
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 
Hornicko-geologická fakulta 
Institut geologického inţenýrství 

 

 

 

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ S GEOLOGICKOU 

TÉMATIKOU VYBRANÝCH OKRESŮ 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor  :      Jiří Toman 

 Vedoucí bakalářské práce:    Ing. Jakub Jirásek, Ph.D. 

 

Ostrava 2014 

 



 

 

  



 

 

Autorské prohlášení 

Celou bakalářskou práci včetně příloh, jsem vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny 

pouţité podklady a literaturu.  

- Byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 

Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – vyuţití díla v rámci občanských a náboţenských 

obřadů, v rámci školních představení a vyuţití díla školního a § 60 – školní dílo.  

- Beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3).  

- Souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO.  

- Bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše).  

 

 

V Ostravě dne 28. 4. 2014        Jiří Toman 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Jakubovi 

Jiráskovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné rady při zpracování této práce. 



 

 

Anotace 

Předloţená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu maloplošných 

chráněných území s geologickou tématikou ve vybraných okresech Jihomoravského kraje. 

Konkrétně se jedná o okresy Blansko, Brno – město, Brno – Venkov a Vyškov. Bakalářská 

práce je členěna do pěti částí. V úvodu je zmíněna legislativa, která je nedílnou součástí 

ochrany přírody a hraje v této oblasti důleţitou roli. V následující části jsou pro orientaci 

rozdělena všechna zvláště chráněná území do jednotlivých okresů. Další část je věnována 

mnou navštíveným geologickým lokalitám, které jsou řazeny podle okresů a popsány 

stručnou charakteristikou. Na závěr jsou shrnuty a zhodnoceny všechny zjištěné informace.  

Klíčová slova: maloplošná chráněná území, Jihomoravský kraj, ochrana přírody, přírodní 

památky 

 

Summary 

This bachelor thesis is focused on the assessment of the condition of small 

protected areas with a geological theme in selected districts of the South Moravian region. 

Specifically, the Blansko, Brno - city, Brno – venkov and Vyškov. The thesis is dividend 

into five parts. In the introduction, the legislature, which is an integral part of the 

protection of nature and it plays here important role. In the following parts are for 

orientation dividend all protected areas of each district. Another section is devoted to 

geological sites visited by myself which are sorted by districts and they are briefly 

described by brief description. At the end are summarized and evaluated all the findings. 

Keywords: small-scaleprotectedareas, Jihomoravský kraj, protectionofnature, nature 

monuments 
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1. Úvod 

Při výběru této bakalářské práce hrál velkou roli můj kladný vztah k přírodě, 

a  proto jsem si vybral téma, které s přírodou úzce souvisí. Jedná se o maloplošná chráněná 

území Jihomoravského kraje s geologickou tématikou. Práce se blíţe věnuje okresům 

Blansko, Brno – město, Brno – venkov a Vyškov. Při výběru těchto okresů byla 

zohledněna vzdálenost jednotlivých geologických lokalit od mého bydliště, početnost 

chráněných území a rozlehlost kraje.  

Cílem práce je vytvořit souhrnný přehled mnou navštívených geologických lokalit, 

zhodnotit stav, v jakém se v současnosti nacházejí a zmapovat jejich dostupnost pro 

veřejnost. 

 Druhá kapitola je věnována legislativě ochrany přírody, která má svými právními 

předpisy na ochranu zvláště chráněných území zásadní vliv. Zmiňuje jejich základní 

rozdělení a způsob značení. V následující kapitole jsou v tabulce uvedena veškerá zvláště 

chráněná území Jihomoravského kraje, která jsou rozdělena do odpovídajících okresů, ve 

kterých se nacházejí. V poslední kapitole je stručně popsána charakteristika navštívených 

přírodních památek a zhodnocen jejich současný stav. 
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2. Legislativa v rámci ochrany přírody 

Legislativou v rámci ochrany přírody se rozumí široký souhrn platných právních 

předpisů a případných připravovaných návrhů zaměřených na ochranu ţivotního prostředí. 

Nejvyšším orgánem na území České republiky v rámci ochrany přírody a ţivotního 

prostředí je Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP), které bylo ustanoveno 19. prosince 

1989 dle zákona České národní rady č. 173/1989 Sb. k 1. lednu 1990. Současným 

ministrem MŢP byl jmenován dne 29. ledna 2014 prezidentem republiky Milošem 

Zemanem Mgr. Richard Brabec (MŢP 2012). 

Stěţejním účelem státní ochrany přírody je: 

 zřizování zvláště chráněných území, 

 udrţování a obnova přírodní rovnováhy v krajině, 

 ochrana rozmanitostí forem ţivota, přírodních hodnot a krás, 

 šetrné hospodaření s přírodními zdroji, 

 vytvoření soustavy Natura 2000 (Herčík 2008). 

Předpokladem k výše zmíněným bodům bylo zřízení Zákona o státní ochraně 

přírody č. 40/1956 Sb., který byl později rozšířen o ochranu krajiny. Jeho současná podoba 

je Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., který vstoupil v platnost dne 19. 2. 

1992 (Vašíček a Ides 2004). Tomuto zákonu předcházela dlouholetá snaha lidstva 

ochraňovat ekologicky cenná území, druhovou ochranu a ochranu vzácně se vyskytujících 

rostlin a ţivočichů (Herčík 2008). 

Zákon o ochraně přírody a krajiny uvádí péči státu, fyzických i právnických osob o: 

 volně ţijící ţivočichy a planě rostoucí rostliny, 

 nerosty, horniny, paleontologická naleziště a geologické celky, 

 ekologické systémy a krajinné celky, 

 vzhled a přístupnost krajiny (Herčík 2008). 



Jiří Toman: Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou vybraných okresů 
Jihomoravského kraje 

 

2014  3 

Zákon se také vztahuje na ochranu dřevin, rozhoduje o jejich kácení a opětovné 

výsadbě. Ochraňuje přírodní ráz, přírodní parky, přechodně chráněné plochy, jeskyně 

a  umoţňuje veřejnosti přístup do jejich prostor. Registruje další významné krajinné prvky 

(Vašíček a Ides 2004). 

2.1 Další legislativa v oblasti ochrany přírody a krajiny: 

Veškerá platná legislativa v oblasti ochrany přírody a krajiny je veřejně přístupná 

na oficiálních stránkách MŢP, kde jsou dostupné všechny zákony, vyhlášky a nařízení, 

které bývají pravidelně aktualizovány. Mezi nejdůleţitější patří: 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí, 

 Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství (horní zákon), 

 Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení, 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 

 Zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

 Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), 

 Vyhláška č.395/1992 Sb. vyhláška MŢP, kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (Vašíček 

a  Ides  2004, MŢP 2012). 

2.2 Orgány a instituce v oblasti ochrany přírody a krajiny 

V tabulce 1 jsou uvedeny nejvýznamnější instituce na území ČR podílející se na 

ochraně přírody a krajiny. Nejdůleţitějším orgánem je Ministerstvo ţivotního prostředí, 

pod které spadají další organizace. Zejména Česká inspekce ţivotního prostředí, správa 

národních parků a chráněných krajinných oblastí, krajské a větší městské úřady a obce. 

V nemalé míře se na ochraně podílejí i různé nevládní organizace a hnutí (MŢP 2012). 
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Tabulka 1: Stručný přehled vládních a nevládních organizací v oblasti ochrany přírody a krajiny 

(Ministerstvo ţivotního prostředí (2012), vlastní zpracování) 

2.3 Dělení zvláště chráněných území na území ČR 

Za zvláště chráněná území lze povaţovat místa, která si zachovala svou přirozenou 

jedinečnost a rozmanitost a to na úrovni druhů, populací a společenstev. Jsou to místa 

s unikátní geologickou stavbou či je jejich význam spojen s vědeckou činností. Cílem 

ochrany těchto území je snaha udrţet, zlepšit jejich současný stav, nebo ponechat území 

jeho vlastnímu nenarušenému vývoji. Pro zjednodušené rozdělení se dělí na velkoplošná 

(národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO)) a maloplošná zvláště chráněná 

území (národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní 

rezervace (PR), přírodní památky (PP)). Mezi další zvláště chráněná území patří přírodní 

parky, významné krajinné prvky, památné stromy, evropsky významné lokality, 

biosférické rezervace UNESCO a ptačí oblasti, které jsou součástí programu Natura 2000. 

Ze zákona o ochraně přírody a krajiny dělíme zvláště chráněná území do těchto kategorií 

(MŢP 2012). 

