13. Stopy doby ledové
Ve čtvrtohorách se v ledových dobách vytvářelo rozsáhlé zalednění. Vznikl tak pevninský
ledovec nebo velké horské ledovce. Pevninský ledovec měl původ ve skandinávských horách,
sunul se přes celé dnešní Švédsko, Finsko a Baltské moře, zasáhl celé Dánsko, velkou část
Nizozemska, Německa a Polska a vnikl až do našeho severního pohraničí. Dále na východ
zasáhl obrovské rozlohy severního Ruska. Naposledy tomu tak bylo v předposlední době
ledové (před 250 000 lety), poslední doba ledová již ledovcem naše území nezasáhla. Poslední
zalednění zanechalo v okolí Frýdku-Místku zřetelné stopy. Kromě utváření reliéfu krajiny
jsou pro veřejnost nejzajímavější bludné balvany a lokální pískovny.
Bludné balvany jsou velké kameny, které byly transportovány ledovcem na větší nebo menší
vzdálenost od místa svého původního výskytu. U nás je nacházíme v severních Čechách
ve Frýdlantském výběžku a pak na severní Moravě a Slezsku od Jesenicka až po Ostravsko
a Těšínsko. Kameny pocházejí většinou z jižního Švédska a Pobaltí a musely tedy urazit
vzdálenost přibližně 1 500 km. Vyskytují se ovšem balvany původem z celého území, kde
ledovec prošel. V České republice jsou největší na Ostravsku. Největší známý bludný balvan
byl vykopán při stavbě Nové huti v Ostravě-Kunčicích. Žulový balvan měří cca 320 x 250 x
155 cm, odhadnutý objem má 7 m³ a váží asi 18 tun. Druhý největší, rovněž žulový balvan, je
instalován v Ostravě-Porubě. Oba kameny jsou chráněny jako přírodní památka. Ještě před 50
lety se bludné balvany na Ostravsku hojně vyskytovaly na mnoha místech, zejména na polích.
V okolí Frýdku-Místku byly velmi často nalézány pod Štandlem, v Místeckém lese,
Kunčičkách u Bašky a i jinde.
Ve Frýdku-Místku je dnes možné vidět bludné balvany i v přírodě, na místě jejich
přirozeného výskytu. Je to ve Frýdeckém lese v jedné rokli blízko lokality „Baranovice“.
Na jejich umístění odkazuje i jedna z informačních tabulí naučné stezky „Frýdecký les“. Asi
200 m od asfaltové cesty na počátku jednoho z přítoků potoka Podšajarka lze spatřit několik
menších kamenů. Většina z nich je z načervenalé žuly a to svědčí o jejich severském původu.

1. Bludné balvany na počátku rokle ve Frýdeckém lese.

2. Bludný balvan ve Frýdeckém lese.
Bludné balvany člověk od nepaměti využíval. Byl to materiál zvláště ceněný tam, kde jiné
zdroje kameniva nebyly - zejména v severním Německu, Polsku a Dánsku. Ale i v českých
zemích byly tyto kameny v oblibě. Nejvíce kamenů slouží jako památníky při úpravě
veřejných prostranství. Různých památníků jsou u nás stovky, a to jak v malých obcích, tak
ve velkých městech. Množství drobnějších kamenů lze vidět na zahradách a ve skalkách nebo
slouží i jako těžítka či drobné artefakty v interiérech.

3. Památník u Nové scény Vlast byl vybudován Maticí Místeckou v roce 1932.

4. Bludné balvany vytěžené při stavbě ulice Lískovecké v sedmdesátých letech
20. století jsou umístěny v zámeckém parku vpravo u vstupu z nádvoří.

5. Skupina kamenů v zámeckém parku má zřetelné stopy obroušení tlakem ledovce.

6. Památník u kina P. Bezruče.

7. Památník v Lískovci.
Ve Frýdku-Místku lze bludné balvany a jejich použití vidět u Nové scény Vlast, v zámeckém
parku, u kina P. Bezruče nebo v Lískovci. V okolních obcích jsou například ve Sviadnově,
Paskově, Hodoňovicích, Bašce a jinde.

8. Bludný balvan u divadélka Čtyřlístek na ulici Novodvorská.
Druhým významným fenoménem, který měl v minulosti velký hospodářský význam, jsou
lokální pískovny, které vznikly v době ledové. Proudící voda, vytékající z ledovce při tání,
unášela písek a štěrk. Ty se pak usazovaly v různých sníženinách, a nebo jezerech, které
vznikly tím, že ledovec přehradil odtoková údolí. Vznikla tak ložiska glacifluviálních písků
a štěrkopísků (glacifluviální = v přímé souvislosti s existencí vody z ledovce). Proto jde
většinou o menší lokality.

