyvřelých 

výlevných hornin v celých Rychlebských horách. Vrch je tvořen bazaltovým 

stratovulkánem, který se rozkládá na území České republiky i Polska. Jsou zde 

výrazné dva lávové proudy. Na našem území je ve vrchu kamenolom, který fungoval 

v letech 1937 – 1954, kdy byl opuštěn. Dnes je zarostlý a snadno přehlédnutelný. 

Grafit 

Grafit je šesterečný minerál 

složený pouze z uhlíku. Vzniká při 

metamorfózách hornin, kdy je 

vylučován a tvoří šupinky, ploténky 

nebo agregáty. Když se navrství větší 

množství, vznikají v horninách čočky. 

Grafit se vyskytuje na mnoha místech 

i jako příměs hornin, které dobarvuje 

Vrch nad bývalým pionýrským táborem (Buryánková, 2014) 

typickou černí. V minulosti i dnes měl mnohé využití, proto při větším výskytu byl 

těžen. Jeden z dolů se nacházel ve vrchu nad bývalým pionýrským táborem. Otevřen byl 

v roce 1889, ale funkční byl pouze jediný rok. Významnější naleziště se nacházelo 

v Nýznerově, Petříkově a další velké lomy se nacházejí u Starého města. Grafit se 

v minulosti nejvíce využíval při zpracování železné rudy ve vysokých pecích. 

Používal se jako vyzdívky pecí i na formy, ve kterých tavená ruda chladla. Bez příměsi 

grafitu formy nebyly schopné tak vysoké teploty vydržet a praskaly. Známá je také 

výroba grafitové vazelíny jako mazadla a použití při výrobě tuh.  

Arsenopyrit 

O něco dále po cestě byly lomy na sirné rudy s převahou arzenopyritu. O jeho 

historii jsou zmínky ještě vzácnější než o předchozím grafitovém. Oba dva jsou v tuto 

chvíli již úplně pohlceny přírodou a je velmi obtížné určit jejich přesnou polohu. 

Mnohem známější důl arzenopyritu je Boží požehnání v Račím údolí. Ten se 

nacházel na hlavní cestě z Javorníku do Račího údolí. Za osamoceným bývalým 

hornickým domem se nachází ústí Melchiorovy štoly. Další součástí dolu hloubeného 

v polovině 19. století bylo ústí a halda za hájenkou. První zmínky o zdejší ražbě 
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pocházejí z roku 1520. Tehdy bylo propůjčeno 

několik štol v okolí Javornického zámku ve směru 

k Račímu údolí pro dolování zlata a stříbra 

(arzenopyrit je zlatonosný, galenit je stříbronosný 

minerál). Další zmínky jsou až z roku 1851, kdy 

bylo zažádáno o další kutací právo. Doly byly 

významnou součástí obce. Po vystavění hutí zde 

bylo zaměstnáno až 135 lidí. Po 14letém provozu 

byly náhle uzavřeny z důvodu peněžních ztrát 

akcionářů. V 50. letech minulého století se 

prováděly nové průzkumy, ale nakonec byla ústí 

uzavřena a halda za myslivnou rozvezena a 

zarovnána s terénem. K ústí štoly Melchior je možné se bez problému dostat.  
Ústí Melchiorovy štoly (Buryánková, 2014) 

Uran 

Po 2. světové válce se stal uran strategickou vojenskou a později i energetickou 

surovinou.  Při průzkumech Československa byl v roce 1957 objeven výskyt 

radioaktivních nerostů v Rychlebských horách v množství dostatečném pro těžbu. 

Postupně bylo vyhloubeno 5 pater ve 4 štolách na Zálesí a několik štol bylo otevřeno i 

v okolí Jeleního Vrchu u Bílé vody.  

Soustavná těžba probíhala 10 let. Poté byly doly uzavřeny z důvodu neekonomické, 

komplikované a náročné těžby. Práce zde probíhaly ještě dalších 11 let. Ukončeny byly 

až roku 1979, kdy ustala likvidace hald. Původně měly být pouze rozhrnuty a zarovnány 

s terénem, ale nakonec byl vytěžený materiál drcen na štěrk a byl využit např. při stavbě 

silnic a lesních cest. Při průzkumu minerálů zde bylo objeveno množství méně či více 

vzácných minerálů (uraninit, nebo také smolinec, červenohnědý hematit, zlatavý 

chalkopyrit i pyrit, fialový ametyst nebo fluorit) a zcela nové nerosty. 1999 byl 

popsán zelený zálesíit, který byl pojmenován po místě prvního objevu (už byl nalezen i 

v jiných částech světa). V roce 2011 byl objeven kovově šedý litochlebit.  
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Zálesíit (vlevo); litochlebit (vpravo) 
 

Takhle by bylo možné pokračovat ještě hodně dlouho, protože celé pohoří je svázáno 

s těžbou v minulosti i nyní. Od zlata a jiných minerálů až po kamenolomy hornin, jako 

jsou gabro, žula a další, se zde něco těžilo v historii většiny obcí a toto je pouze zlomek 

výčtu v nejbližším okolí. 

 

5. Bludné kameny: památky z doby ledové 

Poslední období, které ve stratigrafii rozlišujeme, je kvartér neboli čtvrtohory. Ten 

se dělí na pleistocén a holocén. V pleistocénu je známé dělení dob na ledové (glaciály) a 

meziledové (interglaciály). Pouze ve dvou dobách ledových, elster a následný saale 

(konec přibližně před 126 000 lety), dosáhl ledovec až na území Rychlebských hor. 

