
MOŽNÁ POSLEDNÍ  

Patrně poslední byla vlastivědná vycházka Klubu seniorů Háje ve Slezsku v úterý 16. listopadu. Našim cílem 

byly tentokrát geologické a přírodní zajímavosti v okolí Nového Jičína. Z Háje ve Sl. jsme odjeli vlakem do 

Opavy, kde jsme přestoupili na autobus do Nového Jičína. Tam jsme opět přestoupili na krásný červený 

elektro bus městské dopravy, který nás zavezl do místa startu vycházky. Byla jím místní části Nového Jičína 

nazvané Kojetín. Nepleťte se není to Kojetín na trati do Brna. Vycházíme něco málo před desátou hodinou. 

Sluníčko urputně bojuje s mlhou, aby ji rozpustilo a mohlo se ukázat v plné kráse, ale moc mu to nešlo.  

Kousek za Kojetínem ve směru na Stráník, přicházíme k první geologické zajímavosti, přírodní památce 

Pikritovým mandlovcům. Jedná se o vulkanické výlevy pikritové lávy. Mandlovce se jim říká podle malých 

kousků minerálu, které vyplnily bubliny v kdysi žhavé lávě. Koukneme se a pokračujeme dál. Asi po dvou 

kilometrech přicházíme k další přírodní zajímavosti, pikritovému lomu. Těžily se v něm vyvřelé horniny, 

olivnický tešínit a pikrit. Dno lomu je nyní zatopeno vodou. Co by kamenem dohodil a jsme v obci Stráník, 

kde se nachází další přírodní zajímavost na naší trase, Polštářové lávy ve Straníku. Jedná se o výchoz 

vulkanické horniny zvané těšínit. Kameny mají polštářovitý tvar a odtud byl odvozen název Polštářová láva. 

Nalezneme zde i krásnou kapličku Panny Marie. Místo je hezky upraveno. Protože jsme ve Straníku správně 

neodbočili, dojdeme brzy do cíle naší vycházky do Hodslavic, aniž vidíme hlavní přírodní zajímavost, prameny 

Zrzávky. Aniž tedy věnuje pozornost památkám Hodslavic, rychle je přejdeme.  Po asi 2 km rychlé chůze 

kolem frekventované silnice směr Valašské Meziříčí, přicházíme k pramenům. Čím jsou tak přitažlivé? Jedná 

se o zajímavý přírodní jev, a to tím, že jen kousek od sebe vyvěrají dva prameny, a přitom každý má jiné 

chemické složení. Z jednoho vytéká voda obsahující síran železitý rezavé barvy. Odtud též název celého 

potoka Zrzvávka. Z druhé už po čichu poznáte, že z pramene vytéká „Smradlavka“, která obsahuje sirovodík. 

Příčinou odlišného chemického složení vody jsou rozdílné horniny, kterými vody procházejí pod povrchem. 

Okolí pramenů je upraveno a je tam i sezónní občerstvení, které však bylo zavřené. Vracíme se tedy do 

Hodslavic, abychom si prohlédli rodný dům historika a „Otce národa“ Františka Palackého, dřevěný kostelík 

sv. Ondřeje, jakož i mohutný kostel Božího srdce páně. Je dávno po turistické sezóně, vše je tudíž zavřeno, 

koukáme tedy jen zvenčí.  Nezbývá pak, jen  počkat na odjezd autobusu v místní restauraci „Na Fojtství“ u 

horké polévky, studeného piva a sladké kávičky. Domů se vracíme autobusem opět přes Nový Jičín a Opavu. 

Odtud pak již vlakem do Háje ve Slezsku. Přestože nebylo zrovna slunečno, nepršelo a nebyla velká zima, 

takže všech 14 účastníků bylo s vycházkou spokojeno.  Všechny fotky z vycházky můžete opět vidět na: 

https://senhaj.rajce.idnes.cz  

Zdeněk Mustar  
Klub seniorů Háje ve Slezsku  
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