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Anotace 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na přiblížení geologických útvarů dětem. 

Geologické útvary v této práci zastupují jeskyně a propasti. Prezentování těchto celků je 

formou vytvoření prozatímního návrhu webové stránky. Práce se dělí na dvě části. 

V teoretické části je popsáno věkové období dětí (juniorů), kteří mají být osloveni. Poté je 

zaměřeno na geologickou strukturu a zajímavosti jednotlivých jeskyních komplexů. Webová 

stránka se snaží zaujmout také rodiče, kteří by mohli děti v této činnosti podpořit. Praktickou 

částí bude vytvoření návrhu zadané webové stránky. Návrh bude vytvořený v power pointu 

a přiložen jako CD. 

 

Klíčová slova: jeskyně, propasti, webová stránka, junioři, děti  

 

Summary 

This bachelor thesis focuses on approaching geological formations for children. The 

geological formations in this work represent caves and abysses. The presentation of these 

units is a form of creation provisional website design. The bachelor thesis is divided into two 

parts. The theoretical section describes the age of children (juniors) who are to be addressed. 

Then it focuses on the geological structure and interest of the individual caves of the 

complexes. The website also tries to attract parents who could support the children in this 

activity. The practical part will be creation of design of the given website. The design will 

be created in Power Point and enclosed as a CD. 

Keywords: caves, abysses, website, juniors, kids 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

V této bakalářské práci jsem se rozhodla spojit dvě odvětví mého dosavadního studia. 

Před studiem na hornicko-geologické fakultě jsem studovala pedagogické lyceum, a tak mě 

napadlo tyto obory trochu propojit.  

Ve své práci se tedy budu zabývat geologickými úkazy: jeskyně a propasti, ale budu 

se snažit tuhle oblast přizpůsobit dětem. A to pomocí webové stránky, která by měla děti 

nalákat k tomu, aby se konečně odpoutaly od telefonů, tabletu a počítačů a konečně vyrazili 

za nějakým dobrodružstvím. A co si budeme zrovna jeskyně a propasti touhu po 

dobrodružství dokážou zaplnit. Tyhle objekty jsou od dávných časů opředeny velmi 

záhadnými historkami. A kde se nejlépe o té tajemné historii něco dozvědět než přímo na 

místě, které je zahaleno tímto tajemnem?  

Pro svou práci jsem si vybrala jeskyně a propasti z celé České republiky. A následně 

jsem je rozdělila podle krajů. Kdyby to juniory a jejich rodiče začalo bavit mohou za tímto 

účelem procestovat celou českou republiku. A objevovat krásy geologie, geografie a také 

kultury. 

V první kapitole popíšu věkovou skupinu dětí, na kterou se chci zaměřit. Je to skupina 

dětí, které jsou natolik vyspělé, že už dokážou vnímat svět kolem sebe, ale natolik mladé, 

aby se jim pověsti a průzkumy líbili. Podle věku to je skupina dětí od 6 do 11/12 let. Členění 

životního cyklu je psychologický jev, který zaujal nejednoho psychologa.  

V té další se zaměřím přímo na dané geologické útvary. Budu se je snažit popsat jak 

po naší odborné stránce, tak na konci každé kapitoly popíšu, co je zrovna na tomhle místě to 

TOP. Ta historka nebo událost proč stojí za to tam vyrazit.  

Ve své praktické části vytvořím webovou stránku, ve které se budou moci dozvědět 

základní informace a také zajímavosti. Bude rozdělena podle krajů.  

  



Veronika Jadrníčková-Webový informační systém: jeskyně a propasti z pohledu 

geovědního turismu juniorů a jejich rodičovského doprovodu. 

2018  2 

 

2 SPECIFIKA VĚKOVÉ KATEGORIE JUNIORŮ  

Abych mohla vymezit věk juniorů, tak jsem se v první řadě rozhodla přiblížit členění 

vývoje člověka z psychologického hlediska. Toto téma je velmi rozsáhlé a zajímavé pro 

spoustu českých i zahraničních psychologů. Nejznámější z nich jsou například: Freund, 

Příhoda, Piaget a Erikson. Každý z nich se snažil život rozdělit do jednotlivých etap. A pak 

tyto etapy pojmenovali podle toho, co je podle nich pro tento věk typické.  

V následující kapitole přiblížím 4 slavné psychology, kteří se tímto zabývali. U 

každého vývoje je tabulka, v té je označené stádium juniorů, kterým jsem se zabývala. A 

zkusím podle jejich vysvětlení vývoje popsat cílenou skupinu dětí, pro které budu webovou 

stránku tvořit. 

2.1 Členění podle Freund 

Sigmund Šlomo Freund je neurolog, psychiatr a psycholog, který se narodil 6. května 

1859 v Příboře. Je zakladatelem psychoanalýzy. Umřel ve věku 83 let. Za svůj život získal 

Goethovu cenu. Měl manželku a šest dětí. Také za svůj život řekl, nebo napsal mnoho vět, 

které jsou dodnes s oblibou citovány.  (Internet-1) 

... „Lidský život se točí pouze okolo sexuality. Na tom se nic nezměnilo a nezmění.“ 

„Při stvoření člověka zapomněli naplánovat štěstí.“… (Internet-2) 

Podle něj se dá členění životního cyklu rozdělit podle libida. Libido také někdy 

nazýváme pohlavním pudem. Zdroj bývá uložen v nevědomí.  