Ledovec svou vahou dal konečnou podobu pohoří. Dalším důkazem tohoto zalednění 

jsou souvkové hlíny s bludnými kameny. Bludné kameny jsou speciální svým 

složením, které odpovídá skandinávským typům hornin. Při zalednění jsou sunuty ze 

své domoviny morénami a mohou být dotlačeny až tisíce kilometrů daleko, kde po 

roztátí ledovce zůstávají. Tyto ledovcové morény mají takovou sílu, že deformovali při 

svém postupu vše, co jim přišlo do cesty. Takto určovali i konečný vzhled některých 

údolí v Rychlebských horách. 

S koncem geologických období zde končí i naučná stezka. Ve zdejším muzeu je 

možné zhlédnout sbírku minerálů nejen ze zdejšího okolí, ale i celého světa. Doufám, že 

se Vám stezka líbila a byla pro Vás přínosem nových informací. 

Bc. Bc. Radka Buryánková 
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Pracovní listy 1 k naučné stezce Račí údolí – Javorník 
 
Na jaké geologické období se dělí vývoj Země? 
 

1) ……………… 

2) ……………… 

3) ……………… 

4) ……………… 

5) ……………… 

6) ……………… 

 

Horniny dělíme do 3 základních skupin:  
 
 a) př. 

 b) př. 

 c) př. 

 

V Rychlebských horách můžeme najít rozličné druhy minerálů a hornin. 
Spojte kámen s příslušným využitím: 
 
 arzenopyrit dekorační kámen 

 granát  dezinfekce 

 grafit slévárenství 

 lignit strategická vojenská surovina 

 mramor šperky 

 vápenec topivo 

 smolinec zlatonosný minerál 

   
Co v Rychlebských horách nenajdeme? 

 
 
Co vyjadřuje název „bludný kámen“? 
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Pracovní listy 2 k naučné stezce Račí údolí – Javorník 
 
Planeta Země se začala utvářet v období zvaném starohory. Společně s dalším obdobím 
prahory vzniklo až 90% zemské kůry. Pro utváření Rychlebských hor bylo podstatné 
období prvohor, ve kterém probíhalo variské vrásnění. Při takovém vrásnění vznikají 
metamorfované horniny z hornin původních. Původní horniny jsou vystaveny vysokým 
teplotám a tlakům a dochází k jejich přeměně. Mezi takové horniny patří např. rula. 
 
Následující období druhohor není v pohoří Rychleb zastoupeno. Český masiv v tomto 
období vytvářel ostrovy, protože v důsledku vyšších teplot, než jsou dnes, byla zvýšená 
hladina moří. Místa, která nebyla zatopena, byla pod vlivem erozí. Ty působí i dnes. 
Rozlišujeme je na větrné, vodní, působením ledu, gravitace a biogenní. 
 
V dalším období třetihor byla výrazná sopečná činnost. Ta je zastoupena i zde 
Čedičovým vrchem na Zálesí, kde v minulém století fungoval kamenolom. Také se 
z toho období dochovaly usazeniny jako třeba písky tvořící kopec Písečník, nebo lignit, 
který se těžil v dolu Antonín Pelnář v Uhelné. 
 
Posledním období, které trvá ještě i dnes, jsou čtvrtohory. Pro první polovinu bylo 
typické střídání dob ledových a meziledových. Dva pevninské ledovce zasahovaly až na 
území České republiky ve zdejší oblasti. Důkazem toho jsou bludné kameny a souvkové 
hlíny, které se zde nyní nacházejí.  
 
Vápenec (CaCO3) byl a je také těženou horninou. Napříč pohoří můžeme dodnes potkat 
velké množství vápenných pecí, které jsou většinou však díky dlouhé době nečinnosti 
v různém stavu zbořenin. Několik z nich je však restaurováno a připomíná nám, jak se 
v minulosti pálilo vápno. To se používalo např. ve stavebnictví, nebo jako dezinfekce. 
 
V okolí Javorníku bylo těženo či dolováno i několik dalších minerálů a hornin. 
Nedaleko grafitového dolu nad bývalým pionýrským táborem byly ještě v 60. letech 
minulého století patrné pozůstatky dolů arzenopyritu. V javornické části Ves se 
nacházel povrchový písečný lom, v příznačně pojmenované lokalitě Písečník. V Račím 
údolí byl arsenový důl s hlavní Melchiorovou štolou. Zálesí se proslavilo především 
díky těžbě uranu. Všechny tyto důlní stavby i lomy jsou dnes opuštěné, mnohdy 
neupravované a zarostlé natolik, že jejich poloha se již dá odvodit pouze ze starých map 
a popisů. Jsou jenom malým výčtem mezi mnoha dalšími, které stojí za zhlédnutí nejen 
jako ukázky místní historie. 
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Pracovní listy 2 k naučné stezce Račí údolí – Javorník (vyplněné) 
 
Planeta Země se začala utvářet v období zvaném starohory. Společně s dalším obdobím 
prahory vzniklo až 90% zemské kůry. Pro utváření Rychlebských hor bylo podstatné 
období prvohor, ve kterém probíhalo variské vrásnění. Při takovém vrásnění vznikají 
metamorfované horniny z hornin původních. Původní horniny jsou vystaveny vysokým 
teplotám a tlakům a dochází k jejich přeměně. Mezi takové horniny patří např. rula. 
 