Vládní organizace Nevládní organizace a hnutí

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Česká krajina

CENIA - česká informační agentura 

ţivotního prostředí
Český svaz ochránců přírody

Česká geologická sluţba Děti Země

Česká inspekce ţivotního prostředí
Evidence nestátních neziskových 

organizací

Český hydrometeorologický ústav Greenpeace

Krajské úřady a obce Hnutí Duha

Správa jeskyní ČR Liga ekologických alternativ

Správa Krkonošského národního parku
PRO-BIO Svaz ekologických 

zemědělců

Správa NP a CHKO Šumava

Správa NP České Švýcarsko

Správa NP Podyjí

Státní fond ţivotního prostředí ČR

Toulcův dvůr

Zelený kruh
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2.3.1 Národní parky (NP) 

Jedná se o rozsáhlá území, která jsou v rámci národního a mezinárodního měřítka 

unikátní s výskytem přirozených nebo člověkem jen málo pozměněných ekosystémů, ve 

kterých mají rostliny, ţivočichové a neţivá příroda neobyčejný vědecký a výchovný 

význam. Národní parky jsou v současnosti vyhlašovány parlamentem a veškeré jejich 

vyuţívání musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů (Herčík 2008). Na 

území ČR se nyní nachází 4 národní parky, které zaujímají 1,52 % celkové rozlohy státu 

a  jsou zobrazeny v tabulce 2 (MŢP 2012). V NP je zakázáno hospodařit způsobem 

vyvolávajícím značné změny ekosystémů. Znečišťovat prostředí odpadky, rozdělávat oheň 

a tábořit, sbírat rostliny kromě lesních plodů, vjíţdět vozidly mimo silnice a místní 

komunikace aj. (Herčík 2008). 

 

Tabulka 2: Národní parky na území České republiky (Ministerstvo ţivotního prostředí (2012), vlastní 

zpracování) 

2.3.2 Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 

Jedná se o rozsáhlá krajinná území, která jsou tvořena specifickým reliéfem, 

s výskytem významných přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů 

a  dochovanými historickými památkami. Jejich úkolem je co nejvhodněji zajistit péči 

o  tyto jedinečné přírodní úkazy. V současné době se na území ČR nachází celkem 

25  CHKO, které zaujímají 13,82 % celkové rozlohy státu a jsou vyhlašovány vládou ČR 

(MŢP 2012). 

 

 

Název NP Vyhlášen Rozloha (Km
2
)

Krkonošský národní park (KRNAP) 17.5.1963 549,7

Národní park Šumava 20.3.1991 680,64

Národní park Podyjí 1.7.1991 63

Národní park České Švýcarsko 1.1.2000 80



Jiří Toman: Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou vybraných okresů 
Jihomoravského kraje 

 

2014  6 

 

Obrázek 1: Přehled národních parků a chráněných krajinných oblastí na území ČR (Information and data 

systems, 2014) 

 

NPR, NPP, PR a PP zpracovány dle Rubína (2004, 2006), Vašíčka a Idese (2004) a MŢP 

(2012) 

2.3.3 Národní přírodní rezervace (NPR) 

Národní přírodní rezervace je území menší rozlohy mimořádných hodnot, kde jsou 

ekosystémy národního či mezinárodního měřítka vázány na reliéf s typickou geologickou 

stavbou. Jsou vyhlašovány Ministerstvem ţivotního prostředí a v současnosti je na našem 

území 111 národních přírodních rezervací.  

2.3.4 Národní přírodní památky (NPP) 

Národní přírodní památky jsou stejně jako NPR vyhlašovány Ministerstvem 

ţivotního prostředí. Jedná se o přírodní útvary menší rozlohy, především geologické nebo 

geomorfologické. Spadají sem také naleziště nerostů, nebo vzácných či ohrozených druhů 

ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým nebo estetickým 

významem. I takové, které mimo přírody utvářel svou činností člověk. Na území ČR se 

nyní nachází celkem 113 národních přírodních památek. 
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2.3.5 Přírodní rezervace (PR) 

Jde o menší území přírodních hodnot, které je zastoupeno významnými ekosystémy 

typickými pro určitou oblast. Jsou vyhlašovány nařízením kraje, případně vyhláškou 

CHKO. Na našem území se nachází 809 přírodních rezervací, z toho 169 je zastoupeno 

CHKO. 

2.3.6 Přírodní památky (PP) 

Jedná se o menší přírodní útvary, které jsou vyhlašovány nařízením kraje, nebo 

vyhláškou CHKO. Patří sem geologické nebo geomorfologické útvary naleziště nerostů, 

nebo vzácných či ohrozených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním 

ekologickým, vědeckým nebo estetickým významem. I takové, které mimo přírody utvářel 

svou činností člověk. Na území ČR leţí 1357 přírodních památek, z nichţ 233 se nachází 

v národních parcích a chráněných krajinných oblastech. 

2.4 Značení chráněných území 

Pro značení zvláště chráněných území se pouţívají tabule, na kterých je vyobrazen 

státní znak a označení kategorie příslušného chráněného území. Tabule s velkým státním 

znakem jsou určeny pro značení NP, CHKO, NPR a NPP. Tabule s malým státním znakem 

se vyuţívají pro značení PR, PP a památných stromů. Tyto tabule jsou umisťovány na 

přístupová nebo jiná dobře viditelná místa v terénu. Hranice chráněného území jsou 

značeny dvěma nad sebou červenými pruhy, které jsou většinou zobrazeny na kmenech 

stromů, sloupech nebo jiných bodech. Jeden pruh je po celém obvodu a pruh pod ním je 

jen po čtvrtině nebo polovině obvodu a znázorňuje prostor, který jiţ nespadá do chráněné 

části území (Rubín 2006). 
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3. Maloplošná chráněná území v Jihomoravském kraji 

Jihomoravský kraj je svou rozlohou čtvrtým největším krajem v České a republice 

a  dělí se na sedm okresů
1
. Vyskytuje se zde spousta zvláště chráněných území, coţ 

dokládá tabulka 3, která znázorňuje typ a počet chráněných území, které se v daných 

okresech vyskytují nebo do něj určitou částí zasahují. V tabulce jsou zobrazena maloplošná 

chráněná území, která jsou doplněna o velkoplošná chráněná území. V tomto kraji mezi 

nejdůleţitější lokality patří především NP Podyjí, část území CHKO Bílé Karpaty a CHKO 

Moravský kras. Právě CHKO Moravský kras je proslulý svými krasovými jeskyněmi, 

kterých je v tomto kraji hned několik a velkou měrou se podílí na utváření krajinného rázu. 

Z celkového počtu krasových jeskyní na území ČR zpřístupněných veřejnosti se většina 

nachází na území Jihomoravského kraje. 

 

 

Tabulka 3: Přehled zvláště chráněných území v okresech Jihomoravského kraje (Agentura ochrany přírody 

a  krajiny ČR (2014), vlastní zpracování) 

                                                

1 Blansko, Brno – město, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. 

Počet Výměra (ha) Počet Výměra (ha) Počet Výměra (ha) Počet Výměra (ha)

NP 0 0 0 0 0 0 0 0

CHKO 1 6620 1 313 1 2267 1 8535

NPP 1 4,4007 2 16,0871 1 14 5 199,2604

NPR 3 742,1786 1 1,1226 2 166,462 8 963,0491

PP 24 376,838 19 147,5479 57 716,3467 14 123,2346

PR 19 635,9483 8 153,1998 25 1536,518 16 817,6577

Celkem 48 8379,3656 31 630,9574 86 4700,3267 44 10638,2018

Blansko Brno-město Brno-venkov
Kategorie

Břeclav

Počet Výměra (ha) Počet Výměra (ha) Počet Výměra (ha)

NP 0 0 0 0 1 6259

CHKO 1 17777 0 0 0 0

NPP 3 126,0851 1 9,47 1 30,8053

NPR 4 607,0716 1 24,4647 1 86,58

PP 19 278,4006 15 59,009 26 135,1576

PR 16 383,8817 13 170,231 8 83,5535

Celkem 43 19172,439 30 263,1747 37 6595,0964

Kategorie
Hodonín Vyškov Znojmo
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4. Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou 

Pro tuto práci jsem se zaměřil z důvodu jiţ zmiňované rozlehlosti Jihomoravského 

kraje a jeho četnosti chráněných území pouze na vybraná, maloplošná chráněná území 

s geologickou tématikou vyskytujících se v okresech Blansko, Brno – město, Brno – 

venkov a Vyškov. Tato maloplošná území jsou znázorněna v tabulce 4, kde jsou řazena do 

okresů a podle toho zda se nacházejí v oblasti CHKO Moravského krasu nebo mimo něj. 

Právě na základě této skutečnosti je okres Blansko nejvíce zastoupen lokalitami 

s geologickou tématikou. Ţádná jiná velkoplošná území do těchto okresů nezasahují. 

