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Abstrakt 
Předložená diplomová práce se věnuje návrhům nových naučných stezek v oblasti 

Rychlebských hor se specifickým zaměřením na geologii. Návrhům stezek předchází 

podrobná charakteristika studované oblasti s ohledem na její geomorfologii, geologii 

a stratigrafii. Naučné stezky jsou lokalizovány do dvou oblastí, tj. severního výběžku 

Rychlebských hor (Račí údolí – Zálesí – Javorník) a Žulovské pahorkatiny (Okruh 

žulovským plutonem), přičemž první jmenovaná stezka je vytvořena ve dvou stupních 

náročnosti pro žáky základních a středních škol. Součástí návrhů naučných stezek 

v Rychlebských horách jsou průvodce, pracovní listy a tzv. Didaktické doporučení pro 

pedagogy, které obsahují obecná didaktická doporučení, podrobnější informace 

ke stezkám a návrhy dalších rozšiřujících činností v průběhu stezky. Navržené stezky 

byly ověřeny v praxi na žácích, laicích a odbornících, a jejich efektivita byla 

vyhodnocena prostřednictvím ankety s účastníky. Bylo prokázáno, že naučné stezky 

jsou vhodným doplňkem výuky především přírodovědných předmětů a jsou také 

v tomto ohledu využitelné pro nepedagogické volnočasové aktivity návštěvníků 

studovaných oblastí. 

 

Klíčová slova: 
naučná stezka, Rychlebské hory, exkurze, pedagogické využití 
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Title: The proposal of the Geological Trails in the Area of the 

Rychleby Mts. 
 

Abstract:  
This thesis is devoted to draft for new nature trails in the area of the Rychleby Mts. with 

a specific focus on geology. The proposed trails are preceded by detailed characteristics 

of geomorphology, geology and stratigraphy of the studied area. The trails are located in 

two areas, i. e. the northern part of the Rychleby Mts. (Račí údolí – Zálesí – Javorník) 

and Žulová highlands (Around Žulová pluton). The first mentioned trail is designed 

in two levels of difficulty for elementary and secondary schools. The trail are 

supplemented by specific guidebooks, worksheets and the “Didactic recommendation 

for teachers”, which included general didactic recommendations, next detailed 

information about the trails and suggestions for other additional activities. The trails had 

been verified in practice on students, amateurs and experts. Anthe effectiveness of the 

trails was evaluated through surveys with participants. It has been proved that the trails 

are suitable complement of education process mainly for natural science and the trails 

are also useful for non-educational leisure activities for visitors of these areas. 

 

Key words: 
nature trail, the Rychleby Mts., excursion, pedagogical uses 
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1 Úvod 
Geologie je jeden z mnoha vědeckých oborů obsažených v rámcovém vzdělávacím 

programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání i v RVP pro gymnázia (RVP pro 

základní vzdělávání, 2007, RVP pro gymnázia, 2007). Mezi ostatními obory přírodních 

věd však není příliš oblíbená mezi žáky i laickou veřejností. Jednou z možností, jak 

změnit pohled na atraktivitu geologie je přiblížit tento zajímavý obor ve škole žákům 

a studentům formou zajímavého pozorování a praktické demonstrace v přírodě pomocí 

tematických naučných stezek. 

Rychlebské hory jsou zajímavým územím z hlediska geologie i přírody celkově. 

Hory nejsou příliš známé, protože jsou zastíněny mnohem známějším pohořím Hrubého 

Jeseníku. Přestože Rychleby nezaujímají nijak velkou rozlohu, nachází se zde dvě 

krasová území, stratovulkán, velké množství různých druhů minerálů i hornin a jiných 

geologických zajímavostí. V oblasti pohoří a jeho blízkém okolí existuje pouze několik 

naučných stezek s různě kombinovaným zaměřením a s minimálními zmínkami 

o geologii, které jsou až na výjimky umístěny ve střední části hor okolo obcí Vápenné, 

Horní Lipové a města Jeseník. Na celém území Rychlebských hor a v jejich blízkosti se 

nachází desítky dalších nejen geologických lokalit, které také stojí za zhlédnutí a větší 

informovanost. 

Tato diplomová práce se věnuje pohoří Rychlebských hor a jeho jednotlivým 

částem v rámci geologického rozboru. Hlavní cíl práce je soustředěn na naučné stezky, 

a to především na návrhy nových naučných stezek s geologickým zaměřením, doplněné 

o další související informace z jiných přírodovědných a nepřírodovědných oborů nejen 

pro pedagogické účely. 
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2 Geografie Rychlebských hor 

Oblast Rychlebských hor je vymezena ve dvou okresech v nejsevernější 

části Olomouckého kraje, v Jesenickém a Šumperském. Pohoří je tvaru „obráceného T“, 

za jehož okrajové body bychom mohli považovat obce Bílou Vodu, Velké Kunětice 

a Staré Město pod Sněžníkem, jak lze vidět na obr. 1 (Buryánková, 2010). Rozloha 

pohoří je 276 km2. Nejvyšší vrchol Smrk je vysoký 1126 m, přičemž střední výška 

celého pohoří je 644,7 m (Brandos, 2007). 

Demek (1987) Rychlebské hory na území České republiky geomorfologicky 

definuje na Travenskou hornatinu, která se skládá z Hoštického stupně, Hřibovské 

hornatiny a Nýznerovské hornatiny, dále Hornolipovskou hornatinu složenou 

z Petříkovské hornatiny a Velkovrbenských rozsochů, a nakonec Sokolský hřbet. 

Severní a západní okraj hor, od samého vrcholku Javornického výběžku až po okolí 

Starého Města, tvoří přirozenou hranici s Polskem. Severnější část je v Polsku 

označována jako Góry Złote. Jižní část pohoří tvoří na území sousedního státu 

samostatný masiv známý pod jménem Góry Bielskie.  

Rychlebské hory jsou na severu a severovýchodě na území České republiky 

ohraničeny zlomovým svahem, který určuje přímé navázání z pohoří na Vidnavskou 

nížinu. Na východě sousedí se Zlatohorskou vrchovinou a s pohořím Hrubého Jeseníku, 

od kterého jsou odděleny Ramzovským sedlem, a na jihu s Hanušovickou vrchovinou. 

Hranice je tvořena níže položenými plošinami táhnoucími se od Kladského sedla 

až k Ramzovskému sedlu. V západním cípu, za Kladským sedlem, na našem území 

přechází pohoří Rychlebských hor v masiv Kralického Sněžníku (Brandos, 2007).  

Na severovýchodě je mezi Rychleby a Vidnavskou nížinu vnořena Žulovská 

pahorkatina. Ačkoliv by mohla být považována za součást Rychlebských hor, tato 

pahorkatina prodělala ve své geologické historii odlišný vývoj. Je klasickým příkladem 

ledovcového reliéfu. V poslední době ledové kontinentální ledovec (weichsel, resp. 

würm) dotvořil tvar pahorkatiny, jejíž součástí je několik charakteristických ostrovních 

hor – nunataků (Brandos, 2009). 
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Obr. 1 Geografická mapa Rychlebských hor (Rychleby, 2010) 
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3 Geologie Rychlebských hor 

3.1 Geomorfologie Rychlebských hor 

Modelace terénu Rychlebských hor proběhla variským vrásněním. Hlavní podnět 

k modelaci terénu Rychlebských hor byl dán vyzdvižením jejich kry. Doposud lze i přes 

denudační činnost pozorovat kerný charakter hor. Klasický geomorfologický cyklus byl 

několikrát pozměněn. Způsobilo to přiblížení kontinentálního ledovce. Vnikal pouze 

lalokovými výběžky do sníženin pohoří, přesto je vliv působení ledovce na modelaci 

terénu značný. Svým mrazovým rozpadem (kongelifrakcí), soliflukčními nebo 

regelačními pohyby utvářel kryoplanační terasy, suťové proudy, kamenná moře, 

izolované skály aj. Tyto periglaciální jevy jsou pouze fosilní, jelikož procesy střídavého 

zamrzání a tání, které vznik jevů podnítily, v dnešní době nedosahují potřebné intenzity 

(Pouba et al., 1962). 

3.2 Obecná geologická charakteristika a zařazení Rychlebských hor 

3.2.1 Členění České republiky a Rychlebských hor 

Českou republiku tvoří dva hlavní celky – Český masiv a západní Karpaty. Západní 

Karpaty utváří především Slovensko a zasahují do Polska, na Ukrajinu a do Maďarska. 

Na území ČR zasahují bradlovým pásmem a karpatskou předhlubní do oblasti jižní 

a střední Moravy a do jižního cípu Slezska.  

Český masiv (ČM) se dále dělí do pěti hlavních oblastí, a to na moldanubikum, 

nebo také oblast moldanubická tvoří jižní a jihozápadní část ČM, ke které bývá 

některými autory řazena i oblast kutnohorsko-svratecká (severně od moldanubika); 

oblast středočeská neboli tepelsko-barrandienská umístěna severně od moldanubika 

a kutnohorsko-svratecké oblasti, někdy také označována jako bohemikum; třetí oblast 

sasko-durynská známá i jako saxothuringikum leží především na území Německa 

a do Českého masivu zasahuje pouze okrajově v SZ části; oblast lužická 

(západosudetská) tvoří severní část ČM a poslední pátá moravskoslezská oblast 

na východě, ke které je přiřazováno brunovistikum, silesikum, žulovský masiv 

a moravskoslezské paleozoikum, jak je vidět na obr. 2, podrobněji obr. 1 v Příloze 1 

(podrobně viz např. Chlupáč et al., 2011). 



12 
 

Obr. 2 Regionální geologické dělení jednotek Českého masivu (podle usnesení České stratigrafické 

komise 1992, 1994) 1 – oblast moldanubická; 2 – oblast kutnohorsko-svratecká; 3 – oblast středočeská 

(bohemikum); 4 – oblast sasko-durynská (saxothuringikum); 5 – oblast západosudecká (lužická): 5a – 

zábřežské krystalinikum, 5b – orlicko-sněžnické krystalinikum, 5c – staroměstské krystalinikum; 6 – 

moravskoslezská oblast: 6a – silezikum, 6b – žulovský masiv. (Chlupáč et al., 2011) 

 

Oblast Rychlebských hor náleží ke dvěma z těchto oblastí, lužické 

a moravskoslezské. Názory na přesnou hranici mezi těmito celky se různí. Avšak i na 

podrobnější rozdělení nepanuje jednotný názor. Pouba et al. (1962), jak lze pozorovat 

na obr. 3 níže, rozlišuje v oblasti žulovský masiv, plášť žulovského masivu, sérii 

Králického Sněžníku, staroměstskou sérii, velkovrbenskou klenbu, sérii Branné, 

keprnickou klenbu, jesenický amfibolitový masiv a terciérní uloženiny.  

Novější dělení na obr. 4 je podle Kachlíka (2003). Rozděluje podklad pohoří 

na jednotky: orlicko-sněžnická klenba, žulovský pluton, velkovrbenská a keprnická 

klenba, staroměstské krystalinikum s lugodanubickým nasunutím a desenskou klenbu 

s jesenickým masivem.  
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Obr. 3 Schematická geologická mapa oblasti 

Rychlebských hor (Pouba, 1962, zjednodušeno) 

Popisky: 

1 – žulovský masiv; 2 – plášť žulovského masivu;  

3 – série Kralického Sněžníku; 4 – staroměstská 

série; 5 – velkovrbenská klenba; 6 – keprnická 

klenba, 7 – desenská klenba (kra Pradědu); 8 – 

desenská klenba (kra Orlíku); 9 – série Branné; 10 – 

série Červenohorského sedla; 11 – rejvízská série; 12 

– vrbenské vrstvy; 13 – jesenický amfibolitový 

masiv; 14 – sobotínský amfibolitový masiv; 15 – 

andělskohorské vrstvy; 17 – terciérní uloženiny. 

 

 

 

Obr. 4 Schematická geologická mapa oblasti 

Rychlebských hor (Kachlík, 2003, 

zjednodušeno)  

Popisky:  

1 – ortoruly, migmatity jádra orlicko-sněžnické 

klenby (OSK) včetně níže metamorfovaných 

metasedimentů stróňské skupiny; 2 – 

staroměstské krystalinikum (SK) a 

lugodanubické nasunutí (LDN); 3 – variské 

plutonity: ŽP – žulovský pluton; 4 – 

velkovrbenská klenba (VVK); 5 – pararuly 

keprnické klenby (KK); 6 – kadomské ortoruly a 

její ekvivalenty v keprnické (KK) a desenské 

klenbě (DK); 7 – devonské bazické masivy 

v sileziku (jesenický a sobotínský); 8 – 

ne/metamorfovaný devon až spodní karbon silezika (nerozlišený); 9 – terciér; 10 – spodní karbon 

převážně ve flyšovém vývoji západojesenického synklinoria. 

 
 

3.2.2 Obecná geologická charakteristika Rychlebských hor 

Část moravskoslezské oblasti, silezikum, a lužické oblasti je tvořena převážně 

horninami regionálně přeměněným. Méně se objevují horniny vyvřelé a také 

sedimentární. Sedimenty se objevují jako nepřeměněné nebo přeměněné jen velmi 

slabě. 

km 



14 
 

Dle Pouby et al. (1962) nepřeměněné, nebo velice slabě přeměněné horniny této 

oblasti řadíme k devonu, staršímu karbonu, terciéru a kvartéru. Všechny sedimenty 

starší než z období křídy jsou zvrásněny, mladší usazeniny jsou platformou. Mezi nimi 

a starší vrstvou se nachází úhlová diskordance. Diskordance se objevují také ve starých 

jednotkách mezi devonem a staršími jednotkami. Série devonské a před devonské lze 

rozlišit v přeměněných horninách. Jejich stáří je obtížně prokazatelné, většinou jsou ale 

datovány do proterozoika.  

Silezikum jakožto i ostatní celky Českého masivu byly naposled výrazně 

formovány v průběhu variské orogeneze. Tektonický vývoj je pro celou oblast silezika 

jedním ze základních znaků. Na poměrně malé ploše jsou viditelná všechna pásma 

procesu horotvorby. Jsou zde rozpoznatelné původní jednotky, příkrovy a jejich 

předpolí, flyš i předhlubeň. Toto je možné pozorovat jinde pouze v mladém pohoří 

v Alpách nebo v Karpatech (Pouba et al. 1962). 

3.2.3 Orlicko-sněžnická klenba (krystalinikum) 

„Orlicko-sněžnická klenba, někdy také uváděna jako krystalinikum, nebo také série 

(skupina) Kralického Sněžníku zaujímá oblast nejsevernějšího a nejjižnějšího výběžku 

Rychlebských hor. Oblast na severu přechází ve staroměstské krystalinikum přibližně 

v okolí obce Vlčice. Jižní část klenby zasahuje na území Rychlebských hor pouze jako 

úzký pás, který začíná Starým Městem a pokračuje severně až k polským hranicím“ 

(Buryánková, 2010, str. 15). 

Migmatity jsou základní horninou jádra orlicko-sněžnické klenby. Jsou 

prostoupeny různými typy ortorul, které pravděpodobně pochází z útvaru kambria 

a ordoviku. Různé typy se zde nachází díky rozličné variské deformaci a metamorfóze 

(Hegner, Kröner, 2001; Kröner et al, 2001; Turniak et al., 2000; vše citováno v Kachlík, 

2002). V ortorulách jsou rozptýleny malé čočky ekoglitů s coesitem (Bakun-Czubaruv, 

1998; citováno v Kachlík, 2003). V jádru klenby jsou buď doškovitě poskládány 

(imbrikovány), nebo zavrásněny horniny stróňské skupiny. Jedná se o pararuly, svory 

s vložkami kvarcitů a vápenců, které zde prošly jen nízkou metamorfózou. Metabazity 

orlicko-sněžnické klenby se vyskytují ve formě ložních nebo pravých žil. 