Následující období druhohor není v pohoří Rychleb zastoupeno. Český masiv v tomto 
období vytvářel ostrovy, protože v důsledku vyšších teplot, než jsou dnes, byla zvýšená 
hladina moří. Místa, která nebyla zatopena, byla pod vlivem erozí. Ty působí i dnes. 
Rozlišujeme je na větrné, vodní, působením ledu, gravitace a biogenní. 
 
V dalším období třetihor byla výrazná sopečná činnost. Ta je zastoupena i zde 
Čedičovým vrchem na Zálesí, kde v minulém století fungoval kamenolom. Také se 
z toho období dochovaly usazeniny jako třeba písky tvořící kopec Písečník, nebo lignit, 
který se těžil v dolu Antonín Pelnář v Uhelné. 
 
Posledním období, které trvá ještě i dnes, jsou čtvrtohory. Pro první polovinu bylo 
typické střídání dob ledových a meziledových. Dva pevninské ledovce zasahovaly až na 
území České republiky ve zdejší oblasti. Důkazem toho jsou bludné kameny a souvkové 
hlíny, které se zde nyní nacházejí.  
 
Vápenec (CaCO3) byl a je také těženou horninou. Napříč pohoří můžeme dodnes potkat 
velké množství vápenných pecí, které jsou většinou však díky dlouhé době nečinnosti 
v různém stavu zbořenin. Několik z nich je však restaurováno a připomíná nám, jak se 
v minulosti pálilo vápno. To se používalo např. ve stavebnictví, nebo jako dezinfekce. 
 
V okolí Javorníku bylo těženo či dolováno i několik dalších minerálů a hornin. 
Nedaleko grafitového dolu nad bývalým pionýrským táborem byly ještě v 60. letech 
minulého století patrné pozůstatky dolů arzenopyritu. V javornické části Ves se 
nacházel povrchový písečný lom, v příznačně pojmenované lokalitě Písečník. V Račím 
údolí byl arsenový důl s hlavní Melchiorovou štolou. Zálesí se proslavilo především 
díky těžbě uranu. Všechny tyto důlní stavby i lomy jsou dnes opuštěné, mnohdy 
neupravované a zarostlé natolik, že jejich poloha se již dá odvodit pouze ze starých map 
a popisů. Jsou jenom malým výčtem mezi mnoha dalšími, které stojí za zhlédnutí nejen 
jako ukázky místní historie. 
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Příloha 5 Zpětná vazba naučné stezky 

Anketa je anonymní a bude použita pro další úpravy v procesu tvorby naučné stezky. 
Informace budou dále použity pouze v diplomové práci, jinde zveřejňovány nebudou. 
Děkuji Vám za spolupráci. 

Bc. Bc. Radka Buryánková 
Věty ohodnoťte číslem 1 – 5 (1 = ano, zcela přesně se shoduje s mým názorem; 2 = 
spíše ano, blíží se k mému dojmu, existují však nějaká ale; 3 = ano i ne, nemohu se 
rozhodnout, nevím; 4 = spíše ne, ale mám pochybnosti; 5 = rozhodně ne, můj názor je 
zcela opačný), své hodnocení okomentujte (proč jste napsali toto číslo?). 
 

1. Tato stezka se mi líbila. 

 
 
 

2. Dozvěděl/a jsem se spoustu nových informací. 

 
 
 

3. Stezku bych si znovu prošel/a. 

 
 

4. Stezku bych doporučil/a někomu jinému. (Pokud ano, komu a za jakým 
účelem?) 

 
 
 
Vaše názory a připomínky mě zajímají a mohou být podnětné při pokračování tvorby 
stezky. 

A. Změnil/a bych: 

 
 
 

B. Chybělo mi: 

 
 
 

C. Ostatní poznámky: 
 
 
Tabulky obsahují souhrn odpovědí z anket pro trasu 1 a 2 (sd – starší děti, p – pedagogové, v – veřejnost, 
md – mladší děti, x – slovní komentář) 
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Trasa 1 
       Číslo Typ 1. výrok 2. výrok 3. výrok 4. výrok A. změny B. chybí C. pozn 

1 sd 3 x 1 4 x 3 x x x x 
2 sd 3,5 x 1 x 4 x 3 x  x x x 
3 sd 2 2 x 1 x 2 x       
4 sd 2 1 3 2       
5 sd 2 x 3 5 x 2 x x     
6 sd 1 x 1 x 1 x 1 x     x 
7 sd 1 1 3 3 x   x 
8 sd 4 3 5 1 x       
9 sd 2 x 2 x 1 x 3 x x     

10 sd 2 x 4 x 1 x 3 x     
11 sd 4 x 5 x 5 x 4 x x     
12 sd 3 3 3 4 x x   
13 sd 3 x 1 x 4 x 2 x x   x 
14 sd 3 x 1 x 5 x 2 x       
15 sd 2 2 3 3       
16 sd 1 1 2,5 1 x       
17 sd 2 1 2,5 2 x       
18 sd 2 3 4 3       
19 sd 3 1 3 2       
20 sd 1 1 4 3       
21 sd 3 3 5 4       
22 sd 3 3 5 3       
23 sd 3,5 2 5 3       
24 sd 3 2 5 5       
25 sd 1 1 3 2 x       
26 sd 2 1 4 2       
27 sd 2 1 3 1 x       
28 P 1 1 1 1 x     x 
29 P 2 2 3 1 x x x x 
30 P 2 1 3 2       
31 p 1 1 1 1       
32 v 2 1 2 2   x   
33 v 1 x 1 x 1 1 x       
34 v 2 2 3 1       
35 v 2 3 4 2       
36 v 2 1 x 2 2   x   

