
1. Skalní vì� Høebe-
náè u Sloupu nále�í
k nejznámìjším útva-
rùm Moravského kra-
su. Je svìdkem silné
eroze okolních hornin
i pøítomnosti verti-
kálních puklin a le�a-
tých vrás ve vápen-
cích.

2. Vstup do Sloupsko-šošùvských jeskyní vypadal pøi stoleté
vodì v èervenci 1997 velmi nezvykle. Sloupský ponor nestaèil
pojmout vodní spousty a ty pøetekly do Pustého �lebu.

3. V jeskyni Kùlna bylo v minulých dvou stoletích nalezeno
obrovské mno�s tv í cenného archeo log i ckého a
paleontologického materiálu paleolitického stáøí (ze starší doby
kamenné, pøièem� nejstarší, 14. vrstva je 120 000 let stará).
Dnes je tato lokalita muzeem v pøírodì.

4. Pøi objevování nových podzemních prostor pomáhá
jeskyòáøùm jev, který dùvìrnì nazývají „mastné fleky“. Jsou to
vlastnì stropy, kameny a su� pokryté jinovatkou. Ta se tvoøí pøi
proudìní teplého a vlhkého jeskynního vzduchu. Tam, kde ji
naleznou, mohou speleologové doufat, �e objeví nové jeskynì.
Vchod jeskynì Dolní Suchdolská, Pustý �leb.

5. Kresba z archivu prof. Absolona znázoròuje dramatický
okam�ik, kdy dìlníci navrtávají poslední úsek pøed prora�ením
odvodòovacího tunelu do koryta Punkvy. Je to dùle�itá epizoda
v dìjinách zpøístupòování Punkevních jeskyní.

6. Stropy mohutných jeskynních dómù tvoøí èasto vrstevní plochy
lavicovitých vápencù, jako napø. v jeskyni Býèí skála.

7. Ètyøi pøíklady geologických zajímavostí, jich� mù�eme v Mo-
ravském krasu najít mnoho: a – �íly krystalického kalcitu s
hematitem v Nové Amatérské jeskyni, b – geody s køiš�álem z
pískovny Rudice-Seè, c – zkamenìlina tabulátního korálu rodu

(døíve ) z vchodu do jeskynì Štajgrovka v
Pustém �lebu, d – jurští amoniti z Olomuèan.
Hillaepora Trachypora

8. Ve vlhèích obdobích vápence zvìtrávaly na krasové pùdy,
z nich� terra rossa má barvu èervenou a terra fusca hnìdou.
V místech, kam nezasáhla eroze, zùstávají zachovány dodnes.
Lom na Bradinách u Šošùvky.

11. Pískovna v Rudici-Seèi je dnes nejzøetelnìjší pøipomínkou
zašlé slávy rudického hornictví. Nacházíme zde zbytky výdøe-
vy starých štol s výskyty Fe rud, ale té� známé rudické geody.
Souèasnì je evropsky unikátní ukázkou sedimentární výplnì
rozšíøených vertikálních puklin – tzv. geologických varhan –
fosilními køídovými zvìtralinami, pestrobarevnými jíly a
kaolinickými písky.

9. Na hranici nekrasových køemièitanových hornin (pískovcù a
bøidlic spodního karbonu) a zkrasovìlých vápencù ve støední
èásti Moravského krasu se nachází Rudické propadání, kde vody
mizí v krasovém podzemí.

10. … a po šesti kilometrech podzemní pouti se vody Jedovnic-
kého potoka objevují na povrchu ve vývìru u Josefova.

Na obálce jsou vápencová skaliska Kolíbky u Rudického propadání.
Foto I. Audy (3, 6, 7a, 10, v textu), M. Audy (4, obálka), I. Balák (1, 7b, d),
J. Otava (7c, 8, 11), L. Štefka (9), J. Vít (2).