 

Tabulka 4: Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

(2014), vlastní zpracování) 

 

Okres
Lokality s geologickou 

tématikou mimo CHKO

Lokality s geologickou 

tématikou v CHKO Moravský 

kras

PR Babí lom PR Balcarova skála - Vintoky

PP Bačov NPR Býčí skála

PR Hrádky NPP Rudické propadání

PP Krkatá bába PR Sloupsko - šošůvské jeskyně

PP Lhotské jalovce a stěny PR U Výpustku

PP Míchovec NPR Vývěry Punkvy

PR Vratíkov

NPP Červený kopec

PP Kůlny

PP Na skalách

NPP Stránská skála

PP Biskoupská hadcová step NPP Jeskyně Pekárna

PP Drásovský kopeček

PP Květnice

PP Malhotická pecka

PP Rybičková skála

PR Údolí Oslavy a Chvojnice

PP Hřebenatkový útes

PP Mechovkový útes

PP Mrazový klín

Blansko

Brno-město

Brno-venkov

Vyškov
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4.1 Okres Vyškov 

4.1.1 PP Hřebenatkový útes 

Katastrální území: Krouţek 

Datum vyhlášení: 8. 11. 1990 

Rozloha:  0,025 ha 

Důvod ochrany: Poslední doklad výskytu moře v oblasti Vyškovské brány, 

paleontologické naleziště hřebenatek 

 

Obrázek 2: Hřebenatkový útes (foto autor 2014) 

Poslední směrovka nesoucí název Hřebenatkový útes byla v zatáčce před městem 

Rousínov, kde se také nachází a tím bylo veškerému turistickému značení konec. Proto 

bylo nutné poţádat místní obyvatele o radu. Bohuţel ani většina místních nevěděla, ţe se 

vůbec něco takového v místě jejich bydliště nachází. Asi po půl hodině jsem konečně 

zjistil potřebné informace a začal pátrat. Dorazil jsem k cyklostezce nad zahrádkářskou 

oblastí a pátrání se uţ zdálo beznadějné, kdyţ jsem narazil na kolemjdoucího, který mě 

dovedl přímo k cíly mé cesty. 
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Hřebenatkový útes je dochovanou památkou, která dokazuje výskyt moře v oblasti 

Vyškovské brány. Na zbytcích skalních vápencových útvarů je moţné spatřit otisky 

schránek mořských ţivočichů, kteří tuto oblast před miliony lety obývali. Bylo zde 

nalezeno mnoho dochovaných lastur, ale i zuby ţraloka rodu Lemna, které se dostávaly na 

povrch postupným obděláváním půdy. Vápence jsou našedlé barvy a mají středně aţ hrubě 

zrnitou strukturu (Mackovčin a kol. 2007). Pro návštěvníky jsou zde nově postaveny 

lavičky a informační turistická tabule. 

4.1.2 PP Mechovkový útes 

Katastrální území: Komořany na Moravě 

Datum vyhlášení: 8. 11. 1990 

Rozloha:  0,02 ha 

Důvod ochrany: Poslední doklad výskytu moře v oblasti Vyškovské brány, výskyt 

kulovitých zkamenělých schránek mechovek 

 

Obrázek 3: Mechovkový útes (foto autor 2014) 

Mechovkový útes leţí na poli mezi obcemi Podbřeţice a Draţovice. Bez rady 

skupiny jdoucí po krajnici silnice bych místo asi stěţí nenalezl. Také měli v úmyslu 

navštívit Mechovkový útes, ale z důvodu deštivého počasí a ţádné jiné přístupové cesty 
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neţ přes rozbahněné pole svou výpravu vzdali. Nezbylo nic jiného neţ se brodit blátem 

400 m k lesnímu ostrůvku. V lese nebyly ţádné turistické značky, a tudíţ bylo nutné se 

rozhodnout, zda se vydat doprava nebo doleva a plochu prozkoumat. Zvolil jsem levou 

stranu, která se asi po 200 m nakonec ukázala jako správná. O skalní útes byla opřena 

tabule označující přírodní památku a kromě spousty odpadků tu k vidění jiţ nic nebylo. 

Stejně jako Hřebenatkový tak i Mechovkový útes je důkazem výskytu moře 

v oblasti Vyškovské brány. Na stěnách jsou otisky zkamenělých kulovitých schránek 

mechovek a mořských měkkýšů. Na rozdíl od Hřebenatkového útesu se jedná o mnohem 

větší skalní útvar, dosahující aţ několikametrové výšky. Exkurzi na tohle místo bych 

doporučil snad jen geologům nebo turistům zabývajících se o tento druh přírodních 

památek. 

4.1.3 PP Mrazový klín 

Katastrální území: Němčany 

Datum vyhlášení: 8. 11. 1990 

Rozloha:  0,1177 ha 

Důvod ochrany: Největší mrazový klín v ČR 

 

Obrázek 4: Mrazový klín (foto autor 2014) 
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PP Mrazový klín se nachází v obci Němčany u Slavkova u Brna nedaleko zdejšího 

kostela v malém lesíku, který je vzdálen od příjezdového místa asi 250 m.  Kolem vede 

naučná stezka, na jejímţ začátku je malé kryté posezení s informační turistickou tabulí, na 

které je zobrazena mapka okolí a stručný popis přírodní památky. Samotný Mrazový klín 

leţí na okraji lesíka. Vlivem povětrnostních a klimatických podmínek se jeho současný 

stav zhoršuje a Mrazového klínu kaţdým rokem ubývá a to i za pouţití různých sanačních 

opatření. Nepřispívají k tomu ani návštěvy turistů, kteří způsobují sesouvání jeho svahů. 

Mrazový klín je tvořen převáţně hlínami, písky a fosilními půdami, které vznikaly 

na zdejším původním podloţí. Mrazový klín se utvářel v podmínkách permafrostu za velmi 

studeného podnebí v období svrchního pleistocénu (Czudek a kol 2009). 

4.2 Okres Brno – město 

4.2.1 NPP Červený kopec 

Katastrální území: Bohunice, Štýřice 

Datum vyhlášení: 24. 11. 1970 

Rozloha:  0,5477 ha 

Důvod ochrany: Paleontologické naleziště, kvartérní a sprašové sedimenty 

 

Obrázek 5: Červený kopec (foto autor 2014) 
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NPP Červený kopec najdeme na rozhraní městské brněnské části Bohunice 

a  Štýřice. Nachází se za zdejší bytovou panelovou výstavbou na malém kopci. Avšak pro 

ty co Brno neznají a nepochází ani z jeho okolí není vůbec snadné tuto NPP nalézt. 

Především z důvodu frekventovanosti městské dopravy a rozlehlosti města. Nepřispívá 

k tomu ani fakt, ţe v okolí nenajdete ţádnou směrovku nebo informativní ceduli, která by 

vás mohla k místu nasměrovat. Proto jsem se neobešel bez GPS navigace, která mě 

navedla právě k zdejším panelovým domům. Poté jsem se vydal pěšky po malé vyšlapané 

cestě zarostlé hustou vegetací, která vedla aţ k mému cíly. 

Při prvním pohledu na NPP Červený kopec se mi vybavil Mrazový klín v mnohem 

větší velikosti. Vzhledem k tomu, ţe se tato památka nachází na vyvýšeném místě je odtud 

moţné za slunečného počasí vidět rozlehlost Brna, které lokalitu kolem dokola obklopuje. 

Celkový dojem místa kazí snad jen spousta odpadků povalujících se kolem památky, ale 

i  podél přístupových cest. Některá místa bohuţel připomínala smetiště! 

Můţeme se tu setkat s mnoha druhy sedimentů leţících na fluviálních akumulacích. 

Geologickými výzkumy tu byla zjištěna plynulost sedimentace spraší s půdními komplexi 

a dodnes tu bylo rozpoznáno celkem dvacet fosilních půd a půdních komplexů. 

Archeologické nálezy z období spodního a středního pleistocénu navíc dokazují osídlení 

této lokality člověkem (Havlíček a Tomanová Petrová 2008). 

4.2.2 PP Kůlny 

Katastrální území: Kníničky 

Datum vyhlášení: 20. 4. 1989 

Rozloha:  10,4 ha 

Důvod ochrany: Ochrana lesních společenstev a zvláště chráněných druhů plazů, 

skalní defilé v tektonicky porušených dioritech, granodioritech 

a  granitech brněnského masivu. 
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Obrázek 6: Skalní výchozy na chráněném území PP Kůlny (foto autor 2014) 

Po příjezdu k Brněnské přehradě, která mi byla záchytným bodem, jsem se vydal 

přes ţelezobetonový most. Na jeho konci byla turistická mapa, na niţ byly znázorněny 

všechny zajímavosti zdejšího okolí. Především díky dobrému a přehlednému značení 

nebylo obtíţné přírodní památku nalézt. Cesta vedla po udrţované stezce, která se klikatila 

podél břehu přehrady aţ k samotné přírodní památce. 

Chráněné území přírodní památka Kůlny je tvořeno strmými skalnatými svahy, 

které lemují krátký úsek jednoho z břehů Brněnské přehrady. Ta je společně se zdejším 

hradem Veveří dominantou celého území a vyhledávaným turistickým místem. Celá 

plocha skalního útvaru je prorostlá travinami a stromy. Za příznivého počasí 

a  dostatečného mnoţství vody v brněnské přehradě je moţné pozorovat svahy z loďky 

nebo výletního parníku, kterých je tu v letních měsících spousta. Tuto lokalitu jsem 

navštívil v lednu a i v tomto měsíci má zdejší krajina své kouzlo. 

Skála je tvořena tektonicky porušenými granity, granodiority a diority. Především 

na kontaktech mezi diority a granodiority lze sledovat větší deformaci v dioritech. Mezi 

skalními výchozy se vyskytují suťové kuţele (Hanţl a kol. 2012). 