Nevědomí je součást lidské psychiky. Ta se dělí na vědomí – část osobnosti, kterou si 

uvědomujeme. Předvědomí – zapomenuté vzpomínky, které si ale můžeme vybavit. A 

nevědomí, které je nejrozsáhlejší vytěsňujeme do něj představy, city a myšlenky, které by 

jinak pro nás byly zraňující. (Horyna, 2002) 
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Libido se vyvíjí a vytváří různá stádia sexuální slasti. Podle nich vytvořil Freund fáze 

psychosexuálního vývoje a to na: 

Tabulka 1 Vývoj podle Freunda 

Orální období Do 18 měsíců 

Anální období 18 měsíců- 2 roky 

Falické období 3-5 let 

Fáze latence 6-12 let 

Genitální období Puberta, adolescence 

 

           Pro nás zajímavé období je fáze latence. Touto fázi se, bohužel, S. Freund moc 

nezabýval. Podle něj na jistou dobu vývoj pozastaví. A to přinejmenším z psychosexuálního 

hlediska. Vývoj dítěte začíná stagnovat. Vyřeší Oidipův a Elektřin komplex, ale do puberty 

zatím nevkročí. (Horyna, 2002) 

2.2 Členění podle Příhody  

Václav Příhoda (7.9 1889- 18.11 1979) nejmladší z deseti sourozenců. Český pedagog, 

který se zabýval psychologií a didaktikou. Od J. A. Komenského dostal medaili za 

celoživotní práci. Rozlišuje fázi vývoje od početí až po smrt. (Internet 3) 

Tabulka 2 Vývoj podle Příhody 

Antenatální Nitroděložní vývoj, početí a porod 

První dětství Novorozenec- 3 roky 

Druhé dětství Předškolní (3-6 let) prepubescence (6-11 

let) 

Pubescence 11-15 let 

Hebetické období Postpubescence (15-20 let) mecitma (20-30 

let) 

Životní stabilizace 30-45 let 

Počátek involuce 45-60 let 

Senescence 60-75 let 

Kmetství 75-90 let 

Patriarchium 90 let a více 
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Druhé dětství je podle Příhody členěno vcelku nesourodě. Podle společenského 

aspektu na období předškolní a na prepubertu. Podle širokého pojetí latence v bio 

psychickém vývoji. Mimořádně důležité období pro vývoj dítěte je mezi 3. a 6. rokem života. 

Řadí se to do předškolního stádia. Formuje se dětská osobnost, a to z hlediska psychického 

vývoje.  Základní činností dítěte, v níž se mění i utváří struktura motivů, je dětská hra. 

Důležitým bodem druhého dětství je z fyziologického hlediska takzvaná první vzhledová 

přeměna postavy. Proporce těla se mění. Začíná postupná výměna dětského chrupu. 

Prodlužují se končetiny. Zlepšuje se motorika. Duševního vývoj získává na bezchybnosti. 

Další důležitou událostí je vstup juniora do školy, který nevyplývá ze základu vývoje, 

ale je potřebou společenskou, která od základů pozměňuje život dítěte. Je to především 

psychicky náročný proces adaptace dítěte na školu. Zejména prochází řadou změn v 

sociálním chování školáka, s množstvím věcných zájmů a zvyšováním jeho sebevědomí. 

(Příhoda, 1977) 

2.3 Členění podle Piaget 

Švýcarský vývojový psycholog, filozof a přírodní vědec. 9.8 1896–16.9 1980. Napsal 

teorii kognitivního vývoje. Znalosti, které získáme v jednom stádiu nás vedou k novému a 

lepšímu vědění. (Internet 4) 

Tabulka 3 Vývoj podle Piageta 

Senzomotorické stádium 0-2 roky 

Předoperační stádium 2-7 let 

Stádium konkrétních operací 7-12 let 

Stádium formálních operací 12 a více 

 

Stádium konkrétních operací: 7-12 Operací můžeme v této podobě nahradit za 

schopnost principu, které můžeme použít při řešení problémů. V tomto stadiu děti ovládají 

konverzaci a začínají používat stále nové logické operace. Junioři jsou již schopni používat 

abstraktní pojmy (např. demokracie), ale pouze ve vztahu ke konkrétním, vnímatelným 

objektům. Kolem osmého roku začíná dítě chápat význam hmoty, pokud vezmete kouli 

plastelíny a rozdělíte ji v 10 kousků, bude vědět, že množství plastelíny musí být identické 
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a lze z ní opět vytvořit stejně velkou kouli. V 10 roce života schopnost konzervace vrcholí-

dítě chápe konzervaci plochy. Rozvíjí se schopnost klasifikace a řazení objektů.  

(Internet 5) 

2.4 Členění podle Erikson 

15.6 1902-12.5 1994 Americký psychoanalytik a psychiatr. Žák S. Freuda. Také 

popisuje stádium vývoje od narození až po smrt. A to podle toho, co je pro člověka v daném 

okamžiku ctností. Také se v každém stádiu kříží dvě silné pudové potřeby (Erikson, 2015) 

Tabulka 4 Vývoj podle Eriksona 

Ctností je naděje Krize: důvěra x nedůvěra 0-1 rok 

Ctností je síla chtění Krize: autonomie x stud 1-3 roky 

Ctností je záměr Krize: iniciativa x vina 3-6 let 

Ctností je kompetence Krize:  

výkonost x méněcennost 

6-12 let 

Ctností je věrnost Krize:  

identita ega x zmatení rolí 

12-19 let 

Ctností je láska Krize: intimita x izolace 19-25 let 

Ctností je schopnost pečovat  Krize:  

generativa x stagnace 

25-50 let 

Ctností je moudrost Krize:  

integrita ega x zoufalství 

50 a více 

 

         Snaživost proti méněcennosti – dítě přechází od hry k produktivnějším činnostem, 

které vyžadují dovednosti a správné užívání nástrojů. Úspěch v dítěti vyvolává radost, 

neúspěch pocit méněcennosti. Ctnosti tohoto stádia je kompetence. Kompetenci bychom 

mohli vysvětlit jako: schopnost zvládat určité situace. (Erikson, 2015) 
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2.5 Stádium 6-11 let-souhrn 

 

Obrázek 1 Amálka Sokolová 

Junior: 6 let 

Mezi šestým rokem a počátkem dospívání je úkolem dítěte osvojit si dovednosti 

cílevědomě a úspěšně zacházet s předměty hmotného světa. Z hlediska vývoje se formuje 

dětská osobnost.  Základní činností dítěte, v níž se mění i utváří skladba motivů, je dětská 

hra.  