 
 

Trasa 2 
       Číslo Typ 1. výrok 2. výrok 3. výrok 4. výrok A. změny B. chybí C. pozn 

1 md 2 3 3 2 x       
2 md 2 3 4 2 x x   
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3 md 2 x 1 x 4,5 x 2 x x     
4 md 2 2 2 1 x   x x 
5 md 3 2 3 4 x x   
6 md 2 3 3 2 x x x   
7 md 2 2 3 5 x x   
8 md 3 2 5 1 x x x   
9 md 3 x 1 5 x 5 x       

10 md 1 x 2 x 3 1 x       
11 md 3 1 4 4 x     
12 md 3 x 1 x 2 1 x x x   
13 md 3 1 4 1 x   x   
14 md 2 1 3 1       
15 md 1 1 3 2       
16 md 3 3 4 4       
17 md 2 1 4 3       
18 md 2 2 3 1       
19 p 1 3 2 1       
20 p 1 x 1 x 2 x 1 x x x x 
21 p 1 3 2 1 x       
22 p 1 3 2 1       
23 v 2 3 4 2       
24 v 2 2 3 1       
25 v 2 3 3 2       
26 v 2 3 3 3       
27 v 2 2 1 2 x 

    
Okruh 

       Číslo Typ 1. otázka 2. otázka 3. otázka 4. otázka A. změny B. chybí C. pozn 
1 p 2 3 2 1 x       
2 p 2 3 3 2 x x x   
3 p 2 x 3 2 x 2 x x x   
4 v 1 2 2 1 x     x 
5 v 3 2 4 3 x x   
6 v 2 3 3 2 x x x   
7 v 2 1 3 3 x x   
8 v 3 2 4 2 x x x   
9 v 3 x 3 4 5 x x     
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Příloha 6 Přepis strukturovaného rozhovoru s hlavní vedoucí 
letního dětského tábora Račí údolí 

Strukturovaný rozhovor probíhal předposlední den tábora 10. srpna 2013 s hlavní 

vedoucí, která se v létě věnuje právě dětským táborům a během školního roku pracuje 

jako učitelka (ne přírodovědné předměty). Rozhovor zastupoval zpětnou vazbu 

k absolvovaným naučným stezkám. 

RB – Radka Buryánková, tazatel; HV – hlavní vedoucí, dotazovaná 

Text: 

RB: 

Dobrý den, jdu si pro ty zpětné vazby, a pokud máte chvíli, ráda bych s Vámi provedla 

rozhovor shrnující naše exkurze. 

HV: 

Jistě, dotazníky jsme od dětí vysbíraly, tak snad Vám to pomůže. Pojďte se mnou a 

klidně se ptejte. 

 

RB: 

Jak byste naučné stezky zhodnotila, dohromady nebo zvlášť? 

HV: 

Jistě to bylo zajímavé zpestření pro děti i pro mě. Stezky bych hodnotila vesměs 

pozitivně, i když se vyskytly problémy. Určitě bylo zajímavé zapojení dětí pomocí 

pracovních listů, že jenom nechodili po lese, ale musely i poslouchat a vnímat. To 

rozhodně pomůže i s kázní. Geologie není rozhodně obor, který by všechny zajímal, ale 

učit jsme se to museli všichni a tohle je docela příjemná cesta jak na to. 

 

RB: 

Doporučila byste tedy stezku? 

HV: 

Určitě ano. Pro turisty, co sem zavítají i pedagogické účely. Nejspíše ale jenom pro 2. 

stupeň základní školy, nebo takovýto doprovodný program k táboru. Pro starší děti to 

moc není, pokud se o to nezajímají víc, a pro mladší je zejména ta první hodně náročná 

a celkově by je to nebavilo víc než ty, se kterými jsme šli. Leda byste zapojila nějaké 

hry. Další problém vidím ve Vaší nepřítomnosti. Kdybyste nechodila se skupinami, 
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chyběl by tam ten program okolo. V brožurách ty dotazy nejsou zmíněné a bylo by 

vhodné upozornit i na to, co jste nám předváděla s mapami, kameny, kladivem i tím 

měřičem. To děti nejvíce zajímalo a odnesli si z toho největší zážitky. Myslím, že na ten 

Váš bezedný batoh budou z celé stezky vzpomínat nejvíce, nebo na tu pátrací akci… 

 

RB: 

Tím se dostáváme k problémům. Jaké problémy jste v rámci stezek zaznamenala? 

HV: 

První se nabízí samozřejmě ztracené děti a s tím spojené problémy okolo. Problém 

nastal, když nikdo z vedoucích nešel poslední a nehlídal, aby se nikdo neztratil. Počítání 

na každé zastávce opravdu doporučuji. Ve chvíli, kdy se zjistilo, že chybí, už bylo 

pozdě. V této oblasti (okolí mezi 2 až 4 zastávkou trasy 1, pozn. autora) není signál ani 

z Polska, takže není možné se dovolat. Naštěstí jsou tam vyznačené turistické značky a 

už jsme tudy šli, tak se jenom vrátili do tábora. No a další je samozřejmě všemi 

zmiňovaná malá svačina. Trasy jsou obě časově náročné a je potřeba sebou dostatečná 

zásoba pití a jídla. Problém by mohl asi nastat při špatném počasí, kdy by se tady to 

převýšení na začátku stalo neschůdným a i rozbahněné lesní cesty by se špatně 

procházely. Jinak mě nic už asi nenapadá. Délky byly úměrné možnostem, a i když si 

děti stěžovaly, dokázaly by ujít i mnohem víc. Obě trasy byly zpracované detailně a 

bylo vidět, že Vás to baví, to je půl úspěchu, aby to bavilo i ostatní. 

 

RB: 

Ještě jednou děkuji mnohokrát za spolupráci a za čas, který jste mi Vy, i celý tábor 

věnoval. Ať se Vám zbytek tábora vydaří a na shledanou. 

HV: 

Také děkujeme a na shledanou. 
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Příloha 7 Didaktické doporučení pro pedagogy k naučným 
stezkám Račí údolí – (Zálesí) – Javorník 

Trasy naučných stezek se v některých částech propojují a mají několik zastávek 

společných. Jejich metodika je však potřeba přizpůsobit stáří a znalostem žáků, kteří 

pod Vaším vedením stezku navštíví. 

Trasa 1 přes Zálesí je náročnější délkou i převýšením a je vhodnější pro starší 

žáky 2. stupně základní školy, případně jako doplněk výuky středních škol. Kratší trasa 

je vhodná pro první třídy 2. stupně základních škol. 

Obě naučné stezky opakují a doplňují znalosti z geologie, mineralogie, petrologie 

a stratigrafie v přirozeném prostředí (RVP ZV – Člověk a příroda, část neživá příroda 

a praktické poznávání přírody; RVP G – Člověk a příroda, část geologie). Stezky jsou 

dále provázány s dalšími částmi RVP, především Člověk a příroda (geografie, chemie), 

Člověk a společnost, Člověk a zdraví a průřezovým tématem environmentální výchova. 

Příprava na exkurzi (obě trasy) 

Je nutné žáky dopředu upozornit na náročnost trasy vedoucí lesními stezkami 

po nezpevněném povrchu. Vhodné je pevné obutí a oblečení podle sezóny. Časová 

náročnost samotné trasy je stanovena běžnou chůzí a zastávkami pro výklad maximálně 

na 4 hodiny, spíše méně zvláště pak kratší trasa. Žáci dále potřebují přiměřeně velké 

svačiny, dostatek tekutin a psací potřeby. 

Každá trasa obsahuje svého průvodce s obrázky, ve kterém je obecně popsána každá 

zastávka. K průvodcům jsou na výběr dva typy pracovních listů. Osvědčilo se použití 

obou typů a spolupráce žáků ve dvojicích. První typ je možné vyplňovat průběžně nebo 

na konci exkurze. Druhý typ, kde se pouze doplňují slova, je lepší průběžně vyplňovat 

na každé zastávce. Jako zajímavost je možné přidat zjednodušenou geologickou mapu. 

Doporučeným vybavením je dále geologické kladivo, geologická mapa s větším 

a menším měřítkem a pro delší trasu kapesní dozimetr nebo jiný indikátor ionizujícího 

záření. 

Vlastní exkurze 

Úvodní zastavení je věnováno obecné charakteristice Rychlebských hor. Je možné 

zde pokládat otázky geografické povahy, nebo ekologické, jejichž součástí je rozprava 

o zdejší přírodní rezervaci (podrobnější informace jsou součástí pouze textu prvního 

zastavení trasy 1). 
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První zastavení se v obou případech věnuje počátkům vývoje. Důležité jsou na tomto 

místě ukázky metamorfovaných hornin a také vrásnění dobře viditelné na skalách 

tvořící vyhlídky. Na tomto místě je nutná zvýšená opatrnost z důvodu zvýšeného 

nebezpečí. Místní posezení je vhodné pro ukázky geologických map a práci s nimi 

(ukázat na rozdíly a porovnat s klasickou mapou, vysvětlit legendu, zeptat se 

na kontrolní otázku, např. kde se vyskytují vápence?). 

Trasy k druhým zastavením se rozdělují na silnici, pro obě ale platí stejné zásady. Je 

potřeba si po cestě všímat erozivních dějů na horninách i v terénu, protože druhá 

zastavení se věnují především tomuto tématu. Na zastávce můžeme vést rozhovor 

s žáky na téma eroze (druhy, příčiny, následky), ale i druhohor (věk dinosaurů, druhy, 

sedimentární horniny). Další zastavení kratší stezky se napojuje až dále u vápenky, 

proto se následující text věnuje pouze delší trase. 

 Třetím zastavením jsou uranové doly. Místo je monitorováno a není nebezpečné, 

vstup do nesestřelené štoly je ukrytý mnohem hlouběji v lese. Nabízí se zde ukázka 

nějakého indikátoru ionizovaného záření a vysvětlení, jak funguje. Dále je možné vést 

debatu na téma otázka bezpečnosti, nemoc z ozáření, využití radioaktivního materiálu, 

tvorba nových minerálů… Ve svahu lemujícím lesní cestu je možné najít i zajímavé 

minerály. Je zde vysoká frekvence návštěv geologů a sběratelů minerálů, takže lze najít 

i velmi pěkné menší odštěpky minerálů nejčastěji v podkladu křemene, nebo přímo 

žákům ukázat práci s geologickým kladivem. 

K dalšímu zastavení je nutné se část cesty vrátit. To je možné využít pro navázání 

předchozího zastavení a ukázat vodní potrubí, které je vidět ze silnice, na pravém břehu 

za prvním mostem. Potrubí dříve odvodňovalo nyní již sestřelené štoly. 

Nejvhodnější místo k další zastávce je tam, kde se mohou žáci přiblížit k vodě, 

u hrází. Dle toho se odvíjí i další zaměření – rýžování a hledání minerálů v potoce, nebo 

obecné povídání o záplavách. 

Čtvrtou zastávku na rozcestí je vhodné uvést upozornění o bezpečnosti. Provoz zde 

není vysoký, ale auta zde jezdí i velmi rychle a přes zatáčky není dobře vidět. Tohle 

zastavení se podrobně věnuje metamorfovaným horninám, které lze vidět na většině 

obnažených kamenů. V pravém svahu cesty ze Zálesí je menší skalka, kde lze velmi 

dobře pozorovat páskovanou rulu a vrásy, které vytváří. Na protější straně jsou větší 

skály, ale nejsou zde hledané prvky tak dobře vidět. Před další cestou je vhodné další 

upozornění na dopravu a bezpečnost. 
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Cesta vede okolo kapličky, nad kterou je mramorový lom. U vápenky se trasy obou 

stezek zase potkávají. Nejlépe se k lomu (zbytek vápencové skály) dá dostat cestičkou 

nad vápenkou a dále doprava nad kapličku. Pro starší žáky, kteří již mají chemii, je 

možné tuto zastávku propojit právě s chemií a podrobnějším výkladem o tepelném 

rozkladu vápence. Pro mladší je naopak vhodnější věnovat se využití a srovnání 

s mramorem. 

Společnou trasou po silnici se dostanete na rozcestí s bývalým pionýrským táborem. 

Tato cesta již vede obcí, takže přechod je bezpečnější. V obou verzích je zastavení 

věnováno těžbě dalších nerostných surovin. Toto téma lze široce rozvézt směrem 

k třetihorám (paleogénu a neogénu) a sedimentům, nebo jednotlivé těžbě, zpracování 

a využití dané suroviny. 

Poslední zastávka věnovaná dobám ledovým se nachází u Městského muzea. Zde je 

vhodné upozornit žáky i na povídání a popisky k jednotlivým bludným kamenům. 

Muzeum je otevřeno po celý rok a jeho expozice se netýkají pouze geologie, takže je 

možné propojení s dalšími předměty. 

Závěrečná doporučení 

Pozor na bezpečnost a zásady vedení skupiny. Trasy naučných stezek jsou vedeny 

po značených turistických stezkách, ale v případě problémů, zejména v delším typu 

trasy, se zde nevyskytuje signál žádného mobilního operátora. Doporučuji pravidelně 

kontrolovat počet žáků a také jejich práci s pracovními listy. Záměrně jsou tvořeny tak, 

aby nebyly souběžné s trasou a žáci museli pozorněji vnímat. Vhodná je motivace 

odměnou – zařazení do klasifikace nebo jinak, jak jsou žáci zvyklí. 

 

Příjemně strávenou exkurzi Vám přeje 

Bc. Bc. Radka Buryánková 
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Příloha 8 Geologická naučná stezka Okruh žulovským plutonem9 
 

Vážení návštěvníci, 

vítám Vás na naučném okruhu přes žulovský pluton. Dozvíte se zde geologické 

zajímavosti zdejšího okolí a seznámíte se blíže s horninami těženými v této oblasti. 

Okruh je dlouhý při návratu do výchozího bodu u železniční stanice v Žulové přibližně 

7 km. Na okruhu je vyznačeno 7 zastávek včetně této úvodní, kde se dozvíte jednotlivé 

zajímavosti. 

Zastávky geologické naučné stezky (7 km) 

 
Regionální geologická jednotka žulovský pluton je také někdy označována jako 

žulovský masiv. Rozkládá se na území Žulovské pahorkatiny, Vidnavské nížiny 

a pokračuje severně na území Polska. Na západě je pluton oddělen od krystalinik 

utvářejících pohoří Rychlebských hor okrajovým sudetským zlomem. Na jihu sousedí 

s další částí moravskoslezské oblasti – jesenickým masivem. Rozloha na území České 

republiky se odhaduje na 80 km2. Pluton je specifický svým složením a vznikem vůči 

okolním oblastem, ale o tom více na dalších zastávkách. 

 

 

 

                                                 
9 Z důvodu jiného formátování obrázky a text zcela neodpovídá průvodci. 
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1. Zaoralova křesla 

První zastávka se nachází přibližně po 60 m ulice nad říčkou Vidnávkou. Asi 

20 metrů nad cestou se po vyšlapané pěšině dostaneme 

ke geologické zajímavosti Zaoralova křesla. Křesla 

sousedí s horním okrajem zatopeného lomu. 

V 70. letech minulého století byla pojmenována 

podle místního rodáka pana Zaorala, který v místní 

oblasti vyznačoval turistické trasy. Jedná se 

o specifické skalní útvary v žulové (granodioritové) 

skalce. V jejich blízkosti se nacházejí i další 

nedokonale vyvinuté misky.  

Zaoralova křesla 

Hlouběji v plutonu (dále modře a zeleně značenou turistickou trasou ve směru Velká 

Kraš) se nachází národní přírodní památka 

Venušiny misky (na obrázku vedle), kde 

je větší množství dokonale vyvinutých 

misek, křesel a výklenků. Nachází se 

na tzv. ostrovní hoře, která podléhala 

působení pevninského ledovce v dobách 

ledových. Nad ledovec vyčníval pouze 

vrchol Smolného vrchu jako „nunatak“. 

Venušiny misky 

Na těchto místech se ukazuje klasický příklad kulovité odlučnosti granitů 

způsobená erozivním působením ledovce. Uvádí se, že ledovec na toto území zasahoval 

v období středního pleistocénu (čtvrtohory se rozdělují na starší 

pleistocén – charakteristické střídání dob ledových a meziledových; a holocén – trvá 

ještě dnes), které skončilo asi před 117 000 lety. V důsledku zalednění je také možné 

v této oblasti objevit bludné kameny a pazourky. Kameny jsou převážně původem ze 

Skandinávie. Typově se jedná o severskou žulu jako rapakivi, porfyrit nebo křemitý 

porfyr. Pazourky byly ledovcem přeneseny z Pobaltí.  
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2. Vápenec v žulovském plutonu 

K druhé zastávce pokračujeme 

ulicí Nádražní a dále po značené 

modré turistické stezce, kterou 

projdeme až k pátému křížovému 

zastavení. Zde se napojuje pěšina 

v délce přibližně 300 m vedoucí 

až pod jižní svah Boží hory. 

V jižním svahu se nachází bývalý 

kamenolom. Vyskytuje se zde ukázka původního zachovalého kontaktu krystalického 

vápence s žulou (obr. níže). Původně 

vápenec tvořil plášť žulovského plutonu. 

Ve svrchním karbonu (konec před asi 

295 miliony lety) při variském vrásnění 

došlo k přetavování pláště, když se 

na povrch dostávaly hlubinné magmatity 

(vyvřelé horniny vznikající ve větších 

hloubkách). Plášť zanikal a je možné 

pozorovat pouze jeho zbytky – kry hrubozrnného mramoru v granodioritu např. zde na 

několika místech ve svazích Boží hory.  

Při lámání kamene byly v jižním svahu objeveny i malé jeskyně s krápníky. 

Krápníky vznikají za pomoci vody. Voda omílá vápence a rozpouští je. Dále protéká 

jeskyní a postupně se vypařuje. Na těchto místech se vápenec znovu usazuje a může 

vytvářet krápníky rostoucí ze stropu směrem dolů – stalaktity, nebo jsou usazeniny 

tam, kde voda dokapává, tedy rostoucí nahoru – stalagmit. Když se spojí, říká se 

takovému krápníku stalagnát. Největší systémem jeskyň s krápníkovou výzdobou jsou 

jeskyně Na Pomezí, které se nacházejí nedaleko Vápenné. Další blízké zpřístupněné 

jeskyně jsou Na Špičáku u Písečné. 

Zdejší nálezy jsou důležitější pro výskyt v blízkosti těžené žuly. Vápenec má 

charakteristickou světle až tmavě modrou barvu. Obsahuje krystaly křemene, augitu 

a granáty (červenohnědý nebo žlutavý grosulár, červenohnědý hesonit). Uvádí se, 
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že krystaly hesonitu (viz obrázek vedle) z Boží hory, které se 

využívaly pro technické účely, musely dosahovat větších 

rozměrů. Zde se nacházely často ve velikosti pěsti. Nyní je výskyt 

vzácnější, ale stále má návštěvník možnost menší krystalky 

objevit. 

Hesonit ze Žulové 

K další zastávce je nutné kamenolom obejít a z druhé strany se přes svah napojit zpět 

na značenou stezku. Zde není stezka udržovaná a svah může být těžko schůdný. Je 

možné se vrátit pěšinou na křížovou cestu a pokračovat přes vrchol hory. Zastávka je 

slepé rameno cesty o maximální délce 2 km (tam i zpět). 

 

 

3. Národní přírodní památka Borový  

Stezka vede k Borovému vrchu pojmenovaného podle původního porostu borovic 

lesních, který je nyní smíšeným lesem. Borovice lesní doplnily další dřeviny jako buk 

lesní, modřín opadavý, dub letní, bříza bělokorá, smrk ztepilý nebo habr obecný.  

Roku 1987 byl jižní až jihovýchodní svah Borového vrchu vyhlášen národní přírodní 

památkou z důvodu jedinečné 

dokumentace zvětrávání žuly se 

slupkovitou odlučností, jak je vidět 

na obrázku. Na vrcholku i svazích se 

nachází skupiny skalek obsahující hrubé 

tvary zvětrávání, jako je vysoká exfoliační 

klenba, a také mikrotvary. Nejčastěji se 

jedná o skalní mísy, sedadla, kapsové 

dutiny (tafoni), výklenky a také voštiny 

(drobné hluboké jamky ve skále). K erozivním procesům docházelo postupně již 

od období třetihor. Není jisté, zda byl vrch zaledněn. Spíše se předpokládá, že tato 

ostrovní hora čněla svým vrcholem nad ledovec. Hlavní horninou je zde granodiorit, 

typický pro celý žulovský pluton. 
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4. Korálové jámy 

Po polní cestě se z druhé zastávky 

vydáme k další geologické zajímavosti. 

Po půl kilometru se dostáváme 

k malému lesíku (asi 200 m od hlavní 

silnice), kde se nachází tzv. Korálové 

jámy. Lokalita je také někdy nazývána 

podle nedaleké katastrální části Žulové 

Andělské domky.  

Jedná se o pozůstatek těžby 

křišťálu z 18. století. Po celé ploše lesíka se nachází velké množství jam a haldiček, 

které vytvořily generace hledačů minerálů, ale také po geologickém průzkumu z 60. let 

20. století. Při průzkumech byla objevena pětimetrová křemenná žíla probíhající 

žulovým podložím. V centrální části žíly byly nalezeny dutiny vyplněné modrošedým 

jílem a v nich až 10 cm dlouhé krystaly křišťálu. Další výzkum byl prováděn 1996 

Vlastivědným muzeem v Olomouci. Při něm byly objeveny stejně dlouhé bílé krystaly 

křemene a kratší čiré krystaly křišťálu. Dříve byly minerály sbírány pro výrobu 

suvenýrů. Dnes jsou také vyhledávané především sběrateli.  

 

Z tohoto místa je vidět následující zastavení, ke kterému je možné se dostat po hlavní 

a další zpevněné cestě (dohromady asi 700 m). 

 

5. Činný kamenolom 

Přístup do činného lomu je 

pouze na povolení provozovatele, 

ale i z dálky je možné pozorovat 

světlé stěny tvořené tzv. slezskou 

žulou. Jedná se o světlý jemno nebo 

střednězrnný typ biotitu s šedým 

nebo žlutavým nádechem. 

Využívala se v historii i nyní 

nejčastěji k výrobě žulových kostek 



136 
 

nebo dlažebních kamenů. Další využití je např. pro výrobu památníků, schodů, 

obrubníků, nebo se drtil na štěrk (obrázky níže).  

Těžba v tomto kraji má hlubokou historii. První zmínky jsou již z 13. století. 

Nejdříve se zpracovávaly volně ležící žulové balvany, které se využívaly při stavbách 

např. hradů v okolí jako Kaltenštejn a Rychleby nebo městských hradeb. Za jednu 

z nejstarších kamenických prací je považován portál farního kostela sv. Kateřiny 

ve Vidnavě. Žula byla využívána také pro výrobu křížů, božích muk, pamětních kamenů 

a hranečníků. Teprve ve 40. letech 19. století se začal využívat rozstřel žulových bloků 

a ještě během tohoto století těžba dosáhla největšího rozmachu. V okolí se otevíralo 

množství nových kamenolomů, byli povoláni odborníci z cizích oblastí a do provozu 

byly zavedeny mechanické pily a leštírny. S rozvojem kamenoprůmyslu byla nutná 

i odborná příprava nových generací. V Žulové proto byla otevřena odborná kamenická 

škola se zaměřením na žulu. Obdobná příprava byla možná i v Supíkovicích, kde však 

bylo zaměření spíše na zpracování mramoru. K většímu rozvoji průmyslu také přispělo 

prodloužení železniční tratě z Dolní Lipové (nyní Lipová lázně) včetně odbočky 

do Vidnavy. V meziválečném období bylo v žulovském plutonu otevřeno přes 

150 povolených lomů. V době největšího rozmachu bylo v lomech zaměstnáno přes 

5000 dělníků. Nejčastěji se kámen štípal vrtáním a odstřelem, stále využívané bylo 

i ruční štípání. Ačkoliv k prvnímu většímu omezení provozu došlo již při krizi 

ve 30. letech minulého století, byly provozy ještě obnovovány. Po druhé světové válce 

byl však trend spíše klesající. Nynější provoz je neporovnatelný oproti dřívější slávě. 

 

6. Lom u Starost 

Zpátky po hlavní cestě ještě před rozcestím ke korálovým jamám se nachází nejbližší 

cesta k zatopenému lomu u Starost, který se ukrývá v zalesněné části na dohled od 

silnice (asi 300 m). 
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Těžba zde probíhala ještě v poměrně 

nedávné době. Hlavní horninou je zde 

tmavošedý granodiorit označovaný také jako 

Scharffem. Na stěnách lomu je patrná ukázka 

magmatického rozlišení na světlý typ – 

monzogranit a tmavý typ - granodiorit. 

V důsledku zatopení je hornina pozorovatelná 

pouze na vzdálené stěně. Koupání je zde 

možné, ale pouze na vlastní nebezpečí. Těžba zde skončila roku 1998, ale lom je možné 

v případě zájmu znovu otevřít. 

 

Zatopením skončila většina lomů v okolí. Nacházejí se zde desítky obdobných míst. 

Některá jsou využívána pro rekreaci, koupání, nebo rybolov. Většina je ale dávno 

zapomenuta a skryta v lesích. Jsou zarostlé nebo znečištěné tak, že je jejich jiné využití 

nemožné. V okolí se však také nacházejí další činné lomy, kde se těží nejenom žula, ale 

také vápenec, mramor a další suroviny. Jak již bylo zmíněno, dnešní množství materiálu 

je zanedbatelné v porovnání s obdobím ani ne před 100 lety. 

 

 

V tomto místě prakticky naučná stezka končí. Jakmile se polní cesta napojí 

na značenou červenou turistickou trasu, máte možnost se dát doprava zpět do místa, kde 

okruh začal, nebo dále 1,5 km podél Vidnávky (proti směru toku) a pokračovat naučnou 

stezkou Krajem Rychlebských hor. V Žulové se také nachází kamenické muzeu, kde se 

dozvíte podrobnější informace o zdejší historii těžby, zpracování různých hornin a také 

jejich ukázky. Doufám, že se Vám stezka líbila a byla pro Vás přínosem nových 

informací. 

Autor: Bc. Bc. Radka Buryánková 
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