8. Pískovna v Hodoňovicích

9. Pískovna ve Václavovicích.
Některé uloženiny štěrkopísků vznikly také přímým působením ledovce. Postupující ledovec
unášel, kromě bludných balvanů, také množství jemnějšího materiálu – štěrků a písků. Ty se
ukládaly po bocích nebo v čele ledovce. Vyplňovaly prohlubně, a nebo naopak, po ústupu
ledovce, tvořily táhlé vyvýšeniny – morény. Takovou ledovcovou morénou je například
i prostor Frýdeckého lesa.
V okolí Frýdku-Místku byly využívány pískovny například ve Frýdeckém lese, Dobré,
Václavovicích, Horních Domaslavicích a Hodoňovicích. Dnes se zde již netěží a lokality
zarůstají nálety dřevin, pouze pískovna v Dobré byla rekultivována na pole. Pískovny,
ponechané přirozenému vývoji, mohou být cennými přírodními lokalitami. Takovou, dnes
vyhlášenou za evropsky významnou lokalitu, je pískovna ve Václavovicích. Prohlubně
po těžbě jsou zatopeny vodou. Nádrže jsou v pokročilém stádiu zazemnění (zanášeny jsou
spadaným listím, odumřelým rostlinstvem a padlými větvemi) a obklopují je údolní jasanovoolšové luhy. Vytvořilo se zde prostředí příhodné pro rozmnožování obojživelníků a nyní je
významnou lokalitou ohroženého čolka velkého. Je zde jeho nejvyšší známá koncentrace
dospělců v regionu.
Kudy tam:
Bludné balvany – Frýdecký les
Lokalita leží ve Frýdeckém lese mimo cesty, v rokli, kde pramení bezejmenný přítok
Podšajarky, asi 100 m od počátku naučné stezky „Frýdecký les“. Od tabule č. 1 vede k rokli
nezřetelná pěšina lesním porostem.
GPS:
49°41'58"N, 18°21'42"E
Doprava:
Autobus:
Městské linky č. 1, 5, 6, 9, 10 do stanice „Nemocnice“, odtud pěšky ul.
J. Pěšiny a K Lesu až do lesa, kde v křížení lesních asfaltových cest odbočíme
doleva, kde po 100 m je tabule č. 1 naučné stezky Frýdecký les. Od ní je 100 m
daleko téměř přímo severním směrem v lese údolí, kde kameny leží.

Auto:
Pěšky:

Po ulici K Lesu lze dojet až k tabuli č. 1 naučné stezky, dále viz výše.
Ulicí J. Pešiny a K lesu až k tabuli č. 1 naučné stezky, dále viz výše.

Bludné balvany – památníky ve Frýdku-Místku
Místo:
Umístění:

GPS:

Místek
Místek
Frýdek
Frýdek
Frýdek
Frýdek
Lískovec

49º40'37" N, 18º20'41" E
49º40'15" N, 18º20'46" E
49º41'09" N, 18º20'43" E
49º41'09" N, 18º20'46" E
49º40'52" N, 18º21'35" E
49º42'00" N, 18º21'42" E
49º42'14" N, 18º19'29" E

Hlavní třída, u kina Vlast
Frýdlantská ul., u kina P. Bezruče
Zámecká ul., zámek u brány do parku
Zámecká ul., zámecký park
Divadlo Čtyřlístek
Frýdecký les
památník blízko severního zhlaví nádraží

Pískovna Hodoňovice
Lokalita se nalézá na východním okraji lesního komplexu mezi Metylovicemi
a Hodoňovicemi na vyvýšenině, která je dozníváním Metylovické hůrky severním směrem
k plochému okolí Frýdku-Místku.
GPS:
49°37'41"N, 18°20'34"E
Doprava:
Autobus:
Příměstská linka do Hodoňovic, do zastávky „Hodoňovice-škola“, odtud
po modré turistické trase až přímo k pískovně.
Auto:
Do Hodoňovic, zaparkovat u restaurace U Čendy a odtud po modré turistické
trase až přímo k pískovně.
Vlak:
Do stanice Baška a od ní po modré turistické trase přes Hodoňovice až
k pískovně. Lze pokračovat až do stanice Pržno, odtud vede také modrá
turistická trasa až k pískovně, ovšem přes vrchol Metylovické hůrky (523 m
n.m.).
Pěšky:
Z Místku po levém břehu vede dobře schůdná cesta až k lávce v Kunčičkách
k nádraží v Bašce, kde protíná modrou turistickou trasu, která přes Hodoňovice
vede až přímo k pískovně. Pěšky z Frýdku-Místku lze po levém břehu
Ostravice dojít až k lávce přes řeku v Hodoňovicích-Kamenci, kde se napojí
na modrou turistickou trasu, která vede přes Metylovickou hůrku až
k pískovně.
Pískovna Václavovice
Lokalita je dobře přístupná, leží na hranicích města Šenova a obce Václavovice v údolí
místního Frýdeckého potoka nedaleko silnice Frýdek-Místek - Šenov.
GPS:
49°45'58.685"N, 18°22'40.319"E
Doprava:
Autobus:
Příměstská linka do Havířova do zastávky „Šenov-Lapačka“, z té se vrátit asi
50 m zpět a odbočit vpravo (ve směru od Frýdku-Místku tedy vlevo) do ulice
K Pískovně, lokalita se nachází 100 m vlevo od místní komunikace přes louku,
v údolí na břehu Frýdeckého potoka je naučná tabule.
Auto:
Ze silnice Frýdek-Místek – Šenov odbočit asi 150 m za označením obce Šenov
vlevo do ulice K Pískovně, kde lze u naučné tabule zastavit.
Pěšky:
K lokalitě z Frýdku-Místku nevede žádná turistická značená ani bezpečná
neznačená pěší trasa.