4.2.3 PP Na skalách 

Katastrální území: Kníničky 
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Datum vyhlášení: 19. 12. 1991 

Rozloha:  0,07 ha 

Důvod ochrany: Devonské vápence na rozhraní vyvřelin brněnského masivu 

a  Boskovické brázdy 

 

Obrázek 7: Výchozy devonských vápenců (foto autor 2014) 

Stejně jako PP Kůlny tak i PP Na skalách leţí na březích brněnské přehrady. Jedná 

se o chráněné území velmi malé rozlohy, které je charakteristické výskytem devonských 

vápenců na rozhraní vyvřelin brněnského masivu a sedimentů Boskovické brázdy 

(Mackovčin a kol 2007). Jak jiţ bylo zmíněno, všude kolem vedou dobře upravené stezky 

a tato přírodní památka není výjimkou. Tudíţ vás k tomuto místu bez problémů dovedou. 

Bohuţel k mému očekávání jsem byl z místa zklamán, kromě malého pruhu vystupujících 

devonských vápenců tu k vidění nic zajímavého nebylo. 

4.2.4 NPP Stránská skála 

Katastrální území: Slatina 

Datum vyhlášení: 23. 3. 1978 

Rozloha:  15,5394 ha 
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Důvod ochrany: Paleontologická lokalita, výchoz jurských vápenců s četnými 

skalními stěnami 

 

Obrázek 8: Stránská skála (foto autor 2014) 

Tento unikátní skalní výchoz mezi městskou zástavbou je nepřehlédnutelný. Spatřit 

ho lze uţ za jízdy po silnici E50 vedoucí kolem. K místu se lze dopravit právě po této 

silnici, nebo tramvají číslo deset. Po zaparkování automobilu jsem byl nucen vydat se 

podél tramvajového kolejiště. K mému údivu mě místní obyvatelé uklidnili, ţe jdu 

správnou cestou a za chvíli jsem stál u tabule s velkým státním znakem. 

NPP Stránská skála je bohatá počtem geologických zajímavostí, přičemţ mnoha 

z nich jsou jedinečná. Z toho vyplívá i fakt, ţe Stránská skála je jedna z nejlépe vědecky 

prozkoumaných chráněných území v ČR. Geologické podloţí je tvořeno druhohorními 

jurskými vápenci s hlízami rohovců. Nalezlo ze zde spoustu fosílií bezobratlé mořské 

fauny, ale také zuby mořských ţraloků a kosti nejrůznějších druhů pravěkých zvířat. 

Kromě jeskyní, které slouţily jako útočiště pravěkých civilizací a medvědů se tu vyskytují 

i uměle hloubené štoly po těţbě vápence. Opět velkým problémem jako ve většině velkých 

měst je nadměrné mnoţství odpadků. Značnou měrou k tomu připívá i spalovna, která stojí 

jen několik desítek metrů vedle NPP Stránské skály (Rubín a kol. 2004) 
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4.3 Okres Brno – venkov 

4.3.1 PP Biskoupská hadcová step 

Katastrální území: Biskoupky na Moravě  

Datum vyhlášení: 27. 12. 1979 

Rozloha:  2,21 ha  

Důvod ochrany: Skalnatá stepní stráň, s výskytem hadcových skalek 

 

Obrázek 9: Biskoupská hadcová step (foto autor 2014) 

Lokalita se nachází u obce Biskoupky na Moravě a rozprostírá se na pravém břehu 

řeky Jihlavy. Příjezdová cesta končí krátce za vesnicí a vjezd je umoţněn pouze majitelům 

motorových vozidel s povolením obce. Vydal jsem se po asfaltové cestě podél řeky a po 

pár minutách narazil na informační tabuli s popisem chráněného území a strmý svah 

stepního charakteru, který mě na první pohled zaujal. 

Celý svah byl porostlí travinami a zdobili jej především zlaté kmeny vzrostlých 

mohutných borovic, které se střídali s malými klečovitými borovičkami typickými právě 

pro stepní prostředí. Na některých místech je moţné vidět hadcové skalky a v těch 

nejpříkřejších místech i větší skalní strţe. Právě zmiňovaný hadec, metamorfovaná hornina 
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tvořená především minerálem serpentinem, bohatá na vysoký obsah ţeleza a hořčíku, je 

základní jednotkou zdejšího podloţí. Půda je chudá na vápník a zvětráváním hadce se v ní 

zvyšuje obsah těţkých kovů (chrom, nikl, kobalt), které jsou pro většinu rostlin toxické. To 

můţe být také jedna z moţností výskytu rostlinstva trpasličího vzrůstu (Rubín a kol. 2006). 

Stráň je chráněna především díky výskytu vzácných ţivočichů a rostlin a geologická 

charakteristika zaujímá aţ druhé místo. Biskoupskou hadcovou step jsem navštívil v únoru 

a  ještě jednou bych se sem rád podíval, ale v jednom z letních měsíců. 

4.3.2 PP Drásovský kopeček 

Katastrální území: Malhostovice  

Datum vyhlášení: 27. 9. 1990 

Rozloha:  9,7097 ha  

Důvod ochrany: Geomorfologicky významný vápencový útvar, teplomilné rostlinstvo 

 

Obrázek 10: Malá brána Drásovského kopečku (foto autor 2014) 

Velmi snadno přístupná přírodní památka mezi obcemi Malhostovice a Drásov se 

nachází se hned vedle silnice, která vede kolem. Drásovský kopeček je malý 

geomormofologicky významný útvar tvořený vilémovickými vápenci, obklopený 

vápnitými jíly spodního badenu a kvartérními sprašemi (Mackovčin a kol. 2007). Je 
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zařazen na seznam významných lokalit NATURA 2000 a celé území bylo vyhlášeno nejen 

za účelem ochrany geomorfologicky významných vápencových útvarů, ale i jako místo 

výskytu ohroţených ţivočichů a rostlin, zejména koniklec velkokvětého. Drásovský 

kopeček mě zaujal především malou skalní bránou, která vznikla zřícením spodní části 

skály a připomíná zmenšeninu Pravčické brány. 

4.3.3 NPP Jeskyně Pekárna 

Katastrální území: Mokrá u Brna 

Datum vyhlášení: 31. 12. 1933 

Rozloha:  14 ha  

Důvod ochrany: Archeologické naleziště 

 

Obrázek 11: Vstupní portál do Jeskyně Pekárna (foto autor 2014) 

Nejkratší a nejrychlejší trasa k jeskyni vede z nedaleké obce Hostěnice. Lesní 

stezka je snadno schůdná a po celou dobu viditelně značená takţe tu nehrozí, ţe zabloudíte. 

Během cesty mě zaujal zdejší krajinný reliéf. Střídá se tu rovina s mohutnými skalními 

výchozy, které tu utvářejí skalní soutěsky. Národní přírodní památku jsem navštívil 

v zimních měsících. Sice to není nejvhodnější roční období, ale k vidění tu bylo určitě více 

jak v létě. Jeskyně byla plná ledovcových stalagmitů a stalagtitů, které vznikaly z kapající 
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vody ze stropu. Na cestě zpět jsem ještě narazil na Hostěnické propadání. Místo, kde se 

zdejší potok ztrácí v zemi a voda padá do čtyřicetimetrové hlouby a následně vyvěrá ve 

vedlejší obci. 

Tato paleovývěrová jeskyně je tvořena vilémovickými vápenci macošského 

souvrství a je významnou archeologickou lokalitou v rámci střední Evropy. V minulosti 

slouţila k odvodňování blízké Mokerské plošiny a nejstarší doklady její osídlení pocházejí 

z doby před 20-50 tisíci lety (Hromas a kol. 2009). Z útrob jeskyně pocházejí různé 

kostěné nástroje, velké mnoţství kosterních pozůstatků pleistocenní fauny i soška ţeny 

vyřezávaná z mamutoviny. K nejznámějším uměleckým předmětům patří koňská ţebra 

s rytinami. Vstup je široký dvacet metrů a dosahuje výšky pěti metrů. Těmito rozměry patří 

mezi největší v Moravském krasu. Široká jeskynní chodba je dlouhá 64 a je ukončena 

mohutným suťovým závalem (Zajíček 2010). 

4.4.4 PP Květnice 

Katastrální území: Tišnov 

Datum vyhlášení: 8. 4. 1950 

Rozloha:  129,8643 ha  

Důvod ochrany: Vápencový vrch, krasové jeskyně a stará hornická díla, botanická 

lokalita 
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Obrázek 12: Uzavřená štola po těţbě fluoritu a barytu (foto autor 2014) 

Zalesněný vrch přírodní památky Květnice je významnou mineralogickou lokalitou, 

která se nachází na severozápadním okraji Tišňova. Rozkládá se na velké ploše a skalnaté 

podloţí je střídavě tvořeno šedými devonskými vápenci, křemenci a granity (Lacina 

a  Štolfa 1999). Vede tudy naučná stezka stejného jména. Moje výprava směřovala 

k zastávce číslo sedm, ke Králově jeskyni. Z počátku trasa vedla pozvolna kolem zdejšího 

potůčku a po pár kilometrech se začala zařezávat hlouběji do lesa, kde přibývala na 

náročnosti. Na některých úsecích jsem se setkal s opravdu náročným převýšením. Během 

cesty lze narazit na zajímavou Malou a Velkou skálu. Kdyţ jsem dorazil ke Králově 

jeskyni, byl jsem zklamán. Z tabule jsem se dozvěděl, ţe se jedná o jeskyni, která není 

veřejnosti dostupná a navštívit ji je moţné pouze po domluvě s pověřenou osobou. Jeskyně 

byla objevena náhodně v roce 1972 při norování jezevce a nese jméno Aloise Krále, 

tišnovského rodáka a učitele. V roce 1989 byla objevena další část jeskyně, která je bohatá 

na krápníkovou výzdobu oproti části první, kde za zmínku stojí jen krystaly ametystu 

a  barytu (Rubín a kol. 2004). Zbarvení zdejších ametystů je různé. Od světle fialové přes 

sytější odstíny aţ do hnědofialového zbarvení. Vzácně lze najít povlaky azuritu, malachitu 

a krystalického vápence (Pauliš 2005). K vidění tu tedy byl jen velký dřevěný kříţ a ve 

svahu uzavřené štoly po těţbě fluoritu a barytu, který tu byl těţen do roku 1938.  