1 – miocén, vápnité jíly
2 – køída, pestré jíly a písky, Fe-rudy
3 – jura, vápence a slínovce
4 – spodní karbon, droby, bøidlice a na jihu slepence
5 – svrchní devon a spodní karbon, vápence a bøidlice
6 – svrchní devon, hlíznaté vápence
7 – støední a svrchní devon, pøevá�nì svìtlešedé vápence
8 – støední devon, pøevá�nì tmavošedé vápence
9 – spodní a støední devon, èervené pískovce

10 – starohory, �uly brnìnského masivu
11 – balvany køemenných slepencù a pískovcù – sluòákù

Trojrozmìrnì znázornìná
geologická stavba Moravského krasu (nepøevýšeno)

12 – zlomy
13 – hranice CHKO Moravský kras
14 – lokality na fotografiích



Závrtové øady na planinì Harbechy. V pozadí La�ánecký �leb, Rudická plošina a �ulový brnìnský masiv.

Krasový povrch s tajemným podzemím

Chránìné krajinné oblastí v Èeské republice jsou rozsáhlejší území
s harmonicky utváøenou krajinou, pøírodními ekosystémy, pøípadnì
s památkami prehistorického a historického osídlení. Zvláštì na
území krasových chránìných krajinných oblastí, z nich� je Moravský
kras rozlohou i významem nejvìtší v ÈR, si uvìdomujeme, jak
rozhodující vliv pro jejich utváøení má geologická a geomorfologická
stavba území.

Chránìná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena 4.
èervence 1956 a má rozlohu 94 km . Je to oblast s nejlépe vyvinutými
krasovými jevy v Èesku. Geograficky nále�í Moravský kras západní
èásti Drahanské vrchoviny, kde se táhne od severu k jihu v pruhu
širokém 3 a� 5 km, ohranièeném na jihu Brnem a na severu spojnicí
vsí Holštejn a Sloup. V krasových oblastech je vìtšina dìjù nìjakým
zpùsobem spjata s povrchovými a hlavnì podzemními vodami, a tak
i Moravský kras se èlení na severní èást odvodòovanou Punkvou do
Svitavy, støední èást odvodòovanou Jedovnickým potokem do
Svitavy a koneènì na ji�ní èást odvodòovanou Øíèkou do Svratky.
Reliéf vápencového území Moravského krasu mù�eme
charakterizovat jako sérii plošin, postupnì klesajících k jihu, pøièem�
severnìjší plošiny (Ostrovská, Harbechy a Rudická) mají nadmoøské
výšky kolem 500 m. Plošiny jsou rozbrázdìny hlubokými krasovými
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kaòony (na severu nazývanými � leby ) a údo l ím i .
Z geomorfologického hlediska je zajímavé, �e Moravský kras na
severu, západì i východì obklopují terény s vìtší nadmoøskou
výškou, tak�e je vlastnì sní�eninou odvodòovanou na severu
pøedevším podzemnì, na jihu povrchovì i podzemnì.

Povrch Moravského krasu je rozmanitý a právì tak pestrá a dlouhá
je jeho geologická historie. Geologický podklad vápencových
souvrství tvoøí �uly, které utuhly z magmatu ji� ve starohorách. Vznikl
tak mohutný komplex hlubinných vyvøelin, které nazýváme brnìnský
masiv. Sni�ováním povrchu erozí se �uly dostaly na povrch,
zvìtrávaly a uvolnìný písek a štìrk se usazoval v okolních
depresích. Teprve potom, ve støedním devonu, pøibli�nì pøed 380
miliony let, zalilo území moøe. Bylo to moøe mìlké a teplé, jeho dno
neustále klesalo, tak�e se zde usadilo na tisíc metrù mocné souvrství
vápencù, je� nazýváme macošským souvrstvím. Tehdejší moøe
mù�eme pøirovnávat k moøi obklopujícímu dnešní Bahamské
souostroví, tedy k soustavì lagun, korálových útesù, jazykù hlubšího
moøe i strmìjších svahù. V takovém prostøedí �ila hojná fauna, o
èem� se mù�eme pøesvìdèit tøeba na útesových vápencích na
Šumbeøe u Brna. Tyto vápence máme i v samém centru Brna, ovšem
jen jako obelisk, vztyèený pod Petrovem. Výbìrové zvìtrávání
povrchu zpùsobilo, �e na jeho stìnách jsou krásnì vypreparované
kostry devonských útesotvorných organismù, korálù a stromatopor.

Odborníci i laici obdivují té� vodou naleštìné stìny Amatérské
jeskynì, pøípadnì i jeskyò dalších, kde mohou pozorovat takové
organismy v pùvodních rùstových polohách.