V tomto období přesahuje jeho zkušenost rozsah rodinných vztahů a je vystaveno 

hodnocení a srovnávání v širším výběru mimoškolních a také školních situací. Musí odolat 

i mimo rámec rodinného kruhu. Úspěšné dosahování praktických cílů vlastní snahou v tomto 

období je základem rozvoje kompetence, sebedůvěry a sebeprosazení v praktické činnosti.  

Neúspěchy vedou k ustavení pocitů vlastní méněcennosti ve srovnání s ostatními. 

Předtím než se dítě stane biologickým rodičem, musí se začít stávat pracovníkem a 

potencionálních ochranitelem a poskytovatelem péče, a tak si zkouší na tatínka a maminku, 

pečuje o své sourozence. 

 S přicházejícím latentním obdobím dítě normálně se vyvíjející zapomíná nebo spíše 

sublimuje (přenesení zájmu přijatelným směrem) nutnost ovlivňovat lidi přímým útokem (či 

přáním). Nyní se učí získávat uznání produkováním věcí. Rozvíjí výkonnost, stává se 

dychtivým aktérem a tvůrcem situací. To podporuje jeho autonomii. Ohraničené Ego dítěte 
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zahrnuje jeho dovednosti a zručnosti, dítě se učí potěšení z dokončené práce, zaměřené 

pozornosti a píli, pracovitosti.  

Nebezpečí v tomto stadiu spočívá v pocitu neadekvátnosti a méněcennosti. Jestliže 

dítě ztratí naději na dosažení vlastní výkonnosti, vede to u něj k tendenci se izolovat. Může 

se objevit snaha o rivalitu, soupeření s okolím nebo naopak pasivita v chování nebo mutilace 

(oněmění). Může být důsledkem příliš autoritativní výchovy. Jsem šikovný, něco umím, 

něco mi jde a baví mě to, rád věci dělám a dokončuji, jsem na to hrdý; vím, že jsem něčím 

výjimečný – připadám si neschopný a neužitečný, nejsem ničím zajímavý ani výjimečný, 

trpím pocity méněcennosti; neumím přijít na to, v čem jsem vlastně dobrý, a proto si nemohu 

vážit sám sebe.  

2.6 Junioři, rodiče a geovědní turismus 

Jak jsme se dozvěděli z předchozích odstavců, děti v tomto období potřebují mnoho 

nových poznatků. Začínají chodit do školy a provozují mnoho mimoškolních aktivit. Jsou 

soutěživí a zvídaví. V žádném jiné době člověk nepokládá tolik zvídavých otázek a nemá 

takový smysl pro dobrodružství.  

             A jaké otázky pokládají nejčastěji? Nejspíše se zajímají o věci a bytosti kolem sebe. 

Když je v tomto období budeme brát po jeskyních a podobných geovědních útvarech, 

pomůžeme tím podpořit zvídavost po tomhle oboru v pozdějším věku.  

               Pokud chceme vytvořit poptávku po našem oboru, není lepší způsob než začít u 

našich malých společníků. Navnadíme je nějakým příběhem, necháme je dané místo prolézt, 

vysvětlíme jim několik základních pojmů a přinejlepším na konci prohlídky můžou mít kvíz 

na vyplnění.  

                   Tím se zapojí skoro všechny lidské smysly. Uvidí krásnou přírodu, uslyší 

zajímavý příběh, osahají si krápníky, ucítí nové dosud nepoznané vůně. Budeme všichni 

doufat, že poslední smysl raději vynechají a nebudou chtít olizovat, nebo jinak ochutnávat 

okolí jeskyně.  

                      Každopádně to není pouze vzdělávací aktivita. Děti potřebují doprovod 

v tomto případě je nejlepším bodyguardem dítěte jeho rodič, popřípadě jiný rodinný 

příslušník. Může jít i více rodin najednou. A tak se v této aktivitě vyvíjí i jejich společenská 

potřeba. 
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Vývojová psychologie, ale není jediná, o kterou se můžeme v této části práce opřít. 

Další etapou psychologie může být například psychogeografie. Podstatnou myšlenkou 

tohoto směru je to, že svět není neutrální. Důležitými jsou názory na věci. Psychogeografie 

a cestování je vztah málo zkoumaný. Každopádně cestování má vliv na naši osobnost. Cesta 

je současně hledáním, putováním a objevováním. Ale co je hlavní přinese nám to prožitky. 

Ať už jsme v roli dětí nebo rodičů. (Šípek, 2001) 

 

 

Obrázek 2: vlastní zdroj 
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3 GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH LOKALIT 

Jeskyně a propasti, o kterých budu psát v příští kapitole jsou definovány jako:  

„Jeskyněmi nazýváme dutiny v horninovém prostředí, situované pod úrovní okolního 

terénu, souběžně s ním, případně exponované v libovolné výšce příslušného skalního tělesa 

nad úrovní terénu. Horninovým prostředím rozumíme součást litosféry, formovanou tělesy 

vyvřelých, metamorfovaných i sedimentárních hornin v různém stádiu zpevnění. Dutina 

představuje útvar vzniklý působením přírodních sil bez zásahu člověka.“ (Pokorný, Holec 

2009) 

Vyvřelé horniny (magmatické) vznikly utuhnutím roztavené hmoty (magmatu). K 

vzniku byla nutná vysoká teplota. Usazené horniny (sedimentární) vznikly při nízkých 

teplotách působením vnějších geologických sil. Nadmíru důležitá role připadá vodě. 