Cestu povaţuji za náročnou a návštěvu bych nedoporučil rodinám s malými dětmi 

a  fyzicky méně zdatným seniorům. Důvodu je zdolávání velmi strmých kamenitých svahů.  
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4.4.5 PP Malhostovická pecka 

Katastrální území: Malhostovice 

Datum vyhlášení: 27. 9. 1990 

Rozloha:  1,8476 ha  

Důvod ochrany: Geomorfologicky významný vápencový útvar, teplomilné rostlinstvo 

  

 

Obrázek 13: Malhostovická pecka, foceno z Drásovského kopečku (foto autor 2014) 

Přírodní památka Malhostovická pecka leţí přibliţně pět set metů od Drásovského 

kopečku, se kterým sousedí a společně tvoří evropsky významnou lokalitu NATURA 

2000. Jde o geomorfologicky významný masivní skalní výchoz tvořený vilémovickými 

vápenci macošského souvrství. Vápencový útvar vystupuje z podloţí, které je tvořeno 

vápnitými jíly spodního badenu a spraši. Vrchol je porostlý rostlinnými společenstvy 

skalní stepi. Z jeho vrcholu jde vidět na Drásovský kopeček a široké okolí (Mackovčin 

a  kol. 2007). 
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4.4.6 PP Rybičková skála 

Katastrální území: Padochov  

Datum vyhlášení: 22. 11. 1990 

Rozloha:  0,0511 ha  

Důvod ochrany: Paleontologické naleziště permské rybí fauny 

 

Obrázek 14: Rybičková skála (foto autor 2014) 

Přírodní památka Rybičková skála se nachází mezi obcemi Neslovice a Padochov. 

Cesta je ovšem nepřehledná, chybí turistické ukazatele a informační tabule. Bez mapových 

podkladů nebo informací z internetu je snad nemoţné ji nalézt. Vydal jsem se polní cestou 

podél Neslovického potoka, který se ztrácel v lesním porostu a měl vést aţ k Rybičkové 

skále. V lese nebyl ţádný náznak cesty a jediná moţnost byla jít korytem nebo podél 

strmého, místy neschůdného kaňonu. Pro bezpečnost jsem raději zvolil cestu korytem a po 

náročném brodění v blátě jsem dorazil k mému cíly. Na jednom ze stromů vysela malá 

popisná tabule a před skálou stála tabule se státním znakem určující přírodní památku. 

Skála tvořená permokarbonskými sedimenty Boskovické brázdy se line podél 

Neslovického potoka přibliţně 40 m a v některých místech dosahuje i 13 m výšky. 

V odkryvech se vyskytují ţlutohnědé aţ šedohnědé jílovce, prachovce a jemně aţ středně 



Jiří Toman: Maloplošná chráněná území s geologickou tématikou vybraných okresů 
Jihomoravského kraje 

 

2014  25 

zrnité pískovce. Převládající červenohnědé arkózové pískovce dosahující i půl metrové 

mocnosti. Na některých spodních vrstevních plochách jsou patrné mechanoglyfy 

a  bioglyfy. Lokalita je vyhlášená především mnoţstvím nálezů zkamenělin fosilních ryb 

z permského období a podle toho dostala i své jméno (Mackovčin a kol. 2007). 

4.4.7 PR Údolí Oslavy a Chvojnice 

Katastrální území: Čučice, Ketkovice, Senorady 

Datum vyhlášení: 11. 4. 1974 

Rozloha:  2309,87 ha (na území Jihomoravského kraje 198.87 ha)  

Důvod ochrany: Kaňonovité území s četnými meandry, pozůstatky po těţbě grafitu 

 

Obrázek 15: Kaňonovité údolí (foto autor 2014) 

Tato přírodní rezervace je jednou z nejodlehlejších a podle mě i nejkrásnějších 

geologických lokalit v okrese Brno – venkov. Rozléhá se na území Jihlavského 

a  Jihomoravského kraje. Cesta do údolí vede po značené stezce přes chatovou oblast a jiţ 

během cesty lze spatřit ve svazích zajímavé skalní hřiby. Celé údolí je hluboce zaříznuto 

mezi mohutnými skalními výchozy, které v některých místech dosahují i 350 metrů. Ty 

lemují zdejší protékající řeky Oslava a Chvojnice. Na území rezervace je mnoho meandrů, 

říčních niv a celé území slouţí hlavně pro turistické a rekreační vyuţití. 
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Stavbu hornin v údolí ovlivnilo především prvohorní variské vrásnění a na území 

přírodní rezervace najdeme různé druhy hornin. Především granulity, amfibolity, ruly, 

svory, vápence, dolomity a mnoho dalších (Mackovčin a kol. 2007). V údolí se nacházejí 

i  pozůstatky po těţbě mramoru a grafitu. Grafit byl těţen od roku 1877, ale nebyl příliš 

kvalitní a těţba byla v roce 1924 ukončena. Dnes je tu moţné navštívit některá zachovalá 

důlní díla po samotné těţbě (Hanţl a kol. 2012).  

4.4 Okres Blansko 

4.4.1 PR Babí lom 

Katastrální území: Lelekovice, Svinošice 

Datum vyhlášení: 22. 11. 1980 

Rozloha:  23,385 ha (v okrese Blansko 11,385 ha) 

Důvod ochrany: Skalnatý slepencový hřbet 

 

Obrázek 16: Typické zbarvení slepenců na hřebeni Babího lomu (foto autor 2014) 

Přírodní rezervace Babí lom se nachází nedaleko obce Lelekovice. Po příjezdu na 

její okrajovou část zasahující do zdejšího lesa jsem se vydal neznačenou vyasfaltovanou 

cestou. Na začátku byla zavřená závora zakazující vjezd motorovým vozidlům a na jejím 
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konci po 2,5 km výstupu do kopce turistická křiţovatka s posezením pro turisty. Teprve 

zde jsem narazil na první ukazatele a informační tabuli. Odtud mé kroky směřovaly po 

náročné, červeně značené stezce k rozhledně. Ta vedla po hřebeni přes fialově červené 

mohutné skalní útesy tvořené slepenci. Rozhledna, která tu byla vybudována v letech 

1959  – 1961 umoţňuje za příznivého počasí výhled do širokého okolí. Od rozhledny vedla 

opačným směrem ţlutě značená stezka, která se po sestupu do Lelekovic ukázala jako 

druhá moţnost trasy. Ta je sice kratší, ale fyzicky ještě náročnější. 

Celé území leţí na západním okraji Drahanské vrchoviny a v období prvohor se tu 

rozkládala rozlehlá níţina s bezodtokovými jezery. Starší diority a granodiority brněnského 

masivu v tropickém polopouštním klimatu zvětrávaly a vznikaly z nich křemenné slepence. 

Ty jsou typické právě svou fialově červenou barvou způsobenou oxidy ţeleza. Horotvorné 

pochody v mladších prvohorách měly za následek vyzdviţení vodorovně uloţených vrstev 

do téměř svislé polohy (Rubín a kol. 2004). 

4.4.2 PP Bačov 

Katastrální území: Bačov  

Datum vyhlášení: 11. 9. 1986 

Rozloha:  3.0173 ha 

Důvod ochrany: Paleontologické naleziště permských obratlovců 
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Obrázek 17: Jedno z paleontologických nalezišť permských obratlovců (foto autor 2014) 

Přírodní památka, která je významným nalezištěm zkamenělin prvohorních 

krytolebců a obojţivelníků se nachází nedaleko silnice do obce Bačov. Na jednom 

z rozcestí jsem narazil na velkou turistickou informační tabuli s popisem chráněného 

území. Bohuţel se na tabuli podepsal vandalismus. Byla posprejovaná bílou barvou a bylo 

obtíţné z ní cokoli vyčíst. Alespoň na jednom ze sloupků tabule zůstala zelená turistická 

značka, která mě později dovedla do cíle. Cesta trvala pět minut a vedla podél elektrického 

ohradníku na dobytek. Po příchodu byla na místě pouze ze země vytrţená tabule se státním 

znakem a zničený lom po sběratelské činnosti. Právě sběratelská činnost, zejména pro 

komerční účely, je hlavním střetem zájmů této lokality. 

Nejvíce zastoupenými horninami permokarbonského stáří, které tvoří zdejší území, 

jsou především šedé aţ zelenošedé jílovce, prachovce a jemně aţ středně zrnité pískovce. 