Mocné souvrství devonských vápencù bylo nutno rozèlenit a
klasifikovat. Pùvodní dìlení bylo podle hojnosti urèitých zkamenìlin.
Ve spodní èásti je hojný ramenono�ec bornhardtina, proto se tìmto
vápencùm øíkalo bornhardtinové. Nad nimi pøevládala stromatopora
amphipora, proto vápence amfiporové, a nejvýše bylo dosti korálù,
tudí� vápence korálové.

Podle novìjších výzkumù se celý vápencový sled dìlí na ètyøi
jednotky. Ka�dá z nich zaèíná vápenci tmavšími a konèí svìtlými. Ve
svrchním devonu, pøibli�nì pøed 365 miliony let, vyhynuly
útesotvorné organismy a zmìnilo se sedimentaèní prostøedí. Podle
nìkterých pøedstav, prosazovaných pøedevším nìmeckými geology,
se tehdy støetla Zemì s velkým asteroidem. Je však té� mo�né, �e se
prostì moøe náhle prohloubilo a ochladilo. Usazovaly se èervenavé
hlíznaté vápence, obsahující pøímìs �elezem bohatých zvìtralin,
pøinesených z blízké souše.

Devonské vápence pøecházejí zcela plynule do nadlo�ních
vápencù karbonských. Tyto vápence, které jsou neèisté, jílovité a
pøecházejí do jílovitých bøidlic, jsou odkryty hlavnì v lomech na jih od
Moravského krasu, v okolí Brna. K velké zmìnì došlo ještì ve
spodním karbonu, pøed 330 a� 340 miliony let. Výzdvih okolní souše
zpùsobil, �e øeky z ní do pánve dopravovaly ohromná mno�ství
štìrku, písku i jílu. Tak se vytvoøil komplex slepencù, pískovcù a
jílovitých bøidlic, jemu� obecnì øíkáme kulm. Posléze byly vápence i
s nadlo�ním kulmem zvrásnìny a vyzdvi�eny pøi horotvorných
pochodech, zvaných variská orogeneze. Vápence se tak dostaly
z moøského dna na souš a zaèalo jejich krasovìní. Je velmi
zajímavé, �e tento geologický vývoj pochopil ji� v roce 1834 Karel
z Reichenbachu. Byl to zèásti geolog a zèásti odborník na
zpracování �elezné rudy a pracoval u hrabìte Hugo Salma jako
øeditel jeho prùmyslových podnikù.

V však geologický vývoj zdaleka nekonèí. V juøe,
pøed 160 miliony let, zalilo Moravský kras znovu moøe. Bylo mìlké a
brzy se z oblasti stáhlo. Tím byly jurské ulo�eniny, èasto bohaté
zkamenìlinami, obna�eny a podléhaly vodní erozi. Zachovaly se jen
nepatrné zbytky jak v Moravském krasu, tak v okolí. Obzvláštì
pìkné jsou lokality Olomuèany u Blanska, v Brnì temeno Hádù,
Nová hora a Stránská skála.

Daleko významnìjší záplava zasáhla Moravský kras bìhem
dalšího útvaru – køídy, pøibli�nì pøed sto miliony let. Pod vodou se
ocitl celý Moravský kras vèetnì okolí, avšak do souèasnosti se
zachovaly usazeniny spojené s touto záplavou témìø výhradnì
v jeho støední èásti. Zde dosahují výplnì krasových depresí, nìkdy
nazývaných geologické varhany, a� pøes 100 m mocnosti. Tyto
pestrobarevné kaolinické písky a jíly mù�eme nejlépe pozorovat
v pískovì v Rudici-Seèi. Vznikly transportem zvìtralin pøemìnìných
krystalických hornin Èeského masivu, hlavnì rul a svorù, od
severozápadu. Prozradí nám to pøítomnost specifických minerálù,
pøedevším staurolitù, kyanitù, andaluzitù, turmalínù a rutilù. Ty toti�
témìø zcela chybìjí v nepøemìnìných horninách blízkého okolí,
naopak pro ruly a svory le�ící dále na severozápad jsou typické. Ve
svrchní køídì pøešla sladkovodní záplava postupnì do moøské,
oblast od západu zalilo moøe a v dùsledku toho se krasové procesy
opìt pøerušily.