Přeměněné horniny (metamorfované) mohou vznikat ze všech typů hornin působením 

zvýšené teploty a tlaku. (Internet 6) 

V mnoha vápencových krajinách jsou pod povrchem prostorné chodby a jeskyně. Tyto 

podzemní chodby vznikají díky rozpuštění vápenců. A ty se rozpouštějí díky slabě kyselým 

vodám. Eroze1 je rychlejší, pokud vteče de jeskyně potok, nebo řeka. (Luhr, 2004) 

3.1 Středočeský kraj 

Je to rozlohou největší kraj České republiky. Zcela obepíná Prahu. Rozkládá se na 

10 929 km2. Dělí se na 12 okresů, 10 okresních měst, 1 144 obcí. Kraj zcela obepíná hlavní 

město Prahu a také sousedí skoro se všemi českými kraji vyjma moravských krajů a 

Karlovarského. Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů Tok (865 m n. m.) v 

okrese Příbram, nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.) v okrese Mělník. Rozlohou 

je největší okres Příbram, nejmenším okresem je Praha-západ. Tento kraj náleží Českému 

masivu. (Internet 7) 

  

                                                 
1 Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu. 
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3.1.1 Český masiv 

Toto území je pozůstatkem rozsáhlého hercynského2, nebo také jinak zvaného 

variského vrásnění3. Toto vrásnění se odhalilo v intervalu mezi 380 a 300 miliony lety. To 

znamená že tu bylo v období od středního devonu4 do svrchního karbonu5. Na stavbě 

Českého masivu se nejvíce podepsali horniny prekambrického6 a paleozoického7 stáří. Z této 

doby se nám zachovaly nesouvislé většinou přeměněné celky mořských uloženin i 

vulkanických hornin8. 

Horninové celky, které nám v Českém masivu vznikli můžeme dělit na pět částí. První 

je oblast moldanubická tu budují silně přeměněné horniny prekambrického a paleozoického 

stáří. Patří tam oblast kutnohorsko-svratecká. Další je oblast středočeská, tvořena horninami 

svrchního proterozoika a staršího paleozoika. Období se rozpíná severně od moldanubika. 

Třetí oblast nazýváme oblastí sasko-durynské naše území je tím pokryté pouze okrajově. Je 

zastoupena převážně metamorfovanými9 horninami. Čtvrtá oblast je od středočeské 

oddělená labskou linii. Nazýváme ji západosudetskou a je u nás skrytá pod uloženinami 

české křídové pánve. Poslední oblast je moravskoslezská nachází se ve východní části 

Českého masivu. (Chupáč, 2002)   

                                                 
2 Hercynské vrásnění je vrásnění, ke kterému došlo v prvohorách v době devonu a karbonu. Srážkou 

dvou kontinentů.  
3 Vrásnění je soubor složitých operací v zemské kůře, které vedou k tvorbě pásemných pohoří. 
4 Devon je časový úsek, který zabírá v minulosti časový úsek mezi 417 a 354 miliony let (dělí se na 

svrchní střední a spodní.) 
5 Karbon je časové období pojmenované podle nejvýznamnějšího znaku – černého uhlí. Datuje se mezi 

354–298 miliony let. 
6 Prekambrium je nejstarší geologické období  
7 Paleozoikum je jinak řečeno období prvohor 
8 Vulkanická hornina je sopečného původu. Tuhla na povrchu nebo těsně pod povrchem. 
9 Metamorfované horniny jsou horniny přeměněné z prvotního stavu pomocí tlaků, teplot a tak dále. 
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3.1.2 Koněpruské jeskyně 

 

 

Obrázek 3 Koněpruské jeskyně-lokalizace/https://mapy.cz 

 

Jedná se o největší známý jeskynní komplex v České republice. Ročně zde projdou sta 

tisíce turistů. Je to lákavý cíl dlouhých i kratších rodinných výletů. A v současné době se o 

něj staré ministerstvo životního prostředí. Zajišťují ochranu této památky a rovněž ji 

zpřístupňují nadšeným návštěvníkům. Těm je zpřístupněná trasa, která je dlouhá cca 620 m. 

Jinak tuhle jeskyni tvoří 3 patra. Celková délka je 2 km a hloubka 70 metrů. Zdejší krasové 

jeskyně se tvoří už více jak 400 miliónů let, díky podzemním vodám. Přesněji: vznikly 

korozí10 vody ve vápenci. Objeveny byly roku 1950. (Kolektiv, 2006) 

 

                                                 
10 Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů 

(např. hornin či plastů) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. 
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Obrázek 4 Koněpruská jeskyně/http://www.superblearning.cz 

 

3.1.2.1 Pověst o bílém koni 

„Paní z blízkého hrádku byla velmi zlá a chamtivá. Jednou se rozhodla, že se zmocní 

velkého pokladu ukrytého ve zdejších skalách. Musela však nejprve přelstít strážného ducha, 

který bohatství vydá jen tomu, kdo má zlaté vlasy a železnou ruku. Proto si rytířka nechala 

v Praze zhotovit zlatou paruku a železnou rukavici a o několik dní později za jedné tmavé a 

bouřlivé noci vyjela na koni ke skalám. A skutečně, země se s velkým rachotem rozestoupila 

a paní i s koněm zmizela v podzemí. Avšak když se služebná se svým milým, velkým silákem, 

vydali svou paní hledat, nalezli ji v podzemí, jak zcela nehybně sedí na svém koni. Byla totiž 

i s ním proměněna ve zlato jako trest za svoji lakotu. Mladému páru však duch neublížil, ale 

obdaroval je, protože jejich láska v nich spojila zlaté vlasy dívky a železnou ruku muže. Na 

paměť zlaté sochy skryté v podzemí byl vrch pojmenován Zlatý kůň.“ (Internet 8)  
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3.1.2.2 Pověst o pasáčkovi 

„Jednoho dne pásl malý pasáček ovečky na vrcholu Zlatého koně, když v tom si všiml, 

že ze země stoupá sloupec kouře. Přišel blíž a zjistil, že kouř vychází z díry ve skále. Odvážně 

se protáhl dovnitř. Uviděl tam zarostlého vousatého muže, jak sedí na hromadě peněz. 