Jílovce zde byly v minulosti těţeny ve třech malých lomech, které jsou uţ dlouhé roky 

opuštěné. Nejdůleţitější vrstvou, ve které bylo odkryto nejvíce zkamenělin, byla 26 cm 

mocná pelokarbonátová vrstva (Mackovčin a kol. 2007). 

4.4.3 PR Balcarova skála – Vintoky 

Katastrální území: Ostrov u Macochy 

Datum vyhlášení: 1. 4. 1998 
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Rozloha:  7,0938 ha 

Důvod ochrany: Krasové území, jeskyně Balcarka, propasti 

 

Obrázek 18: Vstupní portál do jeskyně Balcarka (foto autor 2014) 

Jeskyně Balcarka se nachází jen několik kilometrů od Macošské propasti 

a  Punkevních jeskyní. Hned vedle parkoviště stojí hlavní budova s recepcí, kde je moţné 

si zakoupit vstupné nebo nějakou drobnost na památku a napodobenina krápníkové 

výzdoby vyřezaná ze dřeva, která z větší vzdálenosti vypadá opravdu věrohodně. Venku je 

spoustu turistických tabulí, které popisují minulost zdejší lokality a mapa oblasti 

nedalekého Vintockého propadání. Celková délka jeskyně je 1150 m, ale veřejnosti je 

zpřístupněn pouze okruh dlouhý 720 m. Průměrná teplota vzduchu je 7 – 8 °C. Během 

prohlídky, která trvala přibliţně hodinu, bylo k vidění spoustu zajímavých částí jeskyně 

s bohatou výzdobou, ale nejvíce mě zaujala část zvaná Galerie. Jedná se o strop zdobený 

různě velkými a tvarovanými krápníky, kterých je tu více neţ stovky a patří 

k nejkrásnějším v Moravském krasu. Za připomenutí stojí i největší část jeskyně Fochův 

Dóm, kde jsou jednotlivé části výzdoby nasvětleny různými barvami za doprovodu hudby. 

Zdejší podzemní prostory jsou mimo jiné i významným zimovištěm netopýrů. 

V jeskyni byly v minulosti během průzkumných výkopů nalezeny pozůstatky 

ohnišť, kamenné a kostěné nástroje, které jsou dokladem osídlení místa člověkem v starší 

době kamenné. V sedimentech bylo odkryto několik tisíc koster drobných obratlovců 

z poslední doby ledové. První slavnostní otevření proběhlo v roce 1925, kdy na vlastní 
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náklady Josef Šamalík jeskyni opravil a zpřístupnil veřejnosti. Dnešní podobu dostala 

jeskyně po celkové rekonstrukci v letech 2007 – 2009. Podle charakteru prostor se 

předpokládá, ţe jeskyně má ještě doposud další neobjevená niţší patra (Zajíček 2010). 

4.4.4  NPR Býčí skála 

Katastrální území: Adamov, Habrůvka, Olomučany 

Datum vyhlášení: 29. 4. 1975 

Rozloha:  181,581 ha (v okrese Blansko 97,158 ha) 

Důvod ochrany: Archeologická a paleontologická lokalita, krasové jevy 

 

Obrázek 19: Býčí skála (foto autor 2014) 

Na Býčí skálu jsem narazil náhodou při cestě z obce Josefov, odkud jsem měl 

namířeno na prohlídku nedaleké jeskyně Výpustek. Kolem silnice k Býčí skále sice nebyly 

ţádné směrovky ani cedule, ale tento obrovský skalní výchoz byl nepřehlédnutelný. U Býčí 

skály byla dřevěná chatka s nápisem rychlého občerstvení, která se po zimě chystala otevřít 

a ohniště s lavičkami. Vstupy do jeskyně jsou zamříţované a návštěva vnitřních prostor je 

moţná pouze výjimečně ve „dnech otevřených dveří“, které tu pořádají místní 

speleologové. Celkový dojem prostředí kazil jen mnoţství odpadků, ohořelé a místy 
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posprejované stěny skály, které tu napáchali neukáznění návštěvníci. V současné době je 

skála navštěvována a vyuţívána jako horolezecká stěna. 

Býčí skála je tvořena především tmavošedými laţáneckými vápenci macošského 

souvrství a celý podzemní jeskynní systém o délce 12,3 km je výtvorem působení 

Jedovnického potoka. Konečná část jeskyní přímo navazuje na jeskyně Rudického 

propadání. Na zevním portálu visí pamětní desky malířů Josefa Mánesa, Julia Mařáka 

a  doktora Jindřicha Wankla. Ten při svých prvních průzkumech narazil na archeologické 

nálezy dokládající osídlení jeskyně v době kamenné. Mnohem významnější byl výzkum 

v roce 1872, kdy Wankel objevil dvě rozsáhlá ohniště se zbytky více neţ čtyřiceti 

chaoticky poházenými zbytky lidských koster a kolem nich velké mnoţství bronzových, 

ţelezných, zlatých a dalších předmětů. Odkud pochází i nález deseticentimetrové sošky 

býčka z bronzu, podle které je skála pojmenována. Podle posledních výzkumů vyšlo 

najevo, ţe se nejspíš jedná o největší halštatské obětiště v Evropě (Hladilová 2002). Během 

druhé světové války byly vstupy do jeskyně váţně poškozeny vestavbou podzemní 

vojenské továrny, tudíţ je revizní archeologický výzkum prakticky nemoţný (Rubín a kol. 

2006). 

4.4.5 PR Hrádky  

Katastrální území: Černovice u Kunštátu, Osiky, Skorotice 

Datum vyhlášení: 4. 10. 1990 

Rozloha:  24,92 ha 

Důvod ochrany: Geologicky a geomorfologicky významná lokalita 
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Obrázek 20: Skalní výchoz s viditelným deskovitým uloţením vrás (foto autor 2014) 

Trasu do přírodní rezervace Hrádky, která je ukryta ve zdejších lesích jsem zvolil 

z obce Osiky. Hned za vesnicí směrem na Křeptov asfaltová silnice končí a začínají 

udrţované lesní cesty. Cesta lesem byla velmi dlouhá a bez značení, proto jsem se musel 

spolehnout na své předem připravené mapové podklady. Teprve po 2,5 km jsem narazil na 

vytouţenou červenou turistickou značku, která mě dovedla aţ do chráněné přírodní 

rezervace. Území je typické výskytem deskovitých skalisek hřibovitého tvaru, která jsou 

výtvorem mrazového zvětrávání. Na některých úsecích tvoří dokonce skalní hradby. Mezi 

vodorovně uloţenými vrásami se vyskytují bílé křemenné ţíly, které jsou dobře viditelné 

a  jsou ozdobou těchto skalních hřibů. Ty se objevují nejčastěji na méně odolných 

břidličnatých vrstvách a jsou označovány jako římsy. 

Lokalita je tvořena porfyroblasticko muskovitickou rulou bítýšské skupiny 

moravika svratecké klenby. Vznik těchto unikátních izolovaných hřibovitých skal je spojen 

s pleistocénním mrazovým zvětráváním a svahovými procesy spolu s rozestupováním 

protilehlých svahů hřbetu (Mackovčin a kol. 2007). 

4.4.6 PP Krkatá bába 

Katastrální území: Lubě 

Datum vyhlášení: 2. 4. 1997 
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Rozloha:  9,0196 ha 

Důvod ochrany: Významné skalní útvary s přirozenými společenstvy zakrslých 

borodoubrav 

 

Obrázek 21: Slepencový skalní útvar připomínající lidskou siluetu (foto autor 2014) 

Přírodní památka leţí nedaleko obce Lubě, ve které jsem se automobilem dostal aţ 

na konec zastavěné části, kde se silnice ztrácela v protékajícím potoce Lubě. Ten bylo 

moţné zdolat pouze terénním vozidlem a s patřičným povolením. Odtud jsem se vydal 

pěšky po červeně značené turistické stezce podél potoka. Stezka se linula malebnou 

krajinou aţ k malé na první pohled zcela obyčejné skále. Podle tabulí na stromech jsem 

byl, ale na správném místě. Samotná Krkatá bába se nachází na vrcholu této skály 

a  k jejímu zhlédnutí je potřeba vylézt nahoru po boční strmé skalnaté stěně, kde je 

vyšlapaná cesta. 

Skalní útvar Krkatá bába na první pohled připomíná vytáhlí krk s lidskou hlavou 

a  podle pověsti jde o zakletou dívku, která dohlíţí na celé údolí. Ve skutečnosti se jedná 

o  zvětralé, načervenalé, rokytenské slepence boskovické brázdy permského aţ 

karbonského stáří. V těchto hrubozrnných slepencích jsou přítomny valouny různých 

velikostí, ve kterých dominují spodnokarbonské droby a křemen. Ty největší dosahují 

velikosti aţ 40 cm. Uvolněné a zvětralé slepence se ukládají při úpatí srázů, kde tvoří 

osypy a úpatní haldy (Jirková a kol. 2012). 
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4.4.7 PP Lhotské jalovce a stěny 

Katastrální území: Lhota u olešnice 

Datum vyhlášení: 10. 2. 1998 

Rozloha:  18,1322 ha 

Důvod ochrany: Skalní útvary v krystalických horinách 

 

Obrázek 22: Skalnaté výchozy Lhotských stěn (foto autor 2014) 

Přírodní památka se nachází podél Tresenského potoka nedaleko obce Lhoty 

u  Olešnice. K lokalitě je snadný přístup, bez omezení vjezdu motorových vozidel. Toho 

jsem také vyuţil a dojel přímo na místo. Břehy koryta Tresenského potoka byly 

vybagrované, asi zde právě probíhala rekultivace vodního toku. To samé se dalo říct 

i  o  lese. Všude bylo spousta pokácených stromů a místy se tvořily mýtiny. I díky nim 

byly skalní výchozy dobře vidět uţ z cesty. Návštěva této lokality mě nezaujala, moc 

zajímavého tu k vidění nebylo a tabuli s označením chráněného území jsem našel dokonce 

zahrabanou v zemi. 

Skalní podloţí tvoří krystalické horniny olešnické skupiny moravika svratecké 

klenby a stěny se dělí na několik různých částí. Severní část přírodní rezervace je tvořena 

rulovými skalisky, z nichţ vystupuje několik skalních pilířů. Na stěnách jsou dobře vidět 
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leţaté vrásy a porušení způsobené tahovými trhlinami. V prostřední části se vyskytují stěny 

tvořené krystalickými vápenci a na jiţních agrárních terasách je moţné spatřit keře jalovce 

obecného, kterým jsou terasy porostlé. Na území se nachází i několik mrazových srubů 

a  hlubokých roklin, které jsou v některých místech doplněny vodopády (Mackovčin a kol. 

2007). 

4.4.8 PP Míchovec 

Katastrální území: Běleč u Lomnice, Křeptov, Synalov 

Datum vyhlášení: 4. 10. 1990 

Rozloha:  19,5199 ha 

Důvod ochrany: Významné skalní hradby 

 

Obrázek 23: Detail římsy, která je tvořena křemennou ţilou (foto autor 2014) 

Cestu k přírodní památce Míchovec jsem zvolil z nejbliţší obce Křeptov, kudy 

měla vést ţlutě značená turistická stezka. Bohuţel se mi ji ani po několika minutách 

nepodařilo nalézt. Vydal jsem se po lesní cestě směrem k sídlu zdejší lesní správy a po 

1  km ostře zahnul doprava do strmého svahu. Naštěstí moje rozhodnutí bylo správné. Po 

náročném stoupání jsem došel na vrchol, kde byly po celé ploše nerovnoměrně rozmístěny 

kamenné útvary. Lokalita je velmi podobná přírodní rezervaci Hrádky, kde se vyskytují 
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podobné skalní útvary, pouze větších velikostí. I tady lze na první pohled rozpoznat 

vodorovné vrásy, které jsou v některých řadách narušeny drobnými ţilami křemene. 

Překvapil mě také hojný výskyt sněţenky podsněţníku, kterých tu kvetlo tolik, ţe všude 

kolem tvořily bílé sněhové louky. 

Území je tvořeno porfyroblastickou muskovitickou a sericiticko muskovitickou 

rulou bítýšské skupiny. Ta tu tvoří vrcholové i svahové izolované skály, skalní hradby, 

mrazové sruby a strukturní hřbítky. Vlivem účinkování mrazového zvětrávání docházelo 

k sjíţdění mohutných skalních bloků, k uvolňování a odpadávání mohutných kamenů. To 

mělo za následek vznik kamenného moře, puklinových jeskyň a říms, které jsou tvořeny jiţ 

zmíněnými křemennými ţilami (Mackovčin a kol. 2007). 

4.4.9 NPP Rudické propadání 

Katastrální území: Jedovnice, Rudice u Blanska 

Datum vyhlášení: 19. 4. 1990 

Rozloha:  4,4007 ha 

Důvod ochrany: Údolí Jedovnického potoka s Rudickým propadáním a navazujícím 

jeskynním systémem, vápencové skalní útvary 

 

Obrázek 24: Vápencové skalní výchozy (foto autor 2014) 
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Chráněné území Rudického propadání se nachází v údolí obce Rudice, do kterého 

vede zeleně značená turistická trasa. Obec Rudice a její okolí se řadí mezi nejvýznamnější 

ţelezorudné lokality v regionu a je součástí naučné stezky „Cesta ţeleza Moravským 

krasem“. Navštívit tu lze větrný mlýn holandského typu pocházející z druhé poloviny 

19.  století, ve kterém jsou vystavovány stálé expozice mineralogie a historie hornictví 

a  hutnictví. Nejvíce mě zaujal zdejší přírodní geopark, který je součástí areálu mlýna. 

Jedná se o geopark pod širým nebem rozdělený do čtyř skupin, které nabízejí různé druhy 

aţ několikatunových hornin svezených z různých částí Moravského krasu. Zdejší 

vápencové výchozy jsou vyhledávanou horolezeckou stěnou a celé okolí je pečlivě 

udrţováno. 

Zdejší ponorný Jedovnický potok tu vytváří největší slepé údolí na území ČR a jeho 

voda se ztrácí u úpatí vysokých skalních stěn, které jsou tvořeny světle šedými, většinou 

celistvými vilémovickými vápenci. Na povrch se Jedovnický potok opět dostává aţ ve 

vývěrech nedaleko Býčí skály. Samotné propadání je veřejnosti nepřístupné. Uvnitř skrývá 

spousta vodopádů a horizontální část tvoří vodní jeskyně, které svou 13 km délkou 

představují nejdelší prozkoumané aktivní vodní řečiště v hloubce aţ 220 m pod povrchem 

(Hladilová 2002). 

4.4.10 PR Sloupsko – šošůvské jeskyně 

Katastrální území: Sloup v Moravském krasu, Šošůvka  

Datum vyhlášení: 20. 12. 1999 

Rozloha:  7,5053 ha 

Důvod ochrany: Významné krasové území 
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Obrázek 25. Vstupní portál do Sloupsko – šošůvských jeskyní (foto autor 2014) 

Sloupsko – šošůvské jeskyně se nachází v těsné blízkosti obce Sloup v nehlubokém 

údolí v severní části Moravského krasu. Na poměrně velkou návštěvnost je k dispozici 

pouze malé parkoviště. Ostatní auta pří plné kapacitě musí stát na krajnice silnice, které 

vede kolem. Hlavní budova nabízí moţnost rychlého občerstveni a koupi suvenýrů. 

Naproti budovy je nově postavené velké kryté turistické posezení a to i z důvodu 

návštěvnosti cvičné horolezecké stěny, která se nachází poblíţ vstupního portálu do 

jeskyně.  

Celková délka jeskyně je 4890 m a je součástí nejdelšího jeskynního systému 

v České republice. Veřejnosti je zpřístupněno 1930 m a na výběr je malý nebo velký okruh 

prohlídky. Tento unikát tvoří společně s Amatérskou jeskyní. Jeskynní komplex Sloupsko 

– šošůvských jeskyní vznikly postupným propojením Sloupské, Nicové, Eliščiny 

a  Šošůvské jeskyně. Ta byla objevena jako poslední na přelomu 19. – 20. století. Eliščina 

jeskyně byla jako jedna z prvních v Evropě uměle nasvětlena Křiţíkovými lampami 

z důvodu pořízení fotografií. Unikátem je i kreslená mapa Sloupské jeskyně pocházející 

z 18. století, která je dokladem prvního zmapování jeskyně v České republice. 

V odkryvech bylo nalezeno také velké mnoţství kostí jeskynních medvědů (Hromas a kol. 

2009). 

O jeskyni jsem měl zjištěné informace dopředu, a proto jsem se rozhodl zvolit 

velký okruh. Prohlídka začíná v Nicové jeskyni a postupně pokračuje do všech jiţ 

zmíněných jeskyní, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny. V rámci velkého okruhu je 
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zpřístupněna ještě Riegrova síň a Černá propast. Během skoro dvouhodinové prohlídky 

byla k vidění velmi bohatá krápníková výzdoba. Stropy byly pokryty tisíci stalaktity 

různých tvarů a velikostí a ze země rostla spousta stalagmitů. Právě stalagmit ve tvaru 

svícnu je zdejší dominantou. Jeskyně slouţila i jako úkryt lidem během třicetileté války, 

coţ dokazují dřevěné podpěrné trámy. Prohlídka mě nadchla a podle mého názoru patří 

spolu s Punkevními jeskyněmi k nejkrásnějším jeskyním na území Moravského krasu. 

4.4.11 PR U Výpustku 

Katastrální území: Březina u Křtin, Habrůvka 

Datum vyhlášení: 11. 7. 1977 

Rozloha:  63,3398 ha 

Důvod ochrany: Historicky významná jeskyně 

 

Obrázek 26: Lebka jeskynního medvěda (foto autor 2014) 

Jeskyně Výpustek se nachází nedaleko Býčí skály ve směru na obec Křtiny ve 

střední části Moravského krasu. Hned naproti parkovišti je nově rekonstruovaná hlavní 

budova se vstupem do jeskyně. Ještě donedávna zde stály staré vojenské objekty, které 

byly strţeny, a areál byl přestavěn do dnešní podoby. Z celkové délky jeskyně 2000 m je 

zpřístupněno pouze 550 m.  
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Prohlídka začíná ve vstupní místnosti, kde jsou vystaveny archeologické 

a  paleontologické nálezy z útrob jeskyně. První část jeskyně mě velice překvapila. Její 

prostory byly v minulosti vyuţity k vojenským účelům Československé, ale i Německé 

armády. V průběhu své existence tu byl sklad munice, výrobna letadlových motorů 

a  v jednom tunelovém prostoru byl vybudován protiatomový kryt. Veškeré vybavení je 

plně funkční a celý komplex je trvale vytápěn. Samotná jeskyně nenabízí v současné době 

skoro ţádnou krápníkovou výzdobu. Ze stropu visí jen pár brčkovitých stalaktitů. To bylo 

způsobeno těţbou jílů a průjezdem vojenské techniky. V jeskyni byly nalezeny kosti 

jeskynního lva a další pleistocenní fauny. Nejcennějším nálezem však bylo několik 

kompletních koster medvěda jeskynního, jehoţ ostatky jsou vystavovány v brněnském 

Anthroposu a Vídeňském zemském muzeu. 

Na našem území asi neexistuje ţádná jiná jeskyně provázaná tak bohatou historií, 

která se na jejím vývoji rázně podepsala. V současné době probíhají ve veřejnosti 

nepřístupných prostorách speleologické průzkumy doposud neprobádaných míst a zvaţuje 

se následné zpřístupnění dalších částí Výpustku. Zejména prostory Salmova Výpustku, kde 

se nachází krásná nepoškozená krápníková výzdoba (Hromas a kol. 2009). 

4.4.12 PR Vratíkov 

Katastrální území: Hrádkov, Velenov, Vratíkov 

Datum vyhlášení: 19. 4. 1990 

Rozloha:  30,51 ha 

Důvod ochrany: Zvětrávané devonské vápence, jeskyně, archeologické nálezy 
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Obrázek 27: Výchozy devonských vápenců (foto autor 2014) 

Lokalita leţí 1 km od obce Vratíkov a 3 km od Boskovic a její okrajové části jsou 

v těsném kontaktu se silnící, která tyto dvě obce spojuje. Právě podél této silnice jsem 

náhodou narazil na stromy s označením chráněného území a nenápadnou odbočku, která 

mě dovedla k přírodní rezervaci. Po několika metrech jsem dorazil ke skalkám tvořených 

devonskými vápenci narůţovělé barvy. 

Zdejší vápence jsou součástí unikátního kuţelového paleokrasu, kde se krasové 

kuţely utvářely za působení tropických podmínek v druhohorách. Z povrchových 

krasových tvarů se tu vyskytují hřebenáče a malá škrapová pole. V chráněném území se 

nachází šestnáct jeskyní. Nejznámějšími jsou jeskyně Sklep s archeologickými nálezy 

a  Čtyřka s bohatou krápníkovou výzdobou, která však není veřejnosti přístupná. Za 

zmínku stojí také těţba ţelezné rudy, která tu byla dobývána v rozmezí 18. – 19. století 

(Rubín a kol. 2004). 

4.4.13 NPR Vývěry Punkvy 

Katastrální území: Blansko, Laţánky u Blanska, Ostrov u Macochy, Suchdol 

v Moravském krasu, Těchov, Vílémovice u Macochy 

Datum vyhlášení: 16. 4. 1997 

Rozloha:  556,4634 ha 
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Důvod ochrany: Významné krasové území 

 

Obrázek 28: Lodní přístaviště Punkevních jeskyní (foto autor 2014) 

V této největší přírodní rezervaci Moravského krasu se nachází spousta zajímavých 

geologických lokalit, ale cílem mé výpravy byl Ostrov u Macochy, kde jsem navštívil 

Macošskou propast a Punkevní jeskyně. S parkováním tu není ţádný problém, parkoviště 

má velkou kapacitu. Areál uţ delší dobu prochází rekonstrukcí a v současnosti tu probíhá 

i  výstavba nových objektů. 

Propast Macocha patří k  největším a nejznámějším přírodním útvarům svého druhu 

v Evropě a ročně ji navštíví i statisíce turistů. Propast je hluboká 189 m a shlédnout ji, je 

moţné ze dvou můstků.  S Macochou je spojena legenda o ţeně, která do propasti skočila 

a  podle níţ získala i své jméno. Na přelomu 19. a 20. století vedl Karel Absolon expedici 

a  jejím cílem bylo propojení Macochy s Pustým ţlebem, kde z jeskyně vyvěrá řeka 

Punkva. Nakonec se tato expedice ukázala jako úspěšná a k propojení došlo dokonce 

dvěma cestami. Při návštěvě Punkevních jeskyní je moţné tuto prohlídkovou trasu 

navštívit. Ta se nachází na dně propasti hned u jednoho z jezer (Zajíček 2010). 

K Punkevním jeskyním vede z Macochy značená turistická stezka, nebo je moţné 

vyuţít kratší cesty zdejší lanovkou. V minulosti jsem punkevní jeskyně jiţ navštívil, 

a  proto jsem neváhal si zakoupit okruh s vodní plavbou. Prohlídka začíná v Předním 

dómu, který je typický svou bohatou krápníkovou výzdobou. Dále trasa pokračuje k mostu, 

který umoţňuje výhled na největší krápník jeskyní, stalagnát zvaný Salmův sloup. Na 
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nejniţším místě zdejších prostor se nachází sifon, který slouţí k přečerpávání vody při 

zvýšené vodní hladině. V Reihenbachově dómu jsou umístěny tabule, na kterých je 

znázorněno jaké výšky řeka Punkva dosáhla v jednotlivých letech. Tudy trasa pokračuje na 

dno Macochy, kde je malá zastávka a turisté jsou seznámeni s její historií a důleţitými 

milníky. Pro návštěvníky se vstupenkou bez vodní plavby tato prohlídka končí a na ostatní 

je připravena 450 m dlouhá plavba na loďkách po průzračné řece Punkvě. Na tuto část 

prohlídky jsem se těšil nejvíc, protoţe se jedná o nezapomenutelný záţitek.  

Punkevní jeskyně jsou nejnavštěvovanějším jeskynním systémem na našem území 

a správa jeskyní se snaţí provoz regulovat tak, aby nedocházelo k poškození jeskyní 

a  změně velice citlivého podzemního mikroklimatu. Podle naměřených hodnot teploty 

vzduchu, vlhkosti, proudění vzduchu a dalších, které se během roku monitorují, jsou 

výsledky uspokojivé. I během měsíců s největší návštěvností dochází bez problémů 

k patřičné regeneraci jeskynního mikroklimatu do poţadovaných hodnot (Hromas a kol. 

2009). 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navštívit a zhodnotit stav maloplošných 

chráněných území s geologickou tématikou v okrese Blansko, Brno – město, Brno – 

venkov a Vyškov. Během zpracování bakalářské práce jsem navštívil mnoho zajímavých 

míst a přírodních památek, které bych za jiných okolností zřejmě sám nikdy nenavštívil 

a  nevěděl ani o jejich existenci. 

Dle mého názoru je současný stav přírodních památek v Jihomoravském kraji 

ovlivněn několika faktory. Tím nejvýznamnějším je mnoţství dostupných finančních 

prostředků, které mohou být vynakládány na správu a údrţbu přírodních památek. S tím 

úzce souvisí jejich atraktivita a návštěvnost veřejností. Mohl jsem se přesvědčit o tom, ţe 

chráněná území spadající pod zprávu CHKO Moravský kras, jsou jiţ na první pohled 

v  lepším stavu neţ lokality, které se nacházejí mimo tuto chráněnou oblast. Z mého 

pohledu jsou zvýhodněny zpoplatněné krasové oblasti a jeskyně, které jsou pro turisty 

zajímavé a lépe propagované. Přitom se v kraji nachází i další přírodní krásy, která stojí za 

zhlédnutí. Bohuţel kvůli nedostatečné informovanosti zůstávají tato místa veřejnosti 

utajena. 

Největším problémem během exkurzí bylo u většiny lokalit nedostatečné turistické 

značení. Proto bylo velmi důleţité připravit si mapové podklady k lokalitám jiţ v domácím 

prostředí a v některých případech jsem se neobešel ani bez GPS navigace. I přes platnou 

legislativu ochrany přírody, která svými předpisy stanovuje podmínky chování turistů 

v navštívené lokalitě, jsem se setkal ve velké míře s vandalstvím a neukázněností 

návštěvníků v podobě sprejerství a mnoţství odpadků. Tento problém byl nejviditelnější 

u  chráněných území v okrese Brno – město, kde se na několika místech tvořily dokonce 

skládky. Tyto negativní vlivy je třeba v budoucnu eliminovat, aby přírodní památky byly 

přínosem nejen pro turisty, ale i pro území ve kterém se nachází.  

Zachování přírodních památek a jiných přírodních zajímavostí i pro další generace 

by mělo být samozřejmostí. V proudu času jsou neustále vystavovány přírodním vlivům, 

ale zejména konfrontace s člověkem a její společností na ně má největší negativní dopad.  

Je jen na nás jaký postoj zaujmeme. 
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