Starší tøetihory, období paleogénu pøed 65 miliony let, bylo velmi
dùle�ité z hlediska vzniku krasových útvarù, jeskyní, propastí a
kaòonù. Vyzdvi�ený povrch byl rychle erodován a vznikaly nejstarší

ariskou orogenezí



jeskynní úrovnì a údolí. Tehdy se také na povrchu tvoøila zvìtrávací
kùra, hlavnì z køemene, která odolávala erozi. Pozdìji se její zbytky
roztrousily po povrchu Moravského krasu jako tzv. sluòáky, balvany
èervených a �lutohnìdých prokøemenìlých slepencù a pískovcù.
Eroze dále prohlubovala údolí a v severní èásti Moravského krasu
vznikly krasové kaòony neboli �leby a� 200 m hluboké. Jsou
pojmenovány Pustý, Suchý a La�ánecký �leb.

Povrchové vody se èasto noøily do podzemí, kde vyhloubily
rozsáhlé jeskynní systémy. Tuto dùle�itou etapu krasovìní ukonèila
pøed 17 miliony let další tøetihorní moøská záplava od jihovýchodu,
z Karpat. Z moøské vody se usadily nìkolik set metrù mocné vápnité
jíly zvané tégly, které vyplnily krasové �leby i jiné deprese a dutiny a
bránily dalšímu krasovìní. Poté se zdvihla celá Drahanská vrchovina
i s Moravským krasem, a jíly z Pustého a Suchého �lebu erozí
odplaveny. V La�áneckém �lebu jsou však tyto moøské usazeniny
zachovány v mocnostech blí�ících se místy a� 200 m. Tehdy se
systém podzemních i povrchových tokù zaèal podobat dnešnímu.

Ve spodním pleistocénu se okrajová polje u Sloupu a Holštejna
(dnes poloslepá údolí) zaplnila a� 50 m mocnými štìrky a písky, které
na èas pøerušily podzemní odvodòování. Bílá voda a Sloupský potok
tekly po povrchu Suchým a Pustým �lebem, zatímco jeskynì byly
zablokovány pleistocenními usazeninami. V teplejších a vlhèích
obdobích se na povrchu vápencových plošin vytváøely typické
pro krasové oblasti, a to výraznì hnìdé (terra fusca) a� rudé (terra
rossa). Dnes je nejlépe mù�eme pozorovat ve svrchních èástech
stìn vápencových lomù u Šošùvky (Malá dohoda a Na Bradinách).

Nejmladší samostatnou kapitolu ve vývoji Moravského krasu ji�
spoluvytváøel èlovìk. Jeskynì jako místa pøirozeného úkrytu
nejstarších obyvatel jsou svìdky nejstaršího osídlení. Sedimentární
výplnì pøedevším ve vchodových èástech, se staly archivem kulturní
historie tehdejších obyvatel. Nejstarší svìdectví o pøítomnosti lidí
v Moravském krasu pochází z konce pøedposlední doby ledové
(rissu), tj. asi pøed 120 tisíci let. Jednoduché kamenné nástroje
z køemence, køemene a rohovce, vyskytující se pospolu se zvíøecími
kostmi, byly nalezeny v jeskyni Kùlna. Dalšími slavnými nalezišti
s pozùstatky artefaktù starší doby kamenné jsou jeskynì Švédùv stùl
a Pekárna v údolí Øíèky v ji�ní èásti Moravského krasu, ve støední
èásti Býèí skála a okolí jeskyní Barové a �itného, na severu kromì
nejdùle�itìjší Kùlny ještì jeskynì Rytíøská, Verunèina a Balcarka.
Bìhem doby kamenné a mladších pravìkých kultur se škála
obývaných jeskyní ještì rozšíøila, jak o tom svìdèí èetné nálezy
keramiky, bronzových a �elezných pøedmìtù. Kvalitativní zmìnou ve
vztahu èlovìka a pøírody Moravského krasu byl objev hutnictví
�eleza. Støední èást Moravského krasu oplývala lehce dostupnými a
zpracovatelnými limonitovými a hematitovými �eleznými rudami.
Jejich výskyt spolu s bohatstvím lesù, køemennými písky, jíly a
hlinkami rudických vrstev byl pøíèinou prudkého a rozvoje
hutnictví, oblast se stala dùle�itým zázemím
Velkomoravské øíše. Po delším útlumu se pøírodní zdroje staly v 19.
století základem pro slavnou tradici blanenského �elezáøství. Další
suroviny tì�ené na území Moravského krasu,

ly spíše pro místní potøebu. Krajovou
zajímavostí byla tì�ba fosfátù, netopýøího guana, v jeskyni Výpustek
ve støední èásti Moravského krasu.