Pasáček dostal pár mincí, ale musel slíbit, že to, co tu viděl, nikde nepoví. Jenže hned, jak 

vylezl ven, utíkal dolů do vesnice a tajemství vyzradil. A tak se vesničané vedeni pasáčkem 

vydali na kopec hledat poklad. Otvor do podzemí však nenašli a pomysleli si, že si z nich 

pasáček dělá legraci. Peníze mu sebrali, a ještě mu pořádně nařezali, aby na ně příště nic 

takového nezkoušel.“ (Internet 8)  

 

Obrázek 5 Kůň/http://www.konepruske-jeskyne.cz/konepruske-perlicky.php 
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3.1.3 Solná jeskyně Solenka v Kladně 

V České republice se nenacházejí pouze přírodně vytvořené komplexy jeskyní. Po 

tom, co se přišlo na to, jaké jsou pozitivní dopady na zdraví v jeskyních, lidé začali vytvářet 

jeskyně umělé. A jednou z nich je právě Solenka v Kladně. Návštěva této solné 

jeskyně působí příznivě na naše zdraví a má relaxační účinky na náš organismus. Pravidelná 

návštěva je především vhodná pro děti. Ale nejen pro ně. Ocení je všechny věkové skupiny. 

Soli obsažené v klimatu mají léčebné účinky. (Internet 9)  

 

 

Obrázek 6 Solenka-lokalizace//https://mapy.cz 
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Obrázek 7 Solenka/http://www.solna-jeskyne-kladno.cz/ 

 

 

 

3.2 Jihomoravský kraj 

V Jihomoravském kraji je nejvíce vinařských cyklostezek. Je známý díky Pálavy, což 

je od roku 1986 biosférická rezervace UNESCO. Náleží Moravskému krasu. Je to území o 

celkové rozloze 7195 km² a nachází se zde 672 obcí, z toho 49 měst. V centru tohoto kraje 

leží naše druhé největší město Brno. (Internet 9) 

3.2.1 Moravský kras 

V Moravském krasu se vyskytují jurské11 horniny. Dosahují mocnosti12 až 50 metrů. 

Na devonském podloží jsou uloženy nejprve bazální13 písčité vápence. Ty přecházejí do 

deskovitých vápenců s rohovci14 a mikritovými15 vápenci. Vrstevní sled končí brekciemi16 

rohovců. (Chupáč, 2002) 

                                                 
11 Jura je období v časovém úseku 205-145 milionů let. Dělí se na svrchní, spodní a střední. 
12 Mocnost je síla geologické vrstvy 
BBszální je základní 
14 Rohovec je sedimentární hornina 
15 Mikrit je nejjemnější součást vápenců tvořená zrny kalcitu o velikosti do 0,004 mm. 
16 Brekcie slepenec s ostrohrannými úlomky homin 
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3.2.2 Punkevní jeskyně 

 

Obrázek 8 Punkevní jeskyně-lokalizace//https://mapy.cz 

 

              Punkevní jeskyně leží v severní části Moravského krasu v kaňonu Pustého 

žlebu. V národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy v chráněné krajinné oblasti Moravský 

kras. Jsou výběrovou větví hydrografického systému Punkvy. Součást nejrozsáhlejšího a 

nejdelšího jeskynního systému v ČR je také Amatérské jeskyně (délka 33 km) dále ústí do 

Punkevních jeskyní 187,5m hluboká, světově proslulá propast Macocha. Setkávají se zde 

suché a vodní části; suchá patra byla postupně objevována v letech 1909–1914, vodní část a 

k nim přilehlé suché prostory byly odkryty v letech 1920–1933. Suchá část jeskyní byla 

zpřístupněna veřejnosti již v roce 1909, v dnešním rozsahu je systém přístupný od roku 1933. 

Vodní plavba na člunech je provozována od roku 1920. Dnešní délka zpřístupněné trasy činí 

1250 m. (Internet 10) 
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Obrázek 9 Punkevní jeskyně – vodní plavba na člunech/http://morskeplaze.cz 

3.2.3 Propast Macocha 

 

Obrázek 10 Propast Macocha lokalizace//https://mapy.cz 

 

Propast Macocha je nejznámější propastí Moravského krasu. Je také součástí jeskynní 

struktury Punkevní jeskyně. Propast je široká 76 metrů a dlouhá 174 metrů. Hloubka je 138,5 

m k hladině Dolního jezírka. Rozměry propasti umožňují její celkové denní osvětlení, a tak 

http://www.propast-macocha.cz/punkevni-jeskyne.html
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je řazena do kategorie propastí "Light hole". Propast Macocha je nejhlubší ve střední Evropě. 

Pod hladinou Dolního jezírka se skrývají další podzemní prostory, prozatím prozkoumané 

do celkové hloubky propasti 187,5 metrů. Tato propast je také známá jako propast 

sebevrahů. Těch tam od 30 let minulého století přišlo více jak 85. Zajímavé je, že je to jediná 

propast, po které pojmenovali planetku. Nachází se zde vzácná rostlina kruhatka 

Matthioliho. Byla objevena v roce 1918 při výzkumné výpravě na dno propasti. Macocha a 

přilehlé skály jsou jediným místem jejího výskytu. (Internet 11) 

 

Obrázek 11 Macocha/http://www.kudyznudy.cz 

 

Obrázek 12: Kruhatka Matthiolih/https:// lh3.googleusercontent.com/bT8-

5vN8VBFo51JY6gjJdm8HoG0j-1iGyxToy2cj0QGvlA1_-wsMKvIqBWUJqSBCCHYovA=s114 
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3.2.3.1        Pověst o maceše 

              „V nedaleké vesnici Vilémovice žil mladý sedlák Hálek. Jednoho dne jeho žena 

začala postonávat, chřadla, až jednoho dne zavřela oči navždy a nechala po sobě malého 

chlapce, sirotka. Za nějaký čas se sedlák znovu oženil, hospodářství vzkvétalo a sedlák se 

začal opět usmívat. A než se sešel rok s rokem, nové hospodyni se narodil chlapeček. To bylo 

radosti! Zato na Martina, na toho sirotka, přišly zlé časy. Ať dělal, co dělal, nic nebylo 

maceše po chuti pořád jen hubovala. Inu proto na něj zanevřela, že právě on dostane celé 

hospodářství, a její vlastní dítě nic. Sedlák si brzy všiml, že Martin se má u nové mámy zle. 

Tajně mu přilepšoval, ale nahlas si netroufal před ženou nic povědět, myslil si: Nač dělat v 

chalupě rozbroje? Žena je pracovitá, pořádná, však se to nějak samo srovná. Jednou v létě 

jel hospodář do města na trh a mladšího synka vzal s sebou. Doma zůstala panímáma sama 

s Martinem. Řekla mu: "Víš co? V lese je plno jahod, vezmeme si hrnky a nasbíráme si jich." 

Až najednou se dostali do míst, kam si málokdo z vesnice troufl. Černala se tu propast, až se 

tajil dech a v té propasti se zelenalo jezero a o tom si lidé vykládali, že nemá dno. Selka i 

chlapec se zarazili a chtěli rychle odejít odtud pryč, tu si macecha všimla, že na srázu 

propasti roste jahodí a v něm se červenají jahody, pěkné a veliké, až se smály. Bleskla jí 

hlavou hrozná myšlenka. Rozhlédla se, jestli jsou v lese sami, a řekla Martinovi na oko 

laskavě: "Podívej se na ty pěkné jahody! Natrhej je, byla by to věčná škoda, nechat je být." 

Martin se bál, ale odepřít maceše, to si taky netroufal. Naklonil se nad okraj propasti a tu 

do něho selka strčila, až zavrávoral, pustil hrnek a padal do hlubiny. Macecha se otočila a 

prchala od propasti, ještě pořád slyšela, jak Martin vykřikl. Bloudila po lese, jako by ji někdo 

štval, a stále jasněji si uvědomovala, co provedla. Copak by jí to mohl někdo odpustit? 

Mohla by ještě spokojeně žít? Jako by ji nohy samy donesly znovu k propasti, zakryla si oči 

a skočila dolů. Sedlák se vrátil z města, vypřáhl koně a vůz dal do kolny. Přijde do jizby, ale 

v chalupě prázdno, pec studená, chlapec i žena někde pryč. Už zvonilo klekáni a oni pořád 

nikde, a navíc se začalo mračit, chystalo se k bouřce. Šel se tedy optat k sousedům kam šli: 

"Vzali si hrnky a šli do lesa na jahody," dověděl se. Padla na něho divná úzkost. Už neměl 

doma stání, nečekal, sebral se a rovnou do lesa. Chodil křížem krážem, volal a poslouchal, 

všecko nadarmo. V tom se spustila, divoká bouřka, vítr ohýbal stromy a hrom bil, jako by se 

nebe hroutilo. Poslouchal a zdálo se mu, jako by v tom rachocení slyšel slabý pláč. A přímo 

od propasti! Sebral všecku odvahu, lehl si nad sráz, naklonil se nad hlubinu a polekal se! 

Mnoho metrů pod ním visel na větvích borovice jeho Martin. "Drž se, jen ještě chvilku se 
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drž, doběhnu pro lano, vytáhneme tě!". Běžel zpátky do vesnice, svolal sousedy, pobrali 

provazy a žebříky a spěchali cestou necestou k propasti. Přišli ještě včas. Vytáhli Martina 

nahoru. Byl promoklý a odřený, místo řeči jen plakal. "Kde je máma?" ptal se sedlák. Teď 

se teprve dověděli, jak Martin padl do propasti a jak zázračně se zachránil. A macecha? Na 

srázu propasti, na jednom křoví, co rostlo z jeho úbočí, našli šátek. Už si domysleli, co se 

stalo. Od těch dob se propasti říká Macocha. A za bouřlivých dnů, když se po lese honí vítr 

a bije hrom, bývá slyšet z propasti pláč. To prý v ní naříká nešťastná macecha…“ (Internet 

12) 

3.3 Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj je vyšší územně samosprávný celek. Území je tvořeno čtyřmi okresy. 

Na východě hraničí s Moravskoslezským krajem, na západě s Pardubickým krajem, na 

jihovýchodě se Zlínským krajem, a na jihozápadě s Jihomoravským krajem. 

Nejvýznamnější město je Olomouc. (Internet 13) 

 Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Každý je jiný, ale každý nás má 

čím okouzlit. Je velkým lákadlem pro milovníky hor, cykloturistiky a historických, 

technických i přírodních památek. Na své si tady přijdou opravdu všichni. Významná je 

oblast Hané a pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem kraje je město Olomouc. Nejdůležitější 

památkou je v tomto kraji sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán na seznamu UNESCO. 

Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se 

nabízí bohatá síť cyklotras či množství sjezdovek. Odpočinout si můžete v několika 

vyhlášených lázeňských centrech. (Internet 14) 

3.3.1 Hornomoravský úval 

Geomorfologický celek Hornomoravský úval se rozkládá o rozloze 1318 km2. Je to 

široká a protáhlá sníženina, kvartérních17 a neogenních sedimentů. Během kadomského18 a 

variského19 vrásnění došlo k výrazným kerným poklesům.  Hlavní osu území vytváří široké 

koryto řeky Moravy, v níž je příkopová propadlina rozdělena na několik částí. První z nich 

je Středomoravská niva. Zajímající plochu 437 km2. Podloží je tvořeno především ze 

                                                 
17 Kvartérní sedimenty se považují za pokryv, ostatní horninové komplexy se považují za skalní podloží. 
18 Kadomské vrásnění je horotvorná událost Země na rozhraní prekambria a paleozoika. 
19 Varinské vrásnění je horotvorný proces, ke kterému došlo v prvohorách během devonu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_%C3%BAzemn%C4%9B_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
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čtvrtohorních sedimentů, svrchních písčitých hlín a písků a spodní štěrkopískových. Které 

v tomto kvartéru dosáhly značných mocností. V severní části akumulační roviny Morava 

volně meandrovala a zároveň se větvila do stálých i periodických ramen. Tento přirozený 

ráz toku se zachoval. (Chupáč, 2002).  

Toto území bylo vyhlášeno v roce 1990 jako CHKO Litovelské Pomoraví. 

3.3.2 Javoříčské jeskyně 

 

Obrázek 13 Javoříčské jeskyně-lokalizace//https://mapy.cz 

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří spletitý komplex chodeb, dómů a 

propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok 

Špraněk. Hlavní část jeskyní byla objevena už v roce 1938. 

Rozsáhlý jeskynní systém se nachází kopcem Špraněk. Dlouho o něm nikdo nevěděl. 

Volně přístupná byla pouze jeskyně Svěcená díra, a právě v jejím v nitru začala bádat ve 30. 

letech 20. století místní skupina horlivých jeskyňářů pod vedením revírníka Viléma Švece.  

Veliký systém Javoříčských jeskyní byl vytvořen v několika výškových úrovních a do 

dnešní doby byly objeveny další rozsáhlé části. Největší část objevily v 50. a 60. letech. 

Výzkumníci odhalili tzv. jeskyni Míru.  

Jeskynní systém je se rozkládá přes 4 kilometry, z toho je ale pouze 800 metrů 

zpřístupněno veřejnosti. Podzemní prostory mají velmi rozmanitou krápníkovou výzdobou 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Narodni-prirodni-rezervace-Spranek.aspx
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nejjemnějších brček až po několik metrů dlouhé stalaktity, stalagmity a mohutné sintrové 

kupy. Můžeme se tu setkat převážně s výstředními krápníky rostoucími proti zákonům 

gravitace. 

Návštěvníci dnes vstupují umělým vchodem do Suťového dómu. Ten má nádhernou 

krápníkovou výzdobu. Strop je posetý tisíci stalaktity a záclonkami rozdílných tvarů a 

velikostí. Do prostoru vyúsťuje propast Lví jáma. Ta má hloubku 60 metrů a navazuje na 

rozsáhlý systém chodeb a propastí středního a spodního patra Javoříčských jeskyní. 

Prohlídková trasa pak pokračuje zdobenou vysokou chodbou do obdivuhodného dómu 

Gigantů.  

Dlouhý okruh pokračuje přes Panenskou jeskyni do tří na sebe navazujících chodeb 

jeskyně Míru Jedná se o chodby: Špraněcká, Vojtěchovská a Březinská. Tyto chodby se 

nacházejí na dně bývalého koryta potoka Špraňku, který dnes zmizel do hlubin podzemí. 

Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců. (Internet 15) 

 

Obrázek 14 Netopýr/https://www.caves.cz 

3.3.2.1 Probouzení netopýrů 

V této jeskyni je největším lákadlem probouzení netopýrů. Přikládám pozvánku, která 

byla na vytvořená při probouzení v roce 2018.  
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Obrázek 15 pozvánka/ https://www.caves.cz 

 

Myslím, že je to akce, která nezaujme jenom děti, ale určitě se zavděčí i starším 

posluchačům. 

3.4 Ústecký kraj 

Ústecký kraj se nalézá na Severozápadě České republiky. Hraničí s Německem. 

Hranice tvoří Krušné hory. Také se tam nalézá Národní park České Švýcarsko. Krajem 

protéká splavná řeka Labe. Ve vnitrozemí se nachází České středohoří, zbytek území kraje 

má převážně rovinatý charakter. (Internet 16) 

3.4.1 Geologická stavba 

Toto území náleží více oblastem. A to krušnohorské, tepelsko-barrandienské a 

západosudetské. Krušnohorská oblast je tvořena paleozoickými a proterozoickými 

metamorfovanými horninami. Západosudetská oblast, je místo kde se nachází tektonický 

výskyt dolomitových vápenců a dolomitů jurského stáří. Poslední oblast, kterou nazýváme 

Tepelsko-barrandienskou vznikla na významné tektonické struktuře, která se jmenuje 

oherský rift. Nejznámější část je označená jako Barrandien. (Pokorný, Holec, 2009) 

 

 

 

https://www.caves.cz/
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3.4.2 Loupežnická jeskyně 

Je tvořená v tělese nefelinického trachytu neboli fonolitu. Jeskyně je nejspíš známá 

dlouhou dobu. Je možné, ale ne potvrzené, že jeskyně mohla sloužit jako úkryt pro obyvatele 

ve válečných dobách. První písemná zmínka je z roku 1903. Napsal ji Hibsche. Délka 

chodeb je 100 až 130 metrů. Stěny jeskyně jsou převážně hladké a svislé. Dno je tvořeno 

sutí. Do jeskyně na několika místech prosakuje voda. Tento geologický úkaz je od roku 2001 

chráněný jako Přírodní památka. (Pokorný, Holec, 2009) 

3.4.2.1 Pohádka 

„Kdoví k čemu je to dobré, říkal si jeden pasáček, kterého otec s výpraskem a bez 

peněz vyhnal do světa, neboť mu ovce utekly z košára. Tak vandroval tři dny rovnou za nosem 

a přišel do jednoho hlubokého lesa. Ptáčkové tam pískali tak vesele, že neodolal a pískal si 

s nimi. Když byl večer, ptáčkové odlétli do svých hnízd, ale on žádné přístřeší nenalezl, a tak 

se nakonec spokojil s tím, že si lehne do vysoké trávy, která byla kupodivu měkčí než jeho 

lůžko ze slámy doma. Tu pojednou uviděl, že asi sto kroků před ním svítí skrze stromy světlo, 

pak zmizelo a byla opět tma a pak se zase ta zář objevila, ale nebyl to oheň, spíše něco jako 

jeho odraz. „Podíváme se, copak to je.“ řekl si a prodíral se křovisky směrem ke světlu. 

Přišel k travnatému pahorku, ze kterého nahoře vystupovala záře, a uvnitř bylo slyšet 

rozprávět mužské hlasy. Opatrně po všech čtyřech vylezl nahoru a viděl, že pahorek je dutý; 

byla tam jeskyně a uprostřed plál oheň, u kterého stál muž s dlouhým vousem a něco vařil. 

Vůně toho pokrmu mu stoupala do nosu a žaludek nasadil na písničku: „Dej mi něco, dej mi 

něco!“ Tak slezl a dlouho hledal nějaký vchod, až nakonec našel bytelné dřevěné dveře, ve 

kterých bylo malé okýnko. 

 Když tím okýnkem nakouknul dovnitř, uviděl tři zamračené, divoce vyhlížející muže, 

kteří seděli u stolu, a pomyslil si: „Počkat, to by mohli být loupežníci, raději se jim zčerstva 

kliď z cesty, mohlo by ti jít o život.“ Mezitím slyšel, jak ten první z chlapů říká: „Já na něco 

stále myslím, ale neřeknu to.“ Tu pravil ten druhý: „Mne taky něco napadlo, ale když 

neřekneš nic ty, já budu taky mlčet.“ Ten třetí řekl: „Když své nápady neřeknete, já musím 

mlčet také. Ale myslím si, že bychom si to měli říci, neboť jsme tu jen my. Můžeme losovat o 

to, kdo promluví první.“ S tím byli ti druzí dva spokojeni a los padnul na toho prvního. Ten 

řekl: „Mě napadlo, že nebudu dále krást, loupit ani zabíjet.“ „Já také ne! Já také ne!“ volali 

ti druzí dva: „Ale proč nechceš více krást, ani loupit, ani zabíjet!“ „V tom je ten háček,“ 
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řekl první: „já jsem ukradl kouzelný měšec, který není nikdy prázdný, ať si z něj člověk 

vytáhne peněz, kolik chce. Tady leží a vezměte si, kolik chcete.“ S těmi slovy hodil na stůl 

měšec, ze kterého se začaly sypat zářící dukáty po tuctech. „To je velký poklad,“ řekl druhý: 

„ale já tvé peníze nepotřebuji. Mám kouzelný plášť, když si jej přes sebe přehodím a přeji si 

být kdekoliv na světě, jsem v mžiku tam, i kdyby to bylo na samém konci světa. Tady je!“ a 

položil plášť vedle měšce. „To vše je jen harampádí proti tomu, co mám já!“ řekl ten třetí. 

„Mám tu šavli, když ji vytáhnu a švihnu jí, potom padají hlavy těch, co stojí přede mnou. 

Podívejte se, tady je, a abyste mi věřili, uděláme si malou zkoušku.“ Švihnul šavli proti psům, 

kteří leželi v rohu, a všem jim odpadly rázem hlavy, jako by jim je odříznul holič. Pak položil 

šavli na stůl k plášti a měšci. Ten nejstarší řekl: „Nyní se naposledy napijme a rozlučme se 

tak se svým starým řemeslem!“ A přinesl velikánské konvice vína a společně chlastali a 

chlastali, dokud za hluboké noci všichni tři neleželi pod stolem, a tak chrápali, že by jeden 

vedle nich mohl střílet z kanónu a nic by neslyšeli. 

Teď přišla má chvíle“, řekl si pasáček, který vše pozorně vyslechl, potichu otevřel 

dveře, měšec strčil do kapsy, šavli si připnul k boku a plášť si přehodil přes sebe. „Není kam 

spěchat,“ pomyslel si: „teď se nejdříve v klidu najím a napiji a potom se vydám na cestu.“ 

Přinesl si z kotle, který ještě visel nad ohněm, maso a k tomu chleba, máslo a víno a 

spokojeně si udělal výtečnou hostinu a nijak s tím nepospíchal, takže slunce už stálo vysoko 

na obloze, když byl s jídlem hotov. Potom uštědřil každému loupežníkovi pořádný kopanec, 

házel na ně talíře, mísy, konvice a číše a hulákal a pokřikoval jako posedlý, dokud se 

neprobudili a konečně nevyskočili. Ale dříve, než by ho mohl některý z nich chytit, přál si 

být