Metabazity mají intradeskový charakter (Floyd et al., 1996, citováno v Kachlík, 2003). 
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3.2.4 Staroměstské krystalinikum 

Při své severní hranici staroměstské krystalinikum sousedí s orlicko-sněžnickou 

klenbou. Od velkovrbenské klenby, již řazené k sileziku, na západě je odděleno 

nýznerovským (lugodanubickým) nasunutím a sudetským zlomem. Také tvoří východní 

hranici s Polskem (Buryánková, 2010).  

Krystalinikum je tvořeno muskovitickými až dvojslídnými svory (Kočandrle, 1985) 

a různými typy rul, které jsou soustředěny k západu a vnikají do nich polohy 

metavulkanitů a metagaber datovaných do kambria a ordoviku, které převládají směrem 

k východu. V krystaliniku se také vyskytují menší tělesa ultrabazik. Staroměstské 

krystalinikum se považuje za jednu z částí kambroordovických riftů, podél kterých se 

oddělil sasko-durynský mikrokontinent (Kachlík, 2003).  

Jednotlivé horniny v krystaliniku jsou rozmístěny v pruzích. Jsou to pruh Hraničné 

(amfibolity s rulami v podloží tonalitu) a klínoveckých (dle Pouby et al., 1962  

skorošických) svorů. Mezi těmito pásmy se nalézá pruh pestré svorové skupiny. 

Rozlehlou oblast pestré skupiny dělí na tři části dvě příčné poruchy. První poruchou 

je porucha Kopřivníku, která se vyskytuje táhnoucí se od Vápenné západně 

ke Kopřivníku. Druhá začíná u Horní Lipové a pokračuje k západu k hranicím, kde se 

na polském území naváže na poruchu u Beilic. Proto je oblast někdy nazývána podle 

názvů poruchami oddělených sérií, a to nýznerovská a série Lví kupy Ve střední části 

této oblasti se nalézá několik menších kleneb (Kachlík, 2003). 

3.2.5 Velkovrbenská klenba 

V podloží nejvýchodnější skupiny staroměstského krystalinika se nachází 

velkovrbenská klenba. Ze západu a východu je ohraničena nýznerovským 

a ramzovským nasunutím. Geograficky lze oblast vymezit jako pás začínající v okolí 

oblasti Na Pomezí a pokračující JJZ k obcím Ostružná a Branná (Buryánková, 2010). 

Strukturně nejvyšší a nejvíce metamorfovaný je pestrý komplex hornin ve 

velkovrbenské klenbě. Klenba je složena ze dvou různých jednotek, a to z kadomského 

základu a silně přetvořeného devonského obalu. Obal je tvořen metapelitickými 

litologiemi s četnými vložkami karbonátů a kvarcitů, kyselých i zásaditých 

metavulkanitů (Kröner et al., 2000; citováno v Kachlík, 2003). 
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3.2.6 Jednotka Branné a keprnická klenba 

Jednotka Branné a keprnická klenba tvoří pouze malou část Rychlebských hor 

ve středu východního okraje. Na západě hraničí s velkovrbenskou klenbou a severně 

s bělským zlomem. 

Šupinatá zóna desenské klenby tvoří podloží, na kterém leží kadomský základ 

keprnické klenby. Objevují se zde silněji varisky metamorfované keprnické ortoruly 

a staurolitické svory, které jsou doplněny o vložky kvarcitů a erlánů. 

Skupina neboli jednotka Branné odděluje nejvyšší příkrov silezika od keprnické 

klenby. Klenba je zastoupena silně stlačenými a přeměněnými klastiky. Jedná se 

především o kvarcity, kongloméráty a ve vyšších polohách grafitické fylity až svory, 

vápence a erlány. Tato oblast je tektonicky silně zkráceným devonským bazénem 

riftogenního charakteru (Kachlík, 2003). 

3.2.7 Desenská klenba, jesenický masiv 

Společně s jesenickým masivem tvoří desenská klenba východní výběžek ze středu 

Rychlebských hor. V geografickém zařazení se vyskytuje v okolí měst Lipová Lázně, 

Jeseník a v dalších severněji položených obcí.  

Nejmenší parautochtonní jednotkou silezika je desenská klenba. Je také nejméně 

deformována variským vrásněním v kadomském fundamentu. Nízký podíl vrásnění vedl 

k charakteristickým retrográdním procesům, jako nepenetrativní mylonitizace 

a fylonitizace, granitoidů a migmatitů bohatých na biotit, stromatitického nebo 

oftalmatického typu s vložkami amfibolitů. Klenba je na severu přerušena příčným 

bělským zlomem, na který dále navazuje vidnavská klenba. Devonský obal klenby je 

reprezentován kvarcity, kvarcitickými fylity, občas konglomeráty, tedy bazálními 

klastickými členy. Mladší komplexy vulkanických sedimentů obsahují vulkanity 

a jejich tufy, fylity až svory s vložkami karbonátů. Tyto komplexy dosahují místy 

až kilometrové mocnosti. Spolu s devonským obalem je metamorfován od fascie 

zelených břidlic k amfibolitové. Je zde patrná tektonická imbrikace. Její důsledek je 

patrný několikerým opakováním různých částí sledu, přičemž jejich intenzita roste 

ve směru od východu k západu. Paleontologické doklady z oblasti jsou sporné, i když 

pravděpodobně se jedná o spodní až svrchní devon.  
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U bělského zlomu se nachází jesenický masiv tvořený převážně devonskými 

lávami, subvulkanity a přeměněnými ultrabaziky na různé typy amfibolitů 

a gabroamfibolitů (Kachlík, 2003). 

3.2.8 Žulovský pluton 

Žulovský pluton, některými autory označován žulovský masiv (Pouba et al., 1962, 

Chlupáčet al., 2002), stejně jako keprnická klenba nebo skupina Branné zasahuje 

na území Rychlebských hor pouze okrajově. Jelikož je ve směru SZ-JV ohraničen 

vidnavským zlomem, který odděluje Žulovskou pahorkatinu od Rychlebských hor, tvoří 

pouze část pohoří východně od obce Vápenná (Buryánková, 2010). 

Žulovský pluton vznikl průnikem variského granitoidního tělesa. To bylo 

důsledkem hlubšího erozního řezu a mnohem většího ztluštění variské kůry. Podobného 

stáří, 340 Ma, jsou šumperský masiv a několik dalších menších masivů. Pluton má 

alkalicko-vápenatý chemismus. Objevují se zde I-typy magmat, které byly slabě 

ovlivněny korovým tavením. Na tomto území je zkrácený prostor, takže i větší 

allochtonita jednotek (Jedlička, 1995; Hegner, Kröner, 2001; Kachlík, 2003, citováno 

v Kachlík, 2003). 

3.3 Stratigrafie, litologie Rychlebských hor 

3.3.1 Prekambrium - archaikum, proterozoikum 

Archaikum (prahory) a proterozoikum (starohory) jsou dílčími částmi prekambria, 

nejdelšího a nejstaršího období Země začínajícím vznikem Země asi před 4,6 (4,5) 

miliardami let a končí hranicí s paleozoikem před 541 miliony let (Ma).  

Eon archaika je velmi specifický. Po astrálním stádiu Země (hadean) začíná 

diferenciace zemské hmoty do obalů rozdílné hustoty – jádra, zemského pláště a kůry. 

V průběhu archaika postupně ustává bombardování zemského povrchu kosmickými 

částicemi a utváří se kromě zemské kůry i atmosféra a hydrosféra. Oceány i vnější obaly 

se vyznačovaly přebytkem tepla a atmosféra měla redukční charakter, proto docházelo 

přetavování hornin a metamorfozám v menších hloubkách, zatímco oxidace na povrchu 

neprobíhala a prvky i sloučeniny zůstávaly stabilní. Nálezy datované do tohoto období 

mají charakter granitoidů, ortorul a pestré škály tzv. greenstone belts. Na celém území 

České republiky zatím nebyly nalezeny žádné spolehlivě datované nálezy archaických 

celků hornin (Chlupáč et al., 2011). 
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Od proterozoika je jistý pohyb litosférických desek, díky diferenciované a mobilní 

zemské kůře. Povrch zemské kůry stále chladne, pokračují procesy přetavování 

a metamorfózy. Přeměny zasahují horniny už ve větších hloubkách. Jelikož je 

v atmosféře i větší podíl volného kyslíku, začíná oxidativní zvětrávání. Také poklesla 

kyselost moře, tudíž se mohou usazovat karbonáty, především dolomity, a v suchém 

klimatu evapority jako kamenná sůl nebo sádrovec (Chlupáč et al., 2002). 

Již během proterozoika začala orogeneze, která především formovala staré štíty. 

Mnozí badatelé jsou přesvědčeni, že jednotlivé štíty byly k sobě tak přiblíženy v období 

asi před 1300 – 1000 Ma, že tvořily jeden kontinent známý pod jménem Rodinia 

(Protopangea). Ten se však postupně zase rozpadal a tím se vytvořily nové velké 

kontinenty jako Gondwana, Laurencie, Baltika a Siberie. Utváření zemské kůry bylo 

v této době přelomové. Odhaduje se, že spolu se svrchním archaikem vzniklo asi až 

90 % zemské kůry. Koncem proterozoika dochází k významné orogenezi kadomským 

vrásněním. Postihuje mimo jiné i okraj Gondwany, kde byly umístěny celky zachované 

nyní jako součásti Českého masivu. Mezi horniny datované do proterozoika se 

řadí většina migmatitů a metamorfně utvořených částí silezika, tedy horniny v jádrech 

klenbových struktur nebo příkrovů, které byly později silně přetvořeny variským 

orogénem (Chlupáč et al., 2011). 

Orlicko-kladská klenba, označovaná také jako orlicko-sněžnické krystalinikum, je 

tvořena ortorulami, migmatity a svory, označovaných jako mlynowiecko-stroňská 

skupina, která je tvořena přeměněnými siliklastiky s vložkami krystalických vápenců, 

svorovými pararulami, amfibolity a jinými (Don et al., 1990; citováno v Chlupáč et al., 

2011). Stroňská skupina pravděpodobně středně proterozoického stáří. Někteří autoři ji 

nově neprůkazně řadí spíše do paleozoika (Kočandrle, 1985). Hojnými jsou zde 

i výskyty svorů s vložkami světlých i tmavých kvarcitů. Vápence a amfibolity se 

vzájemně horizontálně zastupují. Západním směrem přibývá vápenců, východně 

převládají amfibolity (Pouba et al., 1962). 

V podloží orlicko-sněžnického krystalinika, tedy nejspodnějším členem, jsou ložní 

tělesa ortorul a migmatitů, známé jako gersdorfské ruly a ortoruly Sněžníku, ty jsou 

však mladšího, ne přesně známého stáří než ruly. Ruly bývají jemnozrnné hybridní 

nejčastěji světle šedé barvy, s paralelní texturou, často detailně zvrásněné. Občas mají 

stébelnatý vzhled. Zastoupeny jsou i neusměrněné ruly, bez břidličnatosti. 

Ve dvojslídných rulách převládá biotit nad muskovitem. Živce jsou zastoupeny 
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kyselými plagioklasy, méně pak draselnými živci a v nevelké míře i granát. Názor 

o proterozoickém stáří těchto celků převládá, ale dodnes nebyl podepřen důkazy. Nové 

výzkumy zdůrazňují roli intruzí ze svrchního kambria (Chlupáč et al. 2002). 

Hřibovské svory orlicko-sněžnického krystalinika, pojmenované dle někdejší osady 

Hřibová u Uhelné, tvoří úzký pruh mezi Uhelnou a Hraničkami. Jedná se o komplex 

hornin uvnitř gersdorfských migmatitů. Převážně se jedná o biotitické a dvojslídné 

pararuly, které mají u povrchu svorový vzhled. Je zde lehká podobnost s pararulami 

mlynowiecko-stroňské série (Pouba et al., 1962). 

Staroměstské krystalinikum je budováno střídajícími se metamorfity s ortorulami 

a amfibolity. Ačkoli byla dokázána příbuznost staroměstského krystalinika se 

zábřežskou skupinou, rulovými komplexy v keprnické a desenské klenbě a stroňské 

skupiny v orlicko-sněžnické klenbě, klade ho Skácel (1962) do vyššího proteozoika.  

Stavba krystalinika je poměrně složitá a díky nedostatku pevných stratigrafických 

horizontů je nesnadné jeho datování. Na území sousedního Polska bylo objeveno, 

jak vystupují tonality jako intruzivní těleso v antiklinále. Díky tomu lze porovnávat 

amfibolity z podloží tonalitů s horninami v nadloží. V hrubých rysech lze přirovnávat 

oblast krystalinika k mlynowiecko-stroňské skupině. Je zde však více amfibolitů a méně 

vápenců (Pouba et al., 1962). 

Pásmo svorů považuje Pouba et al. (1962) za nejstarší pásmo staroměstského 

krystalinika. Základní horninou jsou středně až hrubě lupenité plagioklasové pararuly 

a svory, již jsou málo křemité. Jsou tu biotické i muskovitické druhy. Na okrajích se 

nachází granátické svory i pararuly. Všechny horniny jsou tedy silně slídnaté pararuly, 

svory nebo svorové ruly. Vložky v horninách nejsou časté a mocnost je malá. Většinou 

vložky tvoří amfibolity, kvarcity a kvarcitické ruly. 

Za nejmladší se předpokládá pásmo Hraničné. Za hlavní horninu jsou považovány 

silně biotické pararuly svorového vzhledu, které jsou slabě granátické a různě silně 

migmatizované. Tyto pararuly převládají v nadloží. Ve střední části je 5 slabě 

dolomitických horizontů světlých krystalických vápenců, dva horizonty světlých 

kvarcitů a polohy amfibolitů, erlánů, vápenců a několik tmavých grafitických kvarcitů. 

V podloží přibývá amfibolitů, ortorul a pararul, které jsou zejména aplitických 

a migmatizovaných. Ortoruly často obsahují granáty. 

Horniny pestré skupiny zde mají velmi ploché uložení. Předpokládá se tedy 

zastoupení členů velkovrbenské jednotky. Nelze však tento předpoklad potvrdit, a to 
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díky velké podobnosti hornin se staroměstským krystalinikem. Místy můžeme nalézt 

v tomto pásmu grafitové polohy, podobně jako v orlicko-sněžnické jednotce nebo 

ve staroměstském krystaliniku (Pouba et al., 1962). 

Skupina desenské klenby je monotónní, s biotitickými pararulami s ložiskem 

páskovaných magnetitových rud typu Sydvaranger (Pouba, 1971; citováno v Chlupáč et 

al., 2011) a metamorfované intermediální i kyselé vulkanity a ortoruly. Stáří 

jednotlivých součástí kleneb, nebo podle příkrovové koncepce jader variských příkrovů 

(Cháb et al. 1984, 1990; citováno v Chlupáč et al., 2011), lze ze stratigrafického 

hlediska řešit zejména právě v desenské klenbě. Jádro této klenby je lemováno na V, 

S i Z sledem, na jehož bázi je jednoznačně dokázán spodní devon. Analogie tlakově 

silně postižených a varisky přepracovaných jaderných hornin (blastomylonitů) se 

nachází i v brunovistiku. To tedy svědčí ve prospěch svrchnoproterozoického stáří 

a příslušnosti ke kadomskému cyklu. Nověji to potvrzují i interpretace radiometrických 

měření (u ortoruly a dalších hornin keprnické jednotky kolem 660-545 Ma, Kröner et 

al., 1996; citováno v Chlupáč et al., 2011). 