K moderní historii Moravského krasu nespornì patøí amatérské
bádání v jeskyních (související více s objevováním a dokumentací) a
odborný výzkum jeskyní (spjatý více s vìdeckým zpracováním jevù a

byly

pùdy

osídlování
v 9. století

vápence na výrobu
vápna, keramické jí ly a slévárenské písky z oblast i
Olomuèany–Rudice slou�i

vzorkù). V uplynulém století se podaøilo objevit a zmapovat desítky,
èi spíše prvé stovky kilometrù podzemních chodeb, dómù, poznat
prùbìh podzemních tokù a porozumìt mnoha krasovým
fenoménùm. Z poèátkù dlouhé historie bádání v Moravském krasu
vzpomeneme první sestup
na dno Macochy ji� roku 1723. Bezesporu nejvýznamnìjší
postavou krasových výzkumù v prvé polovinì minulého století byl
profesor Karel Absolon. Zaslou�il se o probádání a zpøístupnìní
Punkevních jeskyní, dna Macochy a mnoha dalších systémù
v Moravském krasu, byl pøedním popularizátorem krasu a krasového
dìní. V novodobé historii na jeho úspìchy navázali

pøedevším amatérští jeskyòáøi. K nejvýznamnìjším
úspìchùm patøil objev systémuAmatérské jeskynì, dnes pøesahující
30 km chodeb vázaných na Sloupský potok a Bílou vodu a po jejich
soutoku na Punkvu. Ve støední èásti Moravského krasu došlo
k objevu a kompletnímu potápìèskému prostupu systému Býèí skála
– Rudické propadání na Jedovnickém potoku.

Geologický výzkum a dokumentace mnohakilometrových profilù
v jeskynních chodbách prohloubily naše znalosti o stavbì
Moravského krasu díky dokumentaci èetných strukturních jevù.
K nim patøí hlavnì zbøidliènatìní, vrásy a zlomy, èasto zvýraznìné
drcenými zónami a brekciemi. Jiné poruchy byly vyplnìny
hydrotermálními kalcitovými a hematitovými �ílami. Na mnoha
místech v jeskyních byla studována fauna korálových útesù.

Moravský kras je chránìnou krajinnou oblastí pomìrnì hustì
obydlenou, s mnoha vesnicemi a osadami, se zemìdìlskou èinností,
s lesním hospodáøstvím a nepatrnou tì�bou surovin. Povzbudivé
jsou prùbì�né projekty postupného zatravòování krasových plošin,
sni�ování spotøeby umìlých hnojiv a rovnì� vylouèení veøejné
dopravy ze zvláštì citlivých èástí Suchého a Pustého �lebu. Vedle
klasické turistiky jsou z

provozování speleoterapie pro dìti, dozrávání plísòových
sýrù Niva v jeskyni Michalce nebo koncerty ve vybraných prostorách
jeskyní èi na dnì Macochy.

Pro popularizaci nejzajímavìjších míst Moravského krasu jsou
velmi významné nauèné stezky s informaèními panely. Od severu
k jihu to jsou stezky Macocha, Jedovnické rybníky – Rudické
propadání, Josefovské údolí a Øíèky. Pro rostlinstvo a �ivoèišstvo
Moravského krasu jsou nejtypiètìjší teplomilná spoleèenstva rostlin
a �ivoèichù na jihu, rozlehlé buèiny ve støední èásti a horské su�ové
lesy ve �lebech na severu. Pozùstatkem ledových dob je kruhatka
Matthioliho, která v Èeské republice roste na jediném místì –
v propasti Macocha. V jeskyních Moravského krasu je známo všech
jedenadvacet druhù netopýrù �ijících u nás. Praví jeskynní
�ivoèichové – troglobionti – se pøizpùsobili �ivotu v podzemí napø.
ztrátou zraku a jsou zastoupeni pouze bezobratlými.
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