Kepnickou klenbu dělí Mísař (1962) na dvě základní části, jadernou a obalovou 

sérii keprnické klenby, z čehož jaderná obsahuje keprnickou ortorulu. Z těchto částí 

pravděpodobně jádro odpovídá metamorfovanému proterozoiku. Je tvořeno 

krystalinickým komplexem. Původně to byly sedimentární horniny, migmatity a těleso 

keprnické žuloruly. Přeměněné jádro je totožné s jádrem desenské klenby. Rozdílem je 

častější výskyt žulorul a větší působení migmatizačních a granitizačních procesů 

v keprnické klenbě. 

Pro složitost metamorfované jaderné série dělí ji Mísař (1962) na dva hlavní 

komplexy, na jednotvárný komplex převážně biotitických rul a na pestřejší komplex 

s vložkami převážně vápenců, erlánů, kvarcitů aj. Oba komplexy byly migmatizovány, 

i když každý různou intenzitou. Centrální části keprnické klenby jsou tvořeny různě 

granitizovanými biotitickými rulami a ortorulami. Mezi další horniny, jež se zde 

nachází, patří biotitické ruly, pararuly a kvarcity, dále dvojslídné a svorové ruly, 

krystalické vápence, erlány a paraamfibolity. Jemnozrnné biotitické pararuly mají 

primární genetické sepětí se svorovými rulami. To dovedlo Mísaře (1962) 

k přesvědčení, že svorové ruly, stejně jako biotitické ruly, patří do metamorfovaného 

proterozoika.  
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Mísař (1962) ještě dále poukazuje na to, že styk porfyroblastu se základní matrix 

horniny dokumentuje, jak porfyroblast pojmul ostatní minerály. Hranice mezi zónami 

v centrálních a severnějších částech klenby, které se nalézají v oblasti Rychlebských 

hor, jsou mnohem ostřejší, za to zóny jsou docela úzké, skoro nepozorovatelné. 

Nedílnou součástí jádra klenby jsou saurolitické svory a svorové ruly. Tyto horniny 

najdeme především jako mocné polohy ve vrcholech klenby. Většinou to jsou 

monotónní komplexy, občas se ale objevují mocné polohy erlánů, paraamfibolitů a ještě 

méně krystalických vápenců, kvarcitů nebo jemnozrnných biotitických rul (Pouba et al., 

1962).  

3.3.2 Paleozoikum – kambrium 

Nejstarší částí paleozoika (prvohor) je geologický útvar nazývaný kambrium. 

Kambrium je datováno do období 541 – 485,4 Ma. Rozložení kontinentů není dodnes 

zcela jasné. Většina rekonstrukcí předpokládá, že Gondwana se rozkládala od severního 

mírného pásu, přes rovníkovou oblast až do jižního chladného pásma a postupně se dále 

posunovala k jihu. Pro spodní kambrium je příznačný transgresivní trend, který dosáhl 

vrcholu ve středním kambriu. Konec období je vyznačen regresí. V průběhu kambria 

stále doznívají kadomské procesy. Doprovázeny byly navíc výstupem a chladnutím 

plutonických mas a vulkanickou činností. (Chlupáč et al., 2002).  

Před variským orogénem byla moravskoslezská oblast součástí avalonsko-

kadomského orogénu. Nacházela se při severním okraji někdejšího superkontinentu 

Gondwany. Při vrásnění však dochází ke kolizi s lugikem a západní část se láme 

na menší bloky. Tyto bloky pak byly samostatně dále tektonicky i metamorfózně 

přetvářeny, zatímco zbytek oblasti procházel odlišným vývojem, proto je oblast 

rozdělena na silezikum a moravikum (Kachlík, 2003). 

Přesné zařazení a kambrické nálezy v oblasti celých Rychlebských hor jsou 

problematické a problém není jednoznačně vyřešen. Existují různé názory. Podle 

novější interpretace radiometrických měření dle Krönera (2001; citováno v Chlupáč, 

2002)  se řadí do kambrického plutonismu části orlicko-sněžnického krystalinika. 

Přesněji se jedná o ortorulová tělesa a plutonické komplexy, které se zde vyskytují. 

Avšak problém není stále jednoznačně uzavřen. 
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3.3.3 Paleozoikum – ordovik a silur 

Dalším geologickým útvarem je ordovik, který trval asi 67 Ma. Rozložením 

kontinentů odpovídal spodní ordovik kambriu. Gondwana se postupně stáčela, až její 

jižní část zasahovala do oblasti jižního pólu. Oblast Českého masivu se nacházela na 

okraji šelfového lemu Gondwany, kde vládlo pravděpodobně mírné až chladné klima 

(Buryánková, 2010).  

Obecně klima v ordoviku dle Chlupáče et al. (2002) vykazovalo dobře 

pozorovatelné výkyvy. Chladnější období ovlivňovala hladinu světových oceánů. 

Počátkem ordoviku nastal trend transgrese, která je střídána krátkými regresemi. Hlavní 

regrese se určuje až v nejvyšším ordoviku, kdy přišlo prudké ochlazení, a voda je 

vázána v ledovcích.  

V historii planety Země je interval 443 - 419 Ma definován jako útvar, resp. perioda 

siluru. V této době začala SZ část Gondwany postupovat severně do poměrně teplejšího 

podnebí. Klima bylo ale ovlivněno i globálními trendy. Po chladném ordoviku nastává 

rychlé oteplení projevující se ve spodním siluru eustatickým zvýšením hladiny moří 

a mořskými transgresemi. 

Horniny přiřazující se k útvaru ordoviku a siluru na území Rychlebských hor jsou 

spornou otázkou. Někteří geologové se domnívají, že zde horniny tohoto stáří jsou, 

neexistují však paleontologické nálezy, které by tuto domněnku podpořili. 

Pravděpodobný výskyt silurských hornin zobrazuje obr. 2 v Příloze 1 (Chlupáč et al., 

2002). 

Dle Pouby et al. (1962) sem lze zařadit některé části velkovrbenské klenby. 

Velkovrbenská klenba je velice zajímavou jednotkou jak tektonicky tak litologicky. 

Soudí tak v důsledku antiklinálních uzávěrů vrstev a zapadání periklinálních foliačních 

vrstev, že má komplikovanou klenbovitou stavbu. Horniny této klenby jsou různorodé, 

díky různému výchozímu materiálu a rozdílné metamorfóze. Střídají se zde horniny 

původně klastické, kvarcitické a drobového charakteru s pelitickými, vápnitými nebo 

slínitými horninami. Pro většinu je charakteristická grafitová nebo sulfidová příměs. 

Tento jev ukazuje na sedimentaci ve vodách chudých na kyslík, ale bohatých na obsah 

biogenních látek. Z této biogenní příměsi vznikal při tektonických a metamorfních 

pochodech grafit. Grafitový obal pak způsobil, že ostatní součásti horniny byly určitým 

způsobem chráněny při metamorfóze. Vedlo to ke vzniku určitých textur 

metamorfovaných hornin.  
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Grafitová ložiska zpracoval Kvetoň (1951). Definoval nejen grafitovou, ale i ostatní 

hlavní skupiny v oblasti severní Moravy. Dle stratigrafického hlediska ji dělí na tyto 

hlavní souvrství: 

1. oddíl spodního klastického, náležící ordoviku, 

2. oddíl vlastního grafitového, náležící siluru, 

3. oddíl svrchního klastického, datovaný do regresivního siluru 

Do spodního klastického souvrství zde řadí metabazity, svorové fylity, svory 

a křemité biotitické granátické svory. Metabazity jsou komplexem, jenž se skládá 

z diabasových efúzí spojených s tufy a tufity. Svory s největší pravděpodobností jsou 

původem flyšových hornin, jako jsou droby či břidlice.  

Druhý oddíl obsahuje grafitické vápence až dolomity a také kyzové fylity 

a kvarcity. Za původní sedimentaci považuje karbonátovou sedimentaci, která nejspíše 

převažovala nad ostatními. Mezi hlavní horniny vlastního grafitového oddílu zařadil 

krystalické vápence s častým výskytem pyritu a silně grafitické vápence obsahující čistý 

grafit, nebo břidlice s vysokým obsahem pyritu a grafitu. Vápence, které se nacházejí 

ve svrchních polohách, přecházejí do hrubě krystalických světlých dolomitů, nebo jsou 

alespoň dolomitické. Nejvyšší část se skládá z fylitů a břidlice. 

Ve svrchním klastickém souvrství vystupují muskovitické a muskoviticko-

biotitické ortoruly. Jedná se o usměrněné, světlé a okaté horniny, které svou texturou 

podobají těm v keprnické klenbě. Základem je mozaika křemenných a plagioklasových 

zrnek se šupinami muskovitu. Nápadným znakem jsou prorostlice nejčastěji draselných 

živců. Amfibolity až gabroamfibolity se také nalézají ve třetím oddílu. Zde tvoří mocné 

polohy.  

Horniny jsou obecně hrubozrnné nebo středně zrnité, tmavé, se zachovalými 

gabrovými strukturami. Mezi časté minerály patří amfibol, plagioklasy jako oligoklas- 

andezín, magnetit, ilmenit, pyroxen, aktinolit, biotit, epidot, albit, granát, rutil, zirkon či 

apatit. 

Další součástí jsou částečně migmatizované křemité fylity až svory a biotitické 

pararuly. Základ tvoří jemnozrnná biotitická rula. Jejími součástmi jsou nejen křemen 

a biotit, ale podstatnou část zabírá oligoklas. Při stoupání SiO2 se ruly mění na biotitické 

kvarcitické ruly až biotitické kvarcity. Svory, které jsou původně jílovitými břidlicemi, 

se nacházejí často s granátem a staurolitem (Kvetoň, 1951).  
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Chlupáč et al. (2002) uvádí také hypotetickou možnost výskytu silurských vrstev. 

Domnívá se rovněž na základě grafitických poloh různých krystalinik v jednotce Branné 

a jinde. 

3.3.4 Paleozoikum – devon 

Podle současných radiometrických měření devon zaujímá časový úsek mezi 

419 milionů let až 359 Ma. Útvar je dále rozdělen na tři oddělení - spodní, střední 

a svrchní. Pro polohy kontinentů vzhledem k předchozím obdobím bylo charakteristické 

posouvání severozápadního okraje Gondwany severně do tropického klimatického 

pásma jižní polokoule. Toto se týká i jádra Českého masivu, o kterém se předpokládá, 

že bylo situováno v mělkých mořích sz okraje Gondwany. Devon byl ovlivněn eventy, 

zejména eustatickými změnami mořské hladiny podmíněné klimatickými výkyvy. 

Regresi ve spodním oddělení střídá transgrese pokračující ve středním devonu. 

Nejdramatičtější změnou byl zvláště nápadný kellwasserský event ve svrchním období, 

který pravděpodobně odráží prudké ochlazení (Chlupáč et al., 2011). 

Ve spodním devonu doznívají účinky mladokaledonského vrásnění. Ve středním 

devonu pak dochází ke kolizi Laurussie a Gondwany nazývané variské, nebo také 

hercynské vrásnění, které se významně podílelo na formování celého Českého masivu 

včetně Rychlebských hor. 

Pravděpodobný výskyt devonu v Českém masivu zobrazují obr. 3a a 3b v Příloze 1. 

Devonské horniny nacházíme při západním okraji desenské klenby. Zdejší horniny jsou 

silněji metamorfované než ty, které se nalézají v oblasti Hrubého Jeseníku (Chlupáč et 

al., 2002).  

Jednotku Branné tvoří sericitické a sericiticko-grafitické fylity. Vyznačují se jako 

jemnozrnné horniny se silně svraštělými foliačními plochami, zbarvené do šedomodra 

až černa. Složeny jsou především z křemene, muskovitu, sericitu, chloritu, kyselého 

plagioklasu, méně pak z biotitu, granátu či rozličných grafitických směsí. (Pouba et al., 

1962) 

Dle Květoně (1951; citováno v Pouba et al., 1962) krystalické vápence vyskytující 

se v Rychlebských horách jsou datovány do devonu. Je možné je rozdělit na dva typy. 

Typ nečistých vápenců nalézáme ve styku kvarcitů s fylity, kde tvoří pouze menší 

polohy. Hlavní kalcitová souvrství jsou tvořena druhým typem, světlými či světle modře 

lamelovanými vápenci. Tento druh se nalézá více směrem do nadloží. 
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Další horninou devonského stáří jsou grafitické svory. Jejich zvláštností je, že 

pravděpodobně tvoří v porovnání s fylity samostatný nebo alespoň odchylný 

stratigrafický horizont. Vyskytují se především v severnějších polohách. Hlavní součástí 

je křemen. Dále obsahují větší šupinky muskovitu a biotitu, pyrit a občas grafitová 

příměs a granát. 

Menší skupinou v zastoupení hornin lze považovat zelené břidlice. Vytváří malé 

polohy ve svorech a fylitech také především v severní části keprnické klenby. Jedná se 

nejspíše o přeměněné jemnozrnné diabasové tufy (Pouba et al., 1962). 

3.3.5 Paleozoikum – karbon – variská orogeneze 

Geologický útvar karbon, pojmenován podle svého typického znaku – černého uhlí. 

Je datován do období před 359 až 299 Ma. Ve střední a západní Evropě je tradičně 

(neformálně) rozdělen na spodní a svrchní karbon. Na hranici mezi spodním a svrchní 

karbonem dochází k výraznému ochlazení a zalednění Gondwany doprovázené 

eustatickým poklesem mořské hladiny. Ledovec podle paleogeografických rekonstrukcí 

mohl zasahovat až k 30° jižní šířky, což poměrně zužovalo vlastní tropickou oblast. 

V rovníkových oblastech dochází během svrchního oddělení k vysušování podnebí 

a zvyšování aridity. To mělo za následek rozrůstání pouští a úbytek jezer a bažin 

(Chlupáč et al., 2011). 

Karbon je pro Český masiv geologicky velice významnou dobu, protože v této době 

vrcholí kolize Gondwany a Laurussie, známé pod názvem variské (hercynské) vrásnění. 

I když stále Gondwana rotuje, po kolizi zůstává celá oblast Českého masivu 

v rovníkové oblasti a přesouvá se pouze z jižní polokoule na severní (Chlupáč et al., 

2011). 

Jednou z příčin vrásnění je také tříštění severního okraje kontinentu předcházející 

srážce. Docházelo k němu postupně již od kambria a ordoviku. Tříštění okraje 

Gondwany mělo za následek vznik množství mikrokontinentů. Již v devonu se také 

výrazně zmenšoval prostor mezi kontinenty Gondwanou a Laurussií, proto Chlupáč et 

al. (2011) umisťuje počátek vrásnění právě do devonu. Vrchol srážení litosférických 

desek probíhá ve spodním karbonu, kdy také vznikalo rozsáhlé variské pásemné 

horstvo, označované jako variscidy. Vrásnění pokračovalo i do následujícího oddělení 

spodního permu. 



26 
 

Variscidy mají poměrně složitou vnitřní stavbu, která je výsledkem procesů 

orogeneze. Docházelo zde např. k přemisťování celých komplexů hornin, když 

se litosférické desky podsouvaly, nebo když došlo ke sražení. Při přemisťování nešlo 

jen o horizontální proces, kdy horniny byly posunuty na velkou vzdálenost, nýbrž 

i o vertikální proces, při němž se dostávaly do velkých hloubek. V hloubkách byly 

horniny vystaveny vysokému tlaku a teplotě, což mělo za následek jejich přeměnu, 

občas i částečnou nebo úplnou anatexi. 

Zástupce v oblasti Rychlebských hor lze pozorovat na obr. 5 a na obr. 4a a 4b 

v Příloze 1. Chlupáč et al. (2002) přiřazuje ke zvrásněnému jádru klenby orlicko-

sněžnického krystalinika především ruly a svory mlynowiecko-stróňské skupiny. 

Do nich pak vnikaly metamorfované granatické horniny jako intruze sněžnických 

ortotul, ačkoliv stáří těchto hornin je jistě prevariské (svrchní proterozoikum až 

kambrium, Kröner et al. 2001, citováno v Chlupáč et al. 2002). Při variské orogenezi 

dochází k opětovné metamorfóze a deformacím především v okrajových částech 

krystalinika. Jedná se také o staroměstské krystalinikum, jeho mezozonálně 

metamorfované horniny, jako jsou svory, ruly, amfibolity a jiné, a v centrální části 

protáhlé těleso variských tonalitů. 

 

Obr. 5 Schematický geologický profil Hrubým Jeseníkem (dle Schulmanna – Gayera 2000, 

zjednodušeno; citováno v Chlupáč et al., 2002). 

 

Chlupáč et al. (2002) dělí jesenický blok v severní část moravskoslezské oblasti 

na protažené pásy se složitou vnitřní stavbou. Zajímavý je především 1. - 3. pás, tedy 

velkovrbenská jednotka, zóna Branné a Keprnická „klenba“ (skupina příkrovů). První 
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jednotku utváří silně metamorfované sedimenty a vulkanity pravděpodobně 

prvohorního stáří. Jednotka Branné je asi utvářena epizonálně metamorfovanými 

horninami devonského původu. V poslední části bloku se nacházejí především ruly, 

svory a migmatity s pestřejšími zbytky pláště, které jsou však nejistého stáří. 

Tektonické linie variského původu jsou považovány nasunutí staroměstského svorového 

pásma na velkovrbenskou sérii a Rašovské nasunutí staroměstského pásma 

a velkovrbenské grafitové série na synklinorium Branné (Pauk, 1986). 

„Variské horstvo bylo zvláště po hlavních procesech vrásnění postiženo zlomovou 

tektonikou, která porušila jeho souvislost. Velké části poklesly a byly později překryty 

mladšími uloženinami. Také rychlá eroze již při vrásnění snižovala vznikající horstvo až 

o několik tisíc metrů, takže obnažila i původně v hloubce skryté komplexy hlubinných 

hornin“ (Chlupáč et al., 2011). Mezi takové oblasti je považován i žulovský masiv 

(pluton), který také okrajově zasahuje do Rychlebských hor. Podle Chába a Žáčka 

(1994; citováno v Chlupáč et al., 2011) je viditelná pouze vrcholová část mnohem 

většího tělesa, které během protavování a pohlcování svého pláště v podobě diapiru 

vystoupilo blíže k povrchu. V hloubce pak dále pokračuje k JV. Tvrzení je podloženo 

výsledky gravimetrických měření a hojným výskytem pegmatických a jiných žilných 

hornin. Masiv je tvořen především biotickými granodiority, granity až křemennými 

diority a granitoidy bohatými na xenolity. Jejich stáří dle interpretací radiometrických 

měření spadá nejspíše do svrchního karbonu. 

Části moravskoslezské a západosudetské jednotky byly raně variské procesy spíše 

slabší a odrazili se jen nepřímo ve fasciálních změnách uvnitř svrchního devonu. Hlavní 

procesy vrásnění s výraznou tektonickou aktivitou a vynořováním se udály až koncem 

spodního karbonu (Chlupáč et al, 2011). 

3.3.6 Paleozoikum – perm 

Permský útvar je časově vymezen v intervalu od 299 až 252 Ma až 250 Ma. Nově 

se perm mezinárodně dělí na tři oddělení (viz např. http://www.stratigraphy.org). Ve 

střední a západní Evropě se ale stále používá klasické dělení na spodní a svrchní 

oddělení. Poloha kontinentů pokračuje v trendu nastoleném v karbonu, a tedy sbližování 

a kolize neustává. Vzniká postupně hlavní superkontinent Pangea, který sahá napříč 

všemi podnebnými pásmy od severní polární oblasti až do oblasti jižního pólu. 

Pokračuje také vysušování klimatu a pokles mořské hladiny.  
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Území Českého masivu bylo souší při východním okraji Pangei v tropické oblasti. 

V důsledku aridního klimatu dochází k rychlému ubývání močálů a v mladších 

obdobích permu nabývá krajina pouštního rázu. Stále je patrné variská orogeneze. 

Nastává intenzivní eroze variského horstva. Kontrasty, které byly patrné v reliéfu, 

způsobovaly především zlomy v zemské kůře. Podél těchto zlomů docházelo až 

k řádově kilometrovým posunům vertikálním směrem (Chlupáč et al., 2011). 

Variské (hercynské) vrásnění mělo na formování ČM zásadní vliv. Během orogénu 

došlo k definitivnímu připojení moravskoslezské oblasti podsunutím litosférické desky 

brunovistika na severu pod západasudetskou desku a na jihu pod litosférickou desku 

moldanubika. Tuto koncepci podporují hypotézy Chába (1984) a předpoklady 

na základě paleomagnetických měření Krse et al. (1995; citováno v Chlupáč et al., 

2011). 

Hercynské vrásnění bylo velmi významné při tvorbě ČM včetně Rychlebských hor. 

Pravděpodobně doznívající jevy v permském útvaru měly na pohoří nějaký vliv, ale 

stejně jako následující dlouhé období mezozoika nebylo na celém území Rychlebských 

hor přímo prokázáno. Další nálezy jsou umisťovány až do období terciéru. 

3.3.7 Mezozoikum – trias, jura a křída 

Mezozoická éra trvala přibližně 186 milionů let. Druhohory (mezozoikum) jsou 

rozděleny do tří útvarů – trias (252 – 201 Ma), jura (201 – 145 Ma) a nejdelší křída (145 

– 66 Ma). Superkontinent Pangea prochází dalším významným vývojem. Od připojení 

posledních částí jihovýchodní Asie v triasu dochází především až v juře k postupnému 

rozpadu. Nejprve je Pangea v rovníkové oblasti rozdělena na severní a jižní část 

oceánskou oblastí Tethydy, která se výrazně rozšiřuje na západ. Zároveň se rozevírá 

i severní část kontinentu a Severní Amerika se začíná vzdalovat od Evropy za růstu 

Atlantského oceánu. Až koncem jury se separují z jižní části Antarktida, Afrika a Jižní 

Amerika. V posledním útvaru se ještě odděluje definitivně Afrika od Jižní Ameriky 

a vzniká tak i jižní oblast Atlantiku, která se spojuje ještě během křídy se severní. 

V důsledku pohybu Afriky směrem k Evropě dochází k další významné evropské 

orogenezi – alpínskému vrásnění. Dále se odtrhává Madagaskar od Afriky a Indie 

od Antarktidy. Indie se velmi rychle přesunuje severně a ještě v mezozoiku se sráží 

s jižním okrajem čínské desky. 
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Druhohorní klima pokračovalo v předchozím teplém až aridního trendu. Jediné 

chladné výkyvy se objevují pouze ve spodní křídě. S teplotou vzrůstá i mořská hladina. 

V juře dochází k zaplavování západní a i střední Evropy. Nejvyšší vzestup hladiny je 

předpokládán při hranici střední a svrchní jury. Při tomto zaplavování je menší část ČM 

také zaplavována a zbylá část vytváří pevninské ostrovy jako vindelický hřbet (trias, 

jura), západo- a východosudetský ostrov (křída). K největší transgresi dochází 

ve svrchní křídě, kdy zůstává oceánem nepokryto pouze 18% kontinentů. 

Útvary trias a jura jsou na území ČM zastoupeny pouze zřídka. Sedimenty z křídy 

mají výrazně větší zastoupení. Nejbližší známé u oblasti Rychlebských hor jsou 

v blízkosti nejjižnější části v okolí Kralického Sněžníku a v regionu Kłodska na území 

Polska. V pohoří samotném, jak již bylo zmíněno, nebyly nikde druhohorní nálezy 

prokázány (Chlupáč et al., 2011). 

3.3.8 Paleogén a neogén 

Spodní hranice paleogénu je datována 66 Ma, svrchní na 2,58 Ma. Paleogén 

a neogén společně s následujícím obdobím kvartéru tvoří vyšší celek (erathen/eru) 

nazývající se kenozoikum.  

Počátek paleogénu se stává významným mezníkem, který odráží změny v mořské 

i suchozemské fauně. Dochází zde ke známé redukci a vymírání mořských živočichů 

(amonitů, belemnitů, inoceramidálních mlžů, rudistů a plazů) a suchozemských 

dinosaurů, kteří „vládli“ světu v druhohorách (viz Chlupáč et al., 2002). 

Kontinenty začínají svou polohou připomínat dnešní stav. Atlantský oceán se dále 

postupně rozšiřuje. Austrálie se oddělila od Antarktidy a rychle směřuje na sever. To 

umožnilo chladné proudění okolo Antarktidy, což přispělo k jejímu zalednění. To je 

předpokládáno v eocénu (přibližně druhá třetina paleogénu). V důsledku posouvání se 

africké desky k severu dochází k dalšímu alpínskému vrásnění. 

Klima v období paleogénu a neogénu bylo charakteristické střídáním teplých 

a chladných výkyvů s tendencí k ochlazování. Za nejteplejší období označuje Chlupáč 

et al. (2002) miocén, tedy první část neogénu. Ačkoliv se postupně ochlazovala, 

průměrná terciérní teplota v Evropě byla vyšší než dnes a např. Island byl do konce 

terciéru stále součástí teplejší části mírného pásu. Obecně se v paleogénu a neugénu 

střídala teplá a studená období, s tendencí ochlazování, které souviselo s poklesem 

mořské hladiny a následným vymíráním. 
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V paleogénu a neogénu, tedy stejně jako v předešlých obdobích, dochází 

ke střídavému zaplavování území mořem. To vede k sedimentační činnosti. Neogenní 

sedimenty můžeme pozorovat v okolí Rychleb pouze u Uhelné v orlicko-sněžnickém 

krystaliniku. Původ je pravděpodobně limnický. Náleží k subsudetské hnědouhelné 

formaci. Zdejší hnědouhelné ložisko má čočkovitý tvar o mocnosti 3 – 10 m. Vyznačuje 

také výskytem kaolinitických jílů, písků a štěrků. Vše je pokryto kvartérními sedimenty 

(Pouba et al., 1962).  

Další významným dějem v neogénu je vulkanická činnost. Za jediné vulkanické 

centrum považuje Chlupáč et al. (2002) stratovulkán na česko-polské hranici mezi 

Zálesím a polským Ladkem. Díky vulkanické činnosti se zde vyskytuje bazanit 

s hojnými ultrabazickými peckami spinelových lherzolitů. Dle Fediuk a Fediuk (1989) 

jsou v této oblasti nejhojnější v rámci výskytu v České republice. Pecky lherzolitů na 

základě termodynamických dat jsou jistě vysokoteplotní a pravděpodobně byly 

transportovány z hloubky okolo 80 km. 

3.3.9 Kvartér – pleistocén, holocén 

Nejmladším geologickým obdobím je kvartér, který je datován 2,588 Ma. Je dále 

členěn na pleistocén (konec před 10 300 lety) a na holocén.  

Nejdůležitějším znakem pleistocénu je střídání dob ledových (glaciálů) a interglaciálů 

(dobami meziledovými). Přesný počet dob ledových je otázkou, nad kterou se diskutuje 

již od 19. století a stále na ni neexistuje jednotná odpověď. Stratigrafické členění 

glaciálů a interglaciálů v pleistocénu pro severský a alpský systém znázorňuje tab. 1 

(podrobněji obr. 5 v Příloze 1).  

Cyklické ochlazování a oteplování způsobilo dle Chlupáče et al. (2002) především 

opakované posuny klimatických pásem nejen ve směru S-J, ale i ve směru V-Z, kolísání 

hladiny světového oceánu, migrace rostlinných i živočišných společenstev, které jsou 

doloženy v kvartérních sedimentech a opakované střídání intenzivní destrukce 

(rozrušování) a akumulace (hromadění), což vedlo k utváření dnešního reliéfu. 

Kromě platforem jsou ve čtvrtohorách ukládány glaciální sedimenty, které se 

nalézají na místech, kde byla oblast pokryta horským, nebo pevninským ledovcem. 

Jelikož na celém území Českého masivu se horský ledovec objevil pouze v Krkonoších, 

Hrubém Jeseníku, Kralickém Sněžníku, Beskydech a na Šumavě, nachází se zde jen 

sedimentace kontinentálních zalednění.  
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Tab. 1 Stratigrafické schéma pleistocénu (Buryánková, 2014) 

 

Pouze ledovec v elsterském a následném saalském zalednění dosáhl až na území 

Rychlebských hor. Z tohoto období pocházejí např. tily. Jedná se o souvkové hlíny 

s bludnými kameny vytvářející morény. Dalšími jsou glacifuviální sedimenty, což jsou 

smíšené říční a výplavové ledovcovité sedimenty, které vytváří sandry, eskery aj. 

Na území Mikulovic a Písečné byly nalezeny deformace působící značným tlakem 

na sedimenty i s podložím. K těmto deformacím dochází v oblastech náporových morén 

(Chlupáč et al., 2002).  

Na jižní hranici sedimentů je známo množství výskytů eratického (souvkovitého) 

materiálu. Eratika, jako jsou bludné kameny, pocházejí převážně ze Skandinávie. Jedná 

se o severské druhy žuly jako rapakivi, porfyrity a křemité porfyry. Z Pobaltí pocházejí 

pazourky. (Chlupáč et al., 2002; Pouba et al., 1962). Ukázky jsou na obr. 14 v Příloze 1.  
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4 Naučné stezky 

4.1 Vymezení pojmu 

Naučné stezky (NS) lze definovat jako zpravidla vyznačkované výchovně 

vzdělávací trasy vedené přírodně nebo kulturně pozoruhodnými prostory, na nichž jsou 

vybrány některé významné jevy a objekty, které jsou zvláště vysvětleny. Výklad 

na stanovených místech se podává zpravidla na informačních panelech nebo 

v průvodcovském textu, případně kombinací obou způsobů (Křížová, 2001). Jinou 

definici uvádí např. Čeřovský et al. (1989): „Naučné stezky jsou vyznačené výchovně 

vzdělávací trasy vedoucí přírodně i kulturně pozoruhodnými územími a oblastmi. 

Na nich a při nich jsou vybrány některé významné objekty a jevy, které jsou 

na určených zastaveních zvlášť vysvětleny“. 

Podat návrh na zřízení oficiální NS může kterákoliv právnická nebo fyzická osoba. 

Pokud zřizovatel zpracuje projekt na zřízení NS, který vychází z možnosti území 

a podmínek stanovených zejména v územní plánovací dokumentaci nebo 

z vyplývajících územních rozhodnutí a nařízení, a návrh splňuje všechny další 

náležitosti, uzavře s ním Klub českých turistů (KČT) smlouvu na vyznačení, zapojení 

do sítě turistických značených tras a na následnou údržbu. Zřizovatel však odpovídá 

za průběžnou údržbu vybavení naučných stezek informačními panely a za schůdnost 

stezky. Pokud je smlouva uzavřena, KČT provede vyznačení NS v terénu (Křížová, 

2001).  

Značení turistických tras a jejich pravidelná údržba je jedna z nejdůležitějších 

aktivit členů KČT. První pěší trasa vznikla již v květnu roku 1889, kdy „označovací 

družstvo“ spojilo červenou značkou Štěchovice a Svatojánské proudy. Koncem roku 

2008 bylo v ČR vyznačeno celkem 40 782 km pěších tras. Trasy jsou značeny pásovými 

značkami, které se skládají ze tří vodorovných pásů. Barva horního a dolního pásu 

určuje typ trasy – pěší (bílá), cyklistická (žlutá) a lyžařská (oranžová). Prostřední pás 

určuje vždy barvu značené trasy. Pásové, stejně jako ostatní speciální značky, tvoří 

čtverec o rozměrech 10x10 cm. V případě, že návrh trasy nové naučné stezky vede 

po stávajících vyznačených trasách, jsou pouze doplněny rozcestníky o zvláštní 

směrovku. Nevede-li, je trasa vyznačena novou pásovou značkou, místní značkou nebo 

speciální značkou naučné stezky. Ukázky různého značení jsou na obr. 6 (Stanovský, 

2014; Křížová, 2001). 
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a   b   c  
Obr. 6 Pěší značení KČT: a – Pásová značka, b – Místní značka, c – Značení naučné stezky (Stanovský, 

2014) 

4.2 Klasifikace naučných stezek 

Stezky je možné dělit podle různých kritérií. Čeřovský et al. (1989) rozlišuje 

nejdříve NS s průvodcovskou službou, samoobslužné NS nebo stezky s kombinovaným 

výkladem. Dále uvádí tři kategorie stezek podle vzdálenosti: 

a) krátké trasy (do 5 km, obsahově bohaté, zpravidla okružní), 

b) středně dlouhé trasy (5 – 15 km, okruh nebo různé výchozí a cílové místo), 

c) dlouhé trasy (přes 20 km, mohou být rozdělené na etapy). 

Jak již bylo zmíněno výše, NS mohou informovat o daném jevu nebo objektu 

několika různými způsoby. Podle typu zpracování se dělí: 

a) s informačními panely, 

b) bez informačních panelů: 

i. tištěný průvodce, brožura, 

ii. elektronický průvodce, 

c) kombinace několika způsobů. 

Stezky s informačními panely patří k nejrozšířenějšímu typu zpracování v České 

republice. Na každém zastavení je umístěn nejčastěji tištěný informační panel 

s doprovodným textem na dřevěném rámu, nebo v bezlesém terénu se nacházejí tabule 

níže nad zemí v podobě sklopeného stolku. Na okrajích nebo přímo v textu bývají 

umístěny doprovodné nákresy, mapy nebo obrázky vysvětlovaného jevu. Případně je 

panel doplněn historickými nebo současnými fotografiemi. Některá zastavení mohou 

být vhodně doplněna audio nahrávkou. Ačkoliv je tato technika velmi oblíbená, protože 

návštěvník stezky „nic nepotřebuje“, aby si stezku mohl projít, je finančně nejvíce 

náročná, a to nejen na vybudování, ale také je nutná pravidelná údržba. V důsledku 

vlivu počasí a vandalismu je potřeba mnohdy celý panel vyměnit. 

Některá místa nejsou pro umístění informačních panelů vhodná, proto jsou 

nahrazeny např. pouze tabulkami s číslem. Čísla v terénu odkazují na zastavení a další 
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informace jsou k nalezení v průvodci. Průvodce existují v tištěné nebo elektronické 

podobě.  

Nově také vznikají tzv. stezky pro chytré mobilní telefony. Jedná se o variantu, kdy 

je na stezce umístěna pouze umělohmotná kartička tzv. tagglist s dvěma typy obrazců – 

QR kódem a beetagem. Oba obrazce po nasnímání odkazují na internetovou stránku 

s informačním textem k dané stezce, nebo zastavení. K nasnímání je potřeba mobilní 

telefon, který umožňuje na místě připojení k internetu a má nainstalovanou příslušnou 

aplikací (STEZKY.INFO, 2014). 

Stezky s informačními panely mají velmi často své internetové stránky a vydávají 

se o nich knižní publikace, kde jsou k nalezení podrobnější informace, než se dokázaly 

vtěsnat na plochu panelu. Nově jsou na stezky také přidávány výše zmíněné tagglisty. 

Vznikají tak různé kombinace a návštěvník si může vybrat, co je mu nejbližší. 

Jiné dělení je podle zaměření – přírodovědné, kulturně-historické, kombinované, 

nebo podle způsobu využití – pěší stezky, cyklostezky, vodácké a další (Klofnarová, 

1999). 

4.3 Využití naučných stezek v přírodovědném vzdělání 

Naučné stezky jakožto trasy v přírodě pod správou KČT se mohou jevit jako 

turistické atrakce zvyšující atraktivitu daného místa a pouhá součást cestovního ruchu. 

Ale jak v názvu tak definici mají danou jejich základní vlastnost – učení, vzdělávání 

a předávání informací. 

Již Čeřovský et al. (1989) upozorňuje na vzdělávací využití NS. Doporučuje je 

především jako součást výchovy k ochraně přírody a k ochraně životního prostředí, a to 

formou jednorázových nebo opakovaných exkurzí spojených s pobytem v přírodě 

a hlubším poznáváním. Také navrhuje pomoc při údržbě nebo vlastní tvorbu stezky. 

Dle Kloučkové a Šulcové (2011) exkurze jakožto alternativní forma 

v přírodovědném vzdělání nepochybně zkvalitňuje a zefektivňuje vzdělávací proces. 

Exkurze dokáže velmi vhodně propojit teoretickou a praktickou složku výuky. Exkurze 

po naučných stezkách umožňují přímý kontakt s přírodou. Dále žáci získávají poučení 

o vzájemných vztazích v přírodě nebo o momentech historického vývoje krajiny 

z komplexního přírodovědného hlediska. Pomocí stezek je tedy možné propojit i více 

předmětů z různých oblastí RVP (např. z RVP ZV Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, 

Člověk a společnost, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce). 
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Obliba využití stezek ve vyučování podle dotazníkového šetření z let 2006 a 2010 

(Kloučková a Šulcová, 2011) stoupá. Autorky to připisují především malé finanční 

náročnosti, časové dostupnosti, připravené, jasně vytyčené trase NS s popsanými 

stanovišti a také možnosti využití mezioborových aktivit. Mnohé stezky poskytují také 

připravené pracovní listy, které mohou být rozlišené podle různé úrovně znalostí, takže 

vyučující si mohou vybrat pro své žáky nejvhodnější. Některé stezky jsou přímo 

vybaveny na jednotlivých stanovištích úkoly, které je možno při návštěvě plnit. 

Samotné školy se v rámci projektového vyučování přímo podílí na tvorbě NS. Žáci 

a pedagogové vytvářejí vlastní stezky podle svých potřeb a zaměření v dané lokalitě. 

Dále se pak podílí na jejich udržování a využívají je při své výuce. 

4.4 Stávající naučné stezky v Rychlebských horách 

V  České republice nemá tato technika, jak seznámit obyvatele s přírodními 

a kulturními zajímavostmi, příliš dlouhou minulost. První česká naučná stezka byla 

otevřena v roce 1965 a to ve SPR Medník na Sázavě (Středočeský kraj). Po tomto roce 

jich vzniká celá řada (Čeřovský et al., 1989). Nyní se zde nachází několik set NS 

různého zaměření i v různém provedení. Jejich počet nelze přesně určit, jelikož vznikají 

stále nové např. z iniciativy jedinců nebo skupin, které nejsou oficiálně značeny, jiné 

zase zanikají nedostatečnou údržbou a nikde neexistuje přesný výčet. Server Klubu 

českých turistů odkazuje na web naucnastezka.cz, kde je uvedeno pouze 186 NS. 

Nejsou zde zahrnuty třeba NS Lesů ČR a i seznam se zdá nějakou dobu 

neaktualizovaný. Nejrozsáhlejší seznam serveru stezky.unas.cz čítá téměř 800 naučných 

stezek v České republice, ale pravděpodobně ani tento seznam není úplný. 

Pohoří Rychlebských hor a jeho přilehlé okolí mnoho NS neobsahuje, proto se 

budu jednotlivým stezkám věnovat jmenovitě v následujících kapitolách. 

4.4.1 Naučné stezky s kulturně-historickým zaměřením  

Po stopách Mariany Oranžské je česko-polský projekt z let 2007 – 2013. Stezka má 

v celé délce asi 200 km, přičemž většina je vedena příhraniční oblastí od Kralického 

Sněžníku na sever do polského vnitrozemí. V důsledku délky je rozdělena do 12 etap, 

z čehož 5 je na území ČR (Staré Město, Králíky, Slezská stráň, Javorník a Bílá Voda). 

K dispozici je český průvodce formou vyprávění princezny (Szlak Marianny Orańskej, 

2013). Jedna z kratších tras (10 km) vede z polského Zlotého Stoku přes hranici do obce 

Bílá Voda. Na trase je návštěvník seznamován s působením této princezny v Dolním 
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Slezsku. Na výstavbě v roce 2010 se podílely obě hraniční obce, i když vedoucí 

projektu byla polská strana. Ačkoliv je zaměření spíše kulturně-historické, trasa vede 

přes bývalé lomy krystalického vápence a dolomitu a vápenky na polském území, proto 

je uváděna v kombinaci s přírodním zaměřením (Městské kulturní středisko Javorník, 

2013).  

Stezka Javorník a okolí s Karlem Dittersem vede od javornického zámku Jánský 

vrch do Račího údolí. Šest zastavení je věnovaných místním památkám. 

Na informačních panelech je text vždy začínán slovy „Milé děti,“ a je doplněn 

historickou fotografií daného místa. S délkou přibližně 6 km se řadí ke kratším místním 

trasám (Turistika, 2013). 

Podle další významné osobnosti Vincenze Priessnitze je pojmenována NS 

v Lázních Jeseník. Stezka je dlouhá 7 km a je na ni umístěno 9 zastavení s informačními 

panely. Informují zejména o osobnosti zakladatele prvního vodoléčebného ústavu, 

o historickém pozadí a dějinách pramenů a památek, které se na stezce vyskytují 

a odkazují nejen na urozené pacienty, jež je nechávali vybudovat na znamení díků 

po svém uzdravení (Stezka Vincenze Priessnitze, 2014). 

Naučná stezka krajem Rychlebských hor je nejnovějším projektem obce Vápenná 

ukončeným v loňském roce. Trasa v délce přibližně 33 km obsahuje 20 zastávek 

s především historicky-kulturním ale také přírodovědným zaměřením. Několik zastávek 

má společnou trasu s Latzelovou stezkou krasem Rychlebských hor zmíněnou níže. 

Na své trase kromě historických údajů obsahuje zastavení u krasových jeskyní a lomů, 

obecně se věnuje horopisu, mineralogii a květeně i zvířeně v celých Rychlebských 

horách (Vápenná, 2013). 

V nejjižnější části Rychlebských hor nedaleko Starého města se nachází trasa NS 

Staroměstské pevnostní oblasti. Na sedmikilometrové trase se nalézá 6 pevnostních 

objektů, které je možné navštívit s průvodcem. Na těchto zastaveních se nachází 

i informační tabule s popisem objektu, výzbrojí, činností posádky a jinými zajímavostmi 

(Staroměstské pevnostní oblasti, 2014). 

4.4.2 Naučné cyklostezky 

Naučná stezka Bílá Voda – Hraničky patří mezi nejdelší trasy s délkou 37 km. 

Začíná v příhraniční obci Bílá Voda a obsahuje 8 zastavení s přírodovědným 

zaměřením. Na zastávkách je věnována pozornost místním zámeckým parkům, přírodní 
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rezervaci, geologii Rychlebských hor, místním vzácným živočichům a rostlinám v okolí 

zatopeného lomu a obce Hraničky (Jeseníky, 2014). 

Pro cyklisty, ale i pro pěší turistiku je uváděna NS Johanna Schrotha obce Lipová 

lázně. V roce 2011 byla prodloužena až do obce Horní Lipová a nyní je dlouhá 8,5 km 

s 10 zastaveními. Na tabulích se návštěvník dozví o historii a přírodních poměrech 

v okolí. První zastavení je věnováno muzeu, u kterého stezka začíná. Text je doplněn 

historickými fotografiemi a jinými ilustracemi včetně mapky (Lipová-lázně, 2014). 

4.4.3 Přírodovědně zaměřené stezky 

V oblasti rybníků v Černé Vodě vybudovala Lesní správa Javorník krátkou NS 

s názvem Nejen pro handicapované. Stezka je dlouhá necelé 4 km a je uzpůsobena 

vozíčkářům speciálním chodníkem až k vodní hladině rybníku a dalším příslušenstvím. 

Návštěvník zde nalezne informační tabule zaměřené na lesnictví – chráněná rybniční 

fauna, okolní zajímavosti a rybniční hospodaření. 

Starším projektem Lesní správy je Odpočinková stezka Ramzová. Jedná se 

o nejkratší NS této oblasti v délce pouhých 100 m se 4 zastaveními. Zaměření je také 

lesnické, ale na rozdíl od předchozí je věnována přírodním živlům a lesnickým 

zajímavostem – lapač, lapák, doupný strom, lesnické značení stromů… (Lesy České 

republiky, 2014). 

V dubnu 2010 byla uvedena do provozu NS Údolím Stříbrného potoka – obec 

Skorošice včetně galerie a odpočinkového místa. Na trase dlouhé 1,9 km v okolí 

Stříbrného potoka a přírodní památkou Nýznerovských vodopádů je návštěvník 

informován o místních přírodních poměrech (fauna a flóra), historických památkách 

a tradicích mikroregionu Žulovsko (Skorošice, 2014). 

O čtyři měsíce později byla nedaleko od předchozí NS po několika letech příprav 

otevřena občanským sdružením Na pomezí Latzelova stezka krasem Rychlebských hor. 

Již z názvu je patrné geologické zaměření na krasové území, jeho vznik, těžbu 

a zpracování vápence. NS na trase 9 kilometrů návštěvníkům poskytuje 8 zastávek 

s informačními panely. Dva panely jsou na začátku trasy v obci Vápenná a další 

informační tabule je na opačném konci trasy v obci Horní Lipová, aby návštěvník měl 

úvodní informace, i když vstupuje na trasu v opačném směru (Na pomezí, 2014). 

Areál Priessnitzových lázní v Jeseníku nabízí návštěvníkům Stezku živé vody. NS 

v 10 zastaveních seznamuje s vlastnostmi a účinky vody. Na 6 km jsou k dispozici i dvě 
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lesní Priessnitzovy lesní sprchy a v blízkosti se nachází množství pramenů z 19. století 

(Lesy České republiky, 2014). 

4.4.4 Další naučné stezky v blízkosti Rychlebských hor 

Kromě výše zmíněných stezek se v blízkém okolí vyskytují další trasy NS. 

Na území polských gór Złotých a Bialkiech existují další NS věnující se např. dolování 

zlata ve Złotem Stoku, několik historicky zaměřených etap budov Mariany Oranžské. 

Nejvíce stezek se vyskytuje v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Nejbližší jsou 

například NS Branná - Pasák s přírodovědným a kulturně-historickým zaměřením, NS 

Velká kotlina nebo NS Rejvíz v národní přírodní rezervaci obsahující rašeliniště a Velké 

mechové jezírko. Nedaleko se také nachází Zlaté hory s naučnými stezkami zaměřeními 

na hornictví a místní těžbu zlata a NS vidnavské mokřiny s jedinečnou faunou a florou 

při severní hranici s Polskem. 
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5 Návrhy naučných stezek 

5.1 Metodika 

Před samotným vytyčením trasy probíhal průzkum literatury zaměřené tvorbu 

naučných stezek, průvodců a map (Čeřovský, 1989; Klofnarová, 1999; Kloučková, 

2011, Šírová Motyčková, 2010; Klub českých turistů, 2013; Lesy ČR, 2013; mapy.cz, 

2013; Česká geologická služba, 2013). Terénnímu průzkumu pak předcházelo studium 

odborné literatury zaměřené na geologii, geologické lokality a již vybudovaných 

naučných stezek, aby nedocházelo k překrytí, nebo opakování již existujících informací. 

Nakonec byly vybrány k podrobnějšímu průzkumu severní vrchol Rychlebských hor 

v Javornickém výběžku (na obr. 7 níže označena A) a druhá doplňková oblast Žulovské 

pahorkatiny, která není přímo součástí Rychleb, ale úzce s pohořím sousedí. V průběhu 

jara a léta 2013 byly vybrané lokality během několika terénních průzkumů prohlédnuty 

a byla zhodnocena jejich využitelnost v případě vytyčení trasy NS. Po zvážení možností 

byly stanoveny první „pracovní“ verze stezek, které byly dále podle nových zjištění 

upravovány:  

i. Račí údolí - Zálesí - Javorník, 

ii. Okruh žulovským plutonem 

Obr. 7 Mapa geologických lokalit (Česká geologická služba, 2012, upraveno) Popisky: A – Račí údolí -  

Zálesí - Javorník; B – Okruh žulovským plutonem. 

 



40 
 

V létě 2013 se naskytla možnost spolupráce s letním dětským táborem v Račím 

údolí. Byl proveden další terénní průzkum. Naučná stezka z Račího údolí byla upravena 

a doplněna tak, aby byla vhodná pro dvě věkové skupiny dětí – mladší žáci 2. stupně 

základní školy (11 – 13 let), starší žáci 2. stupně základní školy a středních škol (14 –

 16 let). S těmito skupinami probíhaly exkurze po vytipovaných trasách v Rychlebských 

horách s tištěným průvodcem a pracovními listy (Příloha 2). Při exkurzích také 

spolupracovali vedoucí z tábora jako další pedagogický dohled a také pro posouzení 

z odborného hlediska. 

Na základě zkušeností po evaluaci obou tras byl vypracován dokument Didaktické 

doporučení pro pedagogy k naučným stezkám Račí údolí – (Zálesí) – Javorník, který je 

uveden v Příloze 7. Dokument obsahuje úvodní obecná doporučení k přípravě před 

vlastní exkurzí, vhodné pomůcky, zapojení pracovních listů, podrobnější informace 

k jednotlivým zastávkám i doporučení čeho si všímat mezi zastávkami. Jsou zde 

uvedeny příklady činností při zastávkách a témata vhodná k diskuzi. 

Naučná stezka Okruh žulovským plutonem byla sestavována jako náhradní 

po testování předchozích tras na podzim roku 2013. V této době již nebyla možná 

spolupráce s volnočasovými organizacemi pracujícími s dětmi, takže naučná stezka byla 

testována pouze dospělými osobami při dvou exkurzích. 

5.2 Naučná stezka Račí údolí – Zálesí – Javorník 

Prvotní záměr byl vést v oblasti A přímou stezku s rozdílným začátkem a koncem 

z Čedičového vrchu k expozici bludných kamenů v Javorníku nebo naopak. Tato trasa 

ale skýtá nevýhodu v krajní zastávce Čedičový vrch, která se nalézá na hranici 

s Polskem. Tento bod je uprostřed turistických tras, na konci nezpevněné silnice, která 

dále pokračuje lesní cestou, ale vjezd motorových vozidel je pouze na povolení a nikde 

v blízkosti se nevyskytuje hromadná doprava. Dále bylo vhodné trasu pozměnit také 

z důvodu propojení s Račím údolím a rozdělit ji na dvě s větší a menší náročností, aby 

bylo možné ji využít pro různé věkové kategorie. 

5.2.1 Trasa 1 – starší žáci 

Trasa naučné stezky byla vedena po značených turistických stezkách a po silnici 

III. a II. třídy mezi obcemi Račí údolí, Zálesí a Javorník. Na stezce bylo určeno úvodní 

zastavení a 8 zastávek (viz obr. 8), kde byl podáván podrobnější výklad o jednotlivých 
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místech v kontextu obecných informací o Rychlebských horách. Celková délka byla 

vypočítána na 11 km, nejvyšší bod trasy je 620 m nad mořem (obr. 9). 

Místo setkání a první úvodní zastavení bylo určeno na rozcestí Račí údolí u budovy 

Tančírny, kde začíná zelené turistické značení od modré stezky. Zde byli účastníci 

exkurze uvítáni, seznámeni s plánem trasy a projektem naučných stezek. 

 

Obr. 8 Mapa Trasy 1 (Mapy.cz, 2013, upraveno) 

 

Obr. 9 Výškový profil Trasy 1 (Mapy.cz, 2013, upraveno) 

 

Úvodní informace pro návštěvníky: naučné stezky se zaměřením na geologii 

Rychlebských hor. Informace jsou pro obě trasy stejné. Zaměřují se na rozlohu, 

geografické zaměření a obecné informace o pohoří (viz Příloha 2 a 4 úvodní informace). 

1. zastavení Čertovy kazatelny: počátky vývoje. Čertovy kazatelny (obr. 5, 

Příloha 1) jsou skalní útvary prvohorního stáří. Skály jsou utvářeny převážně rulou 

a jinými metamorfovanými horninami, které jsou nejhojnějším typem hornin 

v Rychlebských horách. Na skalách je možné pozorovat vrásy, které vznikly při 

tektonickém utváření pohoří. Na horninách jsou také patrné důsledky zvětrávání.  
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Tohle zastavení je stále součástí delší i krátké verze. Jelikož se zde nachází 

množství obnažených hornin prvohorního stáří, je tato část věnována právě počátkům 

orogeneze Rychlebských hor. Díky možnému posezení v přístřešku byly návštěvníkům 

rozdány zjednodušené geologické mapy tohoto území, se kterými byli blíže seznámeni. 

Mohli je porovnat s geografickou mapou a zorientovat se v horninách, které se zde 

vyskytují. 

Text k tomuto zastavení (v průvodci doplněn o obrázky, viz Příloha 2): „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.  

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.“ 

2. zastávka Štít (rozcestí): eroze a druhohory je od předchozí zastávky vzdálen 

1,5 km po zelené turistické značce. Pár desítek metrů před značkou se vyskytuje část 

vykáceného porostu, což umožňuje výhled na další výběžek hřebenu, ale především 

na rozlehlou Polskou nížinu a Otmuchowské jezero. Po cestě i směrem k vrcholu Štítu 

je množství obnažených kamenů, proto byl hlavní záměr věnovat tuto zastávku erozi, 

jejím druhům a vlivu. V Rychlebských horách nejsou nikde nálezy druhohorního stáří, 

proto je toto zastavení o erozích oslím můstkem propojeno s tím, co zde není. 

Text: „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, 
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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. 

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.“ 

Text je záměrně krátký, aby na tomto místě mohla vzniknout diskuze. V poznámce 

pro učitele k tomuto zastavení se proto nachází doporučení diskuze na téma eroze. 

Společně s vedoucími jsme toto místo využili pro prověření znalostí táborníků, co ví 

o erozích. Otázky byly směřované na jednotlivé druhy a jejich průběh. 

Trasa stezky dále pokračuje po značené zelené až dalšímu rozcestníku Pod Zálesím 

a dále po silnici až k odbočce k uranovým dolům (nyní budova firmy Malaníková). 

Kratší možnost by byla před napojením na silnici zůstat na vrstevnici a projít lesem až 

k dolům, ale není zde žádná pěšina a les je v některých místech hustě zarostlý, proto 

byla zvolena pohodlnější verze, kde je nutné k tomuto zastavení jít asi 1 km po silnici 

a k dalšímu se vracet stejnou cestou. 

Na 3. zastávce byli návštěvníci seznámeni s historií uranových dolů, momentálním 

stavem a problematikou ionizujícího záření a bezpečnosti. K tomu sloužila především 

ukázka jednoduchého indikátoru ionizujícího záření GI3 – H (obr. 9, Příloha 1), 

pracujícího na principu Geiger-Müllerovy trubice. Při detekci zvýšeného počtu volných 

elektronů upozorňuje světelným a zvukovým signálem, takže návštěvníci se mohli 

přesvědčit o bezpečnosti prostředí. Vhodná klidná lokalita byla také využita pro ukázku 

práce s geologickým kladivem a některých minerálů. V haldě nad lesní cestou se 

nachází množství úlomků po hledačích minerálů a při detailnějším prozkoumání je 
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možné některé běžné minerály najít. Průvodce je doplněn o ukázky velmi vzácných, 

jednoho běžného minerálu a fotografiemi dolu (Příloha 2, obr. 8 a 10 v Příloze 1). 

Cesta k dalšímu zastavení Obecní potok: výskyt minerálů vede zpět po silnici asi 

1,5 km. Je situováno u vystavěné hráze, kde je možné po méně prudkém svahu sestoupit 

až k potoku. Tato zastávka byla věnována vlivu vody na horniny a možnosti hledání 

minerálů pomocí rýžování. Text: „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.“ 
Silnice pokračuje ještě asi 600 metrů na křižovatku se silnicí II. třídy Javorník – 

Travná. Zde se nachází pátá zastávka. Silnice je vnořena mezi rulové skály a menší 

obnažené výskyty horniny. Na skalách je dobře rozpoznatelné páskování a také vrásy. 

Ve svahu podél Javornického potoka rovnoběžně kopírující hlavní silnici se také 

vyskytují skály tvořené také metamorfovanými horninami. Na tomto břehu převažuje 

amfibolit a svor. Hlavním tématem zastavení proto je vrásnění a metamorfózy. 

Text k zastávce 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 
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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.  

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.“ 

Trasa vede k další zastávce 1,5 km po silnici. Silnice spojuje město Javorník 

s polským lázeňským městem Ladek-Zdrój. Je lemována potokem a silně zarostlým 

svahem, takže je nutné jít při okraji silnice. Účastníci exkurzí byli s touto informací 

srozuměni a upozorněni, aby dbali zvýšené opatrnosti a snažili se držet při kraji v jedné 

skupině. Exkurze probíhali mimo víkend, kdy zde není velký provoz, takže se 

nevyskytly žádné problémy. 

Při cestě k vápence se nachází kaplička, která sloužila horníkům pro pomodlení 

před prací v kalcitovém lomu ve svahu nad ní. U zrekonstruované vápenky je umístěno 

další zastavení věnované historii těžby, zpracování a využití vápence. 

Text šestého zastavení: „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 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. 
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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. 

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.“ 

Pod vápenkou již začíná Podměstí (Javorník), na jehož konci je bývalý pionýrský 

tábor, kde je umístěno další zastavení. Zde se stezka kříží s naučnou cyklostezkou 

a pokračují společným směrem. V kopci táborem a dále po cestě se nacházely místa 

těžby grafitu, sirných rud a kamenolom z 19. století. Místa pravděpodobného výskytu 

jsou v dnešní době zarostlá a nelze je přesně identifikovat. I přesto je toto zastavení 

Bývalý tábor: těžba dalších surovin věnováno právě těžbě dalších nerostných surovin 

a jiného materiálu v nejbližším okolí. Text je doplněn fotkami ze zmiňovaných lokalit 

(viz Příloha 2) 

Text k sedmé zastávce: „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 



47 
 

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 

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. 

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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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.“ 

Poslední úsek v délce přibližně 2 km je ukončen u Městského kulturního střediska 

s muzeem, před kterým je umístěna expozice bludných kamenů (viz obr. 6 v Příloze 1) 

nalezených v okolí Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny s popisky 

a podrobnějšími informacemi. Poslední zastávka Bludné kameny: expozice kamenů 

před Městským muzeem se na závěr věnuje poslednímu geologickému období, kvartéru, 

působení ledovce na zdejší území a důkazům, které to dokazují. 

V rozloučení na konci naučné stezky se nachází upozornění na zdejší muzeum. 

V muzeu se nachází stálá výstava sbírky minerálů nejenom ze zdejšího okolí, ale 

i ukázky z celého světa. Je možné se zde tedy dozvědět ještě i další informace popř. 

zakoupit literaturu s geologickým zaměřením. 

5.2.2 Trasa 2 – mladší žáci 

Trasa druhé kratší naučné stezky byla vedena po značených turistických stezkách, 

po zpevněné cestě a silnici II. třídy mezi obcemi Račí údolí a Javorník. Na stezce bylo 

určeno 6 zastávek včetně úvodní (viz obr. 10), které byly vedeny jako procházka napříč 

geologickými obdobími. Výklad byl směřován na ukázky v místě nebo se týkal 

obecných informací o Rychlebských horách. Celková délka byla vypočítána na 6 km 

nejvyšší bod trasy je 460 m nad mořem (obr. 11). 

Obr. 10 Mapa trasy 2 (Mapy.cz, 2013, upraveno) 
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Obr. 11 Výškový profil trasy 2 (Mapy.cz, 2013, upraveno) 

 

Jak již bylo zmíněno výše první úvodní, a následující zastavení jsou pro obě trasy 

naučné stezky stejné. V úvodu byli návštěvníci seznámeni s projektem naučných stezek 

a s obecnými informacemi o Rychlebských horách, geografií, rozlohou a geologickým 

zařazením. Byly rozdány průvodní brožurky a dva druhy pracovních listů (viz 

Příloha 4). Poté začínala stezka po zelené turistické trase ve směru Čertovy kazatelny. 

První zastavení, Čertovy kazatelny: prahory a prvohory, bylo věnováno počátkům 

vývoje Země a geologickým událostem, které se podílely na orogenezi pohoří. Při 

popisu metamorfovaných hornin a vrásnění byly využity pro ukázku zdejší rulové skály 

s vrásami. Součástí výkladu byla i názorná ukázka geologických map o různém měřítku 

(Geologická mapa ČR 1: 1 500 000, listy Jeseník a Náchod 1 : 200 000 

a nejpodrobnější, která byla využita při delších trasách). 

Text: „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.“ 

 Trasa od Kazatelen dále pokračuje po zpevněných cestách směrem ke svatému 

Antoníčkovi a dále na rozhraní lesa a pole. Stejně jako u delší verze je zde možné 

po cestě vidět množství ukázek rozrušování hornin různými vlivy zejména před 

výstupem z lesa (viz obr. 15 v Příloze 1). Druhá zastávka byla také věnována 

druhohorám a erozím (text s fotografií v Příloze 4). Stejně tak bylo využito kratšího 

informativního textu k rozhovoru s táborníky na téma eroze. 

Po zpevněné cestě vede trasa při okraji zalesněného území až na rozcestí se silnicí 

II. třídy. Je nutné se k vápence asi 300 m vzdálit od přímé trasy. Zde dochází k navázání 

na delší trasu. Text byl stejně jako u předchozí trasy trochu pozměněn vzhledem 

k nižšímu věku účastníků a jinému zaměření stezky. Doprovodné obrázky jsou v obou 

textech stejné, jak je vidět v Příloze 2 a 4. 

Text: „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 
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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. 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.“ 

Trasa naučných stezek je od tohoto bodu stejná, včetně zastavení. Pozměněn byl 

pouze průvodní text a výklad. Na rozdíl od delší trasy je zde zachováno staré rozlišení 

stratigrafických jednotek na třetihory a čtvrtohory z důvodu zjednodušení a lepší 

návaznosti jednotlivých zastávek podle období. Na správnou terminologii upozorňuje 

poznámka pod čarou. Text je doplněn fotografiemi stejně jako ostatní zastavení pro 

lepší názornost a navedení účastníka exkurze na typické ukázky popisovaného (viz 

Příloha 4). Následují texty čtvrtého zastavení Třetihory a těžba dalších surovin 

a posledního 5. zastavení: „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.  

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. 

 



52 
 

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.  

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 

byla ústí uzavřena a halda za myslivnou rozvezena a zarovnána s terénem. K ústí štoly 

Melchior je možné se bez problému dostat.  

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. 
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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.  

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.“ 

Závěrečné rozloučení a upozornění na muzeum je u obou tras stejné. Na tomto 

místě byly vedoucím mladších dětí předány formuláře ankety se zpětnou vazbou, které 

vyplňovaly až dodatečně v táboře a byly vyzvednuty až následující den po exkurzích. 
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5.3 Okruh žulovským plutonem 

Návrh naučné stezky pojmenované Okruh žulovským plutonem, vznikal jako 

i předchozí varianty po terénních průzkumech okolí Žulovské pahorkatiny. Trasa byla 

stanovena jako okruh s výchozím bodem v ulici Nádražní při počátku zalesněné území 

Boží hory (zelený praporek na obr. 12). Na trase naučné stezky bylo označeno 7 

zastávek včetně úvodního. Stezka vede po značených turistických trasách, neznačenými 

pěšinami a polními cestami, proto je podrobněji popisována mezi jednotlivými 

zastaveními v tištěném průvodci. Po předchozích zkušenostech s tvorbou průvodce 

k naučným stezkám byly do textu v průvodci přidány doprovodné obrázky, jak je vidět 

v Příloze 8 (v důsledku jiného formátování není průvodce zcela stejný). Celková délka 

trasy byla vypočítána přibližně na 7 km při návratu do výchozího místa. 

Počáteční úvodní zastavení bylo zvoleno tak, aby bylo dobře dostupné pro 

automobily. V jeho blízkosti se také nachází železniční stanice a autobusová zastávka. 

Účastníci exkurze naučné stezky zde byli seznámeni s obecnými informacemi o stezce, 

žulovském plutonu, jeho umístění a charakteristice. Byly jim předány tištěné průvodce. 

Obr. 12 Mapa NS Okruh žulovským plutonem (Mapy.cz, 2013, upraveno) 

 

První zastavení Zaoralova křesla se nachází pár desítek metrů od místa úvodního 

setkání. Skalní útvary vytvořené erozivní činností jsou ve svahu. Především v létě může 

být obtížné se přímo ke skalám dostat. Pahorkatina je tvořena několika ostrovními 

horami, takže obdobnou erozivní činnost lez pozorovat i jinde. Na tomto místě není 
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tolik útvarů, proto Zaoralova křesla nebyla vyhlášena národní přírodní památkou jako 

ostatní.  

Text v průvodci: „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.  

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“. 

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 do 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.“ 

Další zastavení Vápenec v žulovském plutonu je vzdáleno necelý kilometr ulicí 

a dále po modře značené trase, která vede až nad nečinný kamenolom. Ve spodní části 

a v okolí vstupu se nachází ukázka styku metamorfovaného vápence s magmatity. Byla 

tedy zvolena odbočka z křížové cesty lesní pěšinou ke vstupu do lomu. Návštěvníci zde 

byli upozorněni na výskyt různých druhů granátů a krasové jevy, jež na tomto místě 

nejsou příliš patrné, ale v okolí jsou rozsáhlé (jeskynní komplex Na Pomezí, jeskyně 

na Špičáku). 

Text: „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 
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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, 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.“ 

Další zastavení NPP Borový je slepým ramenem stezky, na což návštěvníky 

upozorňuje i tištěný průvodce (viz Příloha 8). Vede k němu udržovaná turistická trasa 

značená modrou barvou. Existuje také neudržovaná zkratka pravým svahem 

kamenolomu, která je schůdná za dobrého počasí na jaře a podzim, když není svah tolik 

zarostlý. Při obousměrném využití se délka tohoto úseku zkrátí na polovinu. 

Text: „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 
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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.“ 

Po návratu zpět do kamenolomu pokračuje nezpevněná cesta k remízku. Zde bylo 

určeno další zastavení z důvodu výskytu pegmatitové žíly s dobře vyvinutým 

křemenným jádrem a hojnými nálezy křišťálu. Pegmatit vzniklý ze zbytkového 

magmatu žulovského plutonu je silně potlačen. Mocnost žíly byla v minulosti několikrát 

zkoumána a nyní jsou zde patrné pozůstatky po průzkumech, těžbě i hledačích křišťálu. 

Text k 4. zastávce 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.“ 

Cesta dále vede až k silnici II. třídy mezi Žulovou a Černou vodou, na kterou 

navazuje zpevněná cesta vedoucí k činnému kamenolomu, pátému zastavení. 

Do kamenolomu je vstup pouze na povolení majitele. Prostor těžby je poměrně 

rozsáhlý, takže je možné stěny lomu tvořené specifickou slezskou žulou pozorovat 

i z větší vzdálenosti. Odštěpky a drcený kámen jsou také na cestě. Toto zastavení bylo 

také využito pro shrnutí historie lámání kamene v tomto kraji. 

Text k pátému zastavení 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 
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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.“ 

Poslední zastávka je typickou ukázkou dnešních pozůstatků kamenoprůmyslu. Trasa 

stezky je vedena zpět na silnici II. třídy ve směru Žulová a dále nezpevněnou cestou 

k dnes již nečinnému kamenolomu u Starost, části obce Žulová. Ačkoliv je uváděno, že 

je možné lom v případě zájmu znovu otevřít, je v nynější době zatopen a je využíván 

především pro rekreační účely. Na stěnách je patrný leukokratní monzogranit 

a modrošedý granodiorit (Scharffem), které zde byly hlavními těženými horninami. 

Na tomto příkladu lze ukázat magmatickou diferenciaci granitového masivu světlého 

typu (monzogranitu) a tmavého granodioritu. 

Text v průvodci: „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.“ 

Po šestém zastavení má návštěvník na výběr mezi dvěma možnostmi, na které 

upozorňuje závěr průvodce (viz Příloha 8). První je, že dokončí okruh a vrátí se 

do výchozího bodu v ulici Nádražní, nebo druhá možnost napojit se na nedalekou NS 

Krajem Rychlebských hor. Mimo této NS je v průvodci zmíněno Kamenické muzeum 

v Žulové, jež obsahuje podrobnější informace a ukázky z historie těžby ve zdejším kraji. 

Geologická expozice s ukázkami hornin i výrobků je doplněna o obrazovou galerii 

Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny dokumentující zdejší přírodní poměry. 
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6 Evaluace naučných stezek 

6.1 Metodika 

Evaluace Trasy 1 a Trasy 2 NS v severním výběžku Rychlebských hor probíhala 

ve spolupráci s letním dětským táborem v Račím údolí. Z důvodu 2 různých stupňů 

náročnosti byly vytvořeny dvě věkové skupiny dětí – mladší žáci 2. stupně základní 

školy (11 – 13 let), kteří absolvovali exkurze Trasou 2, a starší žáci 2. stupně základní 

školy a středních škol (14 – 16 let) se účastnili exkurzí po Trase 1. V rámci spolupráce 

s táborem se těchto testovacích exkurzí účastnili také oddíloví a hlavní vedoucí 

táborníků jako další pedagogický dohled a umožnili posouzení z odborného hlediska. 

Na konci exkurzí hodnotili účastníci stezku formou ankety, která se skládala z 2 částí. 

V první části účastníci hodnotili škálou od 1 do 5 tyto čtyři výroky (podrobněji viz 

Příloha 5): 

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. 

Evaluace Trasy 1 a 2 také probíhala formou strukturovaného rozhovoru (Gavora, 

2010) s hlavní vedoucí tábora, která se účastnila obou tras během několika exkurzí. 

Přesný přepis rozhovoru je uveden v Příloze 6. 

Dalších exkurzí po stezkách v Rychlebských horách se zúčastnili a zhodnotili 

návštěvníci z řad odborníků (se zaměřením na geologii nebo z pedagogického prostředí) 

i laické veřejnosti. Laici byli většinou místní obyvatelé, nebo pocházeli z okolí 

Rychlebských hor. Na rozdíl od toho byli účastníci z letního dětského tábora zastoupeni 

z různých krajů České republiky. Celkové počty osob jsou shrnuty v kapitole 6.2 

a v tab. 2. 

NS Okruh žulovským plutonem byl testován až po evaluaci obou tras 

v Rychlebských horách. Jelikož již nebyla možnost spolupráce s volnočasovými 

organizacemi, které se věnují dětem, byla stezka hodnocena pouze dospělými osobami 

v rámci 2 exkurzí. Dohromady se zúčastnili 3 pedagogové a 6 laiků. 

Na konci každého okruhu ukončeného zpět v ulici Nádražní byla provedena anketa 

formou rozhovoru s každým s účastníků. Pro anketu byly přeformulovány výroky 

předchozí ankety NS Račí údolí – Zálesí – Javorník: 
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1. Líbila se Vám stezka? 

2. Dozvěděl/a jste se nové informace? 

3. Prošli byste znovu stezku? 

4. Doporučil/a byste stezku?  

Na otázky bylo možné odpovědět škálou 1 – 5 (ano – ne), což bylo zaznamenáno 

do souhrnné tabulky (viz Příloha 5), a vlastním komentářem. Evaluace této trasy je 

shrnuta v kapitole Zhodnocení naučné stezky Okruh žulovským plutonem 

6.2 Evaluace naučných stezek mezi Račím údolím a Javorníkem 

Evaluace Trasy 1 i Trasy 2 v Rychlebských horách byla prováděna zpětnou vazbou 

účastníků exkurzí formou krátké písemné ankety, rozhovorem s účastníky v průběhu 

exkurzí a strukturovaným rozhovorem s hlavní vedoucí tábora. Pro obě trasy byla 

vytvořena jedna anketa. Vzor ankety se nachází v Příloze 5. První část obsahuje 4 

tvrzení, kde návštěvník hodnotil výroky o trase číslem 1 až 5 (1 - ano, zcela souhlasím; 

spíše souhlasím, ano i ne, nebo nevím; spíše nesouhlasím; 5 - rozhodně nesouhlasím) 

podle toho, jak se s daným tvrzením ztotožňuje, a krátkým komentářem. Druhá část je 

zaměřena na podnětné připomínky a názory, podle kterých se projekt naučných stezek 

dále rozvíjel. 

Exkurzí v rámci tábora se účastnily 3 skupiny po 12 a jedna skupina po 22 dětech, 

5 oddílových vedoucích a hlavní vedoucí. Žáci byli rozděleni v úvodním zastavení 

na dvojice, ve kterých spolupracovali při řešení 2 typů pracovních listů. Ačkoliv byli 

všichni několikrát upozorněni, některé dvojice pochopili, že i při dodatečném 

vyplňování zpětné vazby (ankety) mají spolupracovat, nebo odevzdali nevyplněné 

ankety (i vedoucí). Ke zjištění nižšího počtu došlo až po předání na konci tábora, takže 

anketu bylo nutné zpracovat v menším počtu, než bylo celkově dětí i vedoucích. 

Kromě spolupráce s letním dětským táborem obě stezky navštívili další návštěvníci -  

odborníci z pedagogického prostředí nebo se zaměřením na geologii (pro zjednodušení 

v tabulkách souhrnně označování jako pedagogové) a laici. Laickou veřejnost 

zastupovali většinou místní obyvatelé, nebo lidé pocházející alespoň z okolí 

Rychlebských hor. Na rozdíl od toho byli táborníci zastoupeni z různých krajů České 

republiky. Celkové počty jsou shrnuty v tab. 2. 

Jednotlivé odpovědi byly zpracovány do tabulky (Příloha 5). Bylo vypočítáno 

průměrné hodnocení jednotlivých skupin a také celkový průměr, jak je vidět v tab. 3 
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a 4. Souhlasné hodnocení bylo spíše od dospělých. Žáci hodnotili naučné stezky 

záporněji. V průměru se jedná pouze o desetiny bodu, a tedy bylo hodnocení v mezích 

souhlasu. 

 Trasa 1 Trasa 2 
Mladší žáci 0 18 
Starší žáci 27 0 

Pedagogové 4 4 
Veřejnost 5 5 

Tab. 2 Celkový počet osob zastoupený v anketě z jednotlivých skupin rozdělených podle tras 

 

 

 

 

 

 
Tab. 3 Průměrné hodnocení výroků pro jednotlivé skupiny a celkové průměry Trasy 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4 Průměrné hodnocení výroků pro jednotlivé skupiny a celkové průměry Trasy 2  

 

S prvním výrokem „Tato stezka se mi líbila“ souhlasila s výhradami většina 

návštěvníků obou naučných stezek, jak je vidět na grafech níže. Nesouhlas se objevil 

pouze 2x v anketách žáků, kteří absolvovali delší trasu. Nesouhlas s tímto tvrzením 

a jiné negativní hodnocení byly vysvětlovány délkou trasy a vysokým převýšením mezi 

úvodním a prvním zastavením. Častý komentář u tohoto tvrzení byl o tom, že stezka 

byla zajímavá, přínosná nebo nezajímavá. Jejich poměr (zajímavá, 

přínosná : nezajímavá) byl pro Trasu 1 4:2. V anketě kratší trasy se slovní komentáře 

vyskytovaly zřídka nejenom pro tento výrok, ale i pro ostatní věty první i druhé části 

ankety. 

Trasa 1 1. výrok 2. výrok 3. výrok 4. výrok 
Žáci 2,36 1,86 3,46 2,54 
Pedagogové 1,67 1,33 2,33 1,33 
Veřejnost 1,67 1,5 2,17 1,5 
Celkově 2,19 1,78 3,17 2,28 

Trasa 2 1. výrok 2. výrok 3. výrok 4. výrok 
Žáci 2,28 1,78 3,47 2,33 
Pedagogové 1 2,5 2 1 
Veřejnost 2 2,6 2,8 2 
Celkově 2,04 2,04 3,13 2,07 
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Graf 1 (vlevo) a 2 Shrnutí počtů jednotlivých hodnocení 1. výroku pro Trasu 1 a Trasu 2 v Rychlebských 

horách 

 

Druhé tvrzení o nově nabytých informacích bylo hodnoceno až na dvě výjimky 

hodnotami 1 – 3, jak je vidět na grafu 3 a 4. Výjimky se týkaly 2 táborníků, kteří 

neabsolvovali většinu delší trasy. Předpoklad většího nesouhlasu u odborných osob se 

nepotvrdil. Jejich alespoň částečný souhlas byl vysvětlován neznalostí místní historie 

těžby nebo geografie. 

Graf 3 (vlevo) a 4 Shrnutí počtů jednotlivých hodnocení 2. výroku pro obě trasy v Rychlebských horách 

 

Zájem o zopakování exkurze naučnou stezkou projevila 1/3 účastníků delší trasy 

a kratší verze stezky 26% účastníků ze všech dotazovaných skupin. Negativní 

hodnocení bylo zdůvodňováno stejně jako u prvního výroku délkou a náročností trasy 

(bolestí nohou) nebo dostačujícími informacemi pro jedinou návštěvu. 
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Graf 5 (vlevo) a 6 Shrnutí počtů jednotlivých hodnocení 3. výroku pro obě trasy v Rychlebských horách 

 

Čtvrtý výrok obsahoval nejvíce komentářů. Poměry doporučení : nedoporučení 22:4 

(Trasa 1 viz graf 7) a 20:5 (Trasa 2 viz graf 8) ukazují převahu souhlasného hodnocení. 

Do poměrů nebylo započítáno hodnocení 3 (ano i ne, nevím), ačkoliv v několika 

případech obsahovalo doporučující komentář někomu, koho tohle téma zajímá. 

Nedoporučení naučných stezek bylo žáky vysvětlováno tím, že by to nikoho nezajímalo, 

nebo by to nikomu nepřáli. Souhlasné komentáře lze rozdělit do několika skupin 

(počítány obě trasy dohromady) – rodina (rodiče, prarodiče, doma) – 7; kamarádi, 

spolužáci (jmenovitě) – 7; turisté (návštěvníci, místní obyvatelé, ti, kteří se zajímají) – 

8; pedagogické využití (ve škole, výlet, táborový program) – 4. 

Graf 7 (vlevo) a 8 Shrnutí počtů jednotlivých hodnocení 4. výroku pro obě trasy v Rychlebských horách 

 

Druhá část ankety se týkala pozměňovacím návrhům a poznámkám k naučným 

stezkám. V anketě delší i kratší stezky se objevila od dětí kritika trasy, a to zejména 

z důvodu prvotního převýšení a také trasy vedoucí po silnici II. třídy. Dále bylo 
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navrhováno využití většího počtu obrázků a ukázek zejména při Trase 2. Nelze 

opomenout výskyt poznámek o nedostatečné svačině, kterou měli na starost 

zaměstnanci tábora a je proto vnímána spíše jako doporučení pro další návštěvníky. 

Nebyla zde obsažena pouze kritika a návrhy na změny. V některých anketách bylo 

v této části zmíněno poděkování, pozitivní hodnocení naučné stezky, jejího pojetí 

a průběhu nebo smajlíci. 

Pozitivně hodnocené bylo využití pracovních listů pro děti. Pro každou trasu byly 

vytvořeny 2 typy. První typ v obou případech obsahuje různé druhy otázek, druhý je 

formou doplňování vhodných pojmů do souvislého textu. Žáci spolupracovali 

na vyplňování obou typů ve dvojicích, které si utvořili. Informace získávali z průvodců, 

které jim byly rozdány k prostudování den před exkurzí a byly jim také k dispozici při 

exkurzi. Druhou možností k získání informací byl výklad při každém zastavení, kterého 

využívala většina účastníků. Součástí zastavení byly i otázky žáků k danému tématu, 

nebo naopak zkoušení vědomostí dodatečnými otázkami k jednotlivým tématům. 

Správné odpovědi a vyplněný text dostali vedoucí na konci exkurze, aby si je mohli 

návštěvníci zkontrolovat a případně opravit. Pracovní listy i další materiály zůstávaly 

účastníkům. Průběžným sledováním a zběžnou kontrolou na konci stezek bylo zjištěno, 

že vyplnění listů nebylo problematické a vyskytovalo se minimum chyb, a to při obou 

trasách především v typu, kde byly doplňovány výrazy do textu. Nejstarší žáci, kteří již 

absolvovali geologii na základní škole, dokázali vyplnit první typ pracovních listů 

z většiny i bez průvodce a výkladu. 

Během každé exkurze se utvořila skupinka zvídavějších žáků, kterým bylo téma 

geologie blízké. Tato skupinka i v průběhu přechodu mezi zastaveními vedla se mnou 

(průvodcem) a vedoucími rozhovor nejenom o jednotlivých otázkách v pracovních 

listech, ale i o širších tématech jako podrobnosti daného geologického období a jeho 

výskyt v různých částech České republiky, využití a práce s geologickými mapkami, 

geologickým kladivem a podrobnější historie těžby a zpracování jednotlivých surovin. 

Při předání anket byl dodatečně proveden strukturovaný rozhovor s hlavní vedoucí 

tábora, která se účastnila obou verzí naučných stezek jako pedagogický dozor i pomoc. 

Přesný přepis rozhovoru je v Příloze 6. Hlavní vedoucí hodnotila stezky pozitivně. 

V délce, trase ani připravenosti problémy nespatřovala. Trasy v této verzi doporučila 

pro 2. stupeň základních škol, jako doplněk k výuce, nebo programu tábora. Mezi 

problémy uvedla chybějící příručku pro pedagogy, aby mohli navštívit za stejných 
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podmínek trasu i bez průvodce (osoby) a mohli se dopředu připravit. Dále také zmínila 

ztracené děti v průběhu jedné z exkurzí a podmínky, které je nutné dodržet, aby se tomu 

předcházelo. 

Na základě připomínek z anket a rozhovoru byly k průvodci přidány obrázky týkající 

se textu jednotlivých zastavení (viz Příloha 2 a 4) a byly zpracovány didaktické 

doporučení pro pedagogy (Příloha 7). 

6.3 Evaluace naučné stezky Okruh žulovským plutonem 

Jak již bylo zmíněno, tato oblast je součástí Žulovské pahorkatiny a nikoli 

Rychlebských hor, proto byla zvolena jako doplňková naučná stezka. Evaluace NS 

probíhala pouze s 9 dospělými osobami při dvou exkurzích. 

V závěru exkurze, zpět v Nádražní ulici proběhla anketa formou rozhovoru. 

Účastníkům byly pokládány výroky z ankety pro hodnocení Trasy 1 a 2 v Rychlebských 

horách transformované do otázek. Pro odpovědi platila stejná škála od 1 do 5 jako 

v původní anketě pro NS v Rychlebských horách. Při tomto hodnocení měli dotazovaní 

také možnost vlastního komentáře. Odpovědi a další komentáře byly zaznamenány 

a zpracovány do tabulky v Příloze 5. Průměrné hodnoty odpovědí na jednotlivé otázky 

skupin a celkové průměry hodnocení jsou shrnuty v tab. 5 níže. V prvních 3 otázkách 

využily možnosti vlastního komentáře 2 osoby. Čtvrtou otázku nekomentovaly pouze 

2 osoby. Anketa obsahovala také druhou část návrhů na změny, připomínky 

a poznámky. V této části se vyjádřili všichni účastníci. 

Okruh ŽP 1. otázka 2. otázka 3. otázka 4. otázka 
Pedagogové 2,00 3 2,33 1,67 
Veřejnost 2,33 2,2 3,33 2,7 
Celkově 2,22 2,44 3 2,33 

Tab. 5 Průměrné hodnoty odpovědí pro jednotlivé skupiny a celkové průměry hodnocení Okruhu 

žulovským plutonem  

 

Na první otázku odpověděli všichni kladně nebo nerozhodně. Průměr odpovědí 

pedagogů byl 2 (spíše ano) a veřejnosti 2,33, jak je vidět v tab. 5. Oba vlastní komentáře 

se týkaly pozitivního hodnocení praktických ukázek v některých zastávkách. 

Odpovědi na druhou otázku se pohybovaly pouze v rozmezí 1 – 3 obdobně jako u NS 

v Rychlebských horách (pro srovnání graf 4 a 9). Nejčastější odpověď byla 3 (viz graf 9 
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níže), ano i ne. Vyššími hodnotami v průměru odpovídali účastníci z pedagogického 

prostředí. Vlastní komentář u této otázky nikdo nepřidal. 

Graf 9 (vlevo) a 10 Počty jednotlivých odpovědí na 2. (vlevo) a 4. otázku ankety pro zhodnocení Okruhu 

žulovským plutonem 

 

Stejným počtem spíše kladným (2), neutrálním (3) a spíše záporným (4) hodnocením 

odpověděli dotazovaní na otázku o opětovném navštívení naučné stezky. Větší zájem 

projevili pedagogové. Jediný komentář od pedagoga byl pouze potvrzením faktu, že by 

se dotyčná osoba znovu zúčastnila exkurze naučné stezky pro podrobnější průzkum 

jednotlivých zastávek. 

Odpovědi na poslední otázku se pohybovali v rozmezí od 1 do 4, jak je vidět 

na grafu 10. Dotazovaní nejčastěji zmiňovali v komentáři doporučení kamarádům nebo 

známým (6x). Další skupinou byli turisté (4x) a místní obyvatelé (4x). Návštěvníci také 

zmínili doporučení pro pedagogické účely (4x), a to především jako vhodnou exkurzní 

lokalitu pro poznávání historie a přírodních poměrů místního kraje v rámci školní výuky 

i mimoškolních aktivit. Jediná negativní odpověď byla zdůvodněna neatraktivním 

tématem pro děti i dospělé. 

Druhá část ankety týkajících se připomínek a vlastních nápadů byla využita všemi 

dotazovanými. Nejčastější připomínka byla k trase, která obsahuje několik slepých 

ramen a prochází se stejná cesta tam a zpět. Objevily se negativní reakce 

na neprošlapanou a neudržovanou stezku. Tato dvě témata byla předmětem diskuzí 

během obou exkurzí. Ve třech případech účastníků z laické veřejnosti chyběl 

dotazovaným zábavnější program pro děti, protože představený průvodce byl dle jejich 

uvážení odborný a strohý. Poznámky mimo jiné obsahovaly celkově kladné hodnocení 

naučné stezky, představení místní historie těžby a geologických zajímavostí. Poslední 
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zajímavý komentář se týkal srovnání stávajících naučných stezek v okolí i navrhované 

NS výše, protože se dotyčná osoba zúčastnila také exkurze Trasy 1 a zná nedaleké 

stezky v okolí Vápenné. Dle jejích slov: „Tato stezka je zajímavá, ale v porovnání 

s ostatními může upadnout do pozadí. Téma stezky je rozhodně poučné a vybrané 

zastávky dobře charakterizují, co se v textu píše, ale předchozí exkurze (myšleno 

Trasa 1) byla prostě lepší.“ 
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7 Diskuze 

Návrh Naučné stezky Račí údolí – Zálesí – Javorník v Rychlebských horách byl 

rozdělen na dvě trasy podle náročnosti, aby bylo možné stezku využít pro širší okruh 

testovaných osob, především mladších žáků základních škol, a potvrdit tak možnost 

širšího využití pro pedagogické účely i mimoškolní činnost. Celkově se exkurzí 

po trasách Naučné stezky v Rychlebských horách zúčastnilo 69 osob. 

Evaluace náročnější a delší Trasy 1 přes Zálesí se zúčastnilo 37 osob, z čehož 

9 dospělých a 27 dětí ve věku 14 – 16 let vyplnilo anketu a s hlavní vedoucí byl veden 

strukturovaný rozhovor. Hodnocení jednotlivých výroků v první části ankety bylo 

v průměru spíše pozitivní (souhlasné). Nejlépe byl hodnocen druhý výrok o nových 

informacích, který u všech skupin dosahoval v průměru mezi 1 až 2, tedy zcela 

souhlasím – spíše souhlasím s tímto výrokem. Děti hodnotily trasu více kriticky než 

dospělí ve všech bodech ankety. Jejich komentáře obsahovaly více negativních 

připomínek především na délku a náročnost stezky. Ankety skupiny „pedagogů“ byly 

spíše v souhlasném duchu, čemuž nasvědčuje celkový průměr 1,67. Skupiny dospělých 

při evaluaci neuváděly tolik komentářů jako děti, přesto zde byly více relevantní 

podněty k vylepšení a změnám samotné trasy, průvodce a vytvoření didaktických zásad 

pro pedagogy. 

Kratší a jednodušší Trasu 2 hodnotilo v anketách 27 osob – 9 dospělých a 18 dětí 

ve věku 11 – 13 let. Výše zmíněný strukturovaný rozhovor s hlavní vedoucí se týkal 

i této trasy. Ačkoliv nadpoloviční většina souhlasila, nebo spíše souhlasila s prvním 

(stezka se líbila), druhým (nové informace) a čtvrtým (doporučení stezky) výrokem 

stejně jako u Trasy 1, průměry jednotlivých skupin hodnotících osob ukazují více 

kritické hodnocení než v případě předchozího návrhu a žádný výrok nebyl v průměru 

hodnocen pod 2. S prvním a čtvrtým výrokem (spíše) souhlasilo shodně 20 osob 

(všichni dospělí + 11 dětí), a proto v průměru dosáhly lepší hodnoty než Trasa 1. 

Skupina odborníků (pedagogů) i v tomto případě hodnotila stezku spíše souhlasně až 

souhlasně. Ankety týkající se této trasy obsahovaly celkově méně komentářů. Skupina 

dětí i zde nejvíce kritizovala náročnost stezky, a to především v úseku k prvnímu 

zastavení. 

Exkurzí i evaluace druhého návrhu Naučné stezky Okruh žulovským plutonem se 

zúčastnilo 9 dospělých. Ačkoliv 2/3 hodnotících uvedlo, že se jim stezka (spíše) líbila, 
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celkově byla trasa hodnocena nejhůře ze všech návrhů. Bylo zde uvedeno mnoho 

návrhů na změny především samotné trasy. Kladné ohlasy se týkaly hlavně 

vypíchnutých zajímavostí a doprovodných, nepřírodovědných informací. 

Výsledky evaluace potvrzují obecná fakta z literatury (např. Čeřovský, 1989, 

Klonfarová, 1999 a Kloučková, 2011). Již Čeřovský (1989) upozorňuje na atraktivní 

a oblíbenou možnost ukázat zajímavosti, vzácnosti a také zásahy člověka do přírody 

formou naučných stezek. Tento fakt koresponduje se zjištěním patrným v grafu 1 i 2 

a potvrzuje to také 12 komentářů účastníků, které obsahují pozitivní ohlasy (celá stezka, 

či její části se líbily). Kloučková a Šulcová (2011) prokázaly, když zkoumaly skupiny 

žáků při exkurzích po vybraných naučných stezkách, zefektivnění výuky a nabývání 

nových informací z přírodovědných oborů v důsledku přímého kontaktu s přírodou 

a propojením teorie a praxe (sbírání přírodnin, ukázky v přirozeném prostředí), což 

potvrzují i výsledky evaluace návrhů naučných stezek znázorněné na grafu 3 a 4, kdy 

pouze 2 děti uvedly, že se nedozvěděli nic nového, a to z důvodu, že stezku z větší části 

nedokončily. Doplnění Naučné stezky o pracovní listy a Didaktická doporučení 

pro pedagogy usnadnilo pedagogické využití dle požadavků stanovených Klonfarovou 

(1999), která uvádí, že naučná stezka může dobře sloužit potřebám školy, pokud ideálně 

obsahuje metodickou příručku pro učitele a pracovní listy. Pracovní listy navíc 

podporují aktivizaci, samostatnou práci, komunikaci a týmovou spolupráci žáků 

(Čeřovský, 1989), jak bylo vidět při testovacích exkurzích Trasy 1 a 2, při nichž 

vyplňování pracovních listů motivovalo alespoň část dětí ke zvídavosti a dalším 

otázkám. 

Všechny naučné stezky jsou zpracovány pouze ve formě návrhů. Realizaci brání 

několik zásadních problémů, které nelze v tuto chvíli vyřešit. Jedná se především 

o problematiku nejistého majitele pozemků (velká část pozemků hlavně v Rychlebských 

horách je součástí církevních restitucí) a nedostatku financí pro vlastní realizaci. Přesto 

byly materiály nabídnuty základní škole v Javorníku, která projevila zájem o jejich 

využití a doporučila další jednání o realizaci se starostkou města Javorník. Hlavní cíl 

práce, vytvořit návrhy nových naučných stezek v oblasti Rychlebských hor se 

zaměřením na geologii a jejich ověření v praxi s didaktickým zaměřením i pro 

volnočasové využití, byl splněn. 
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8 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit návrhy naučných stezek na základě 

geologického rozboru Rychlebských hor a jejich jednotlivých částí. Naučná stezka Račí 

údolí – Zálesí – Javorník je lokalizována v severním výběžku Rychlebských hor a je 

rozdělena dle náročnosti na 2 trasy. Stejně tak příslušné materiály k těmto trasám jsou 

diferencovány tak, aby bylo možné využití různých věkových skupin žáků základních 

a středních škol. Na základě evaluace byla prokázána vhodnost pro pedagogické využití 

obou tras a přidána metodická příručka pro pedagogy. Naučná stezka Okruh žulovským 

plutonem vznikla jako druhý doplňující návrh naučné geologické stezky v blízkosti 

Rychlebských hor. Testování probíhalo pouze s dospělými osobami a ke stezce nebyly 

vytvořeny didaktické materiály jako v předchozím případě. 

Všechny tři trasy jsou zpracovány pouze ve formě návrhů a realizace není v této 

chvíli možná. Materiály budou využívány základní školou v Javorníku. Možnosti 

realizace Naučné stezky Račí údolí – Zálesí – Javorník (obou tras) budou předmětem 

jednání se starostkou města Javorník. Návrh naučné stezky Okruh žulovským plutonem 

může být do budoucna doplněn o pracovní listy a metodickou příručku a také nabídnut 

základním školám v oblasti Žulovské pahorkatiny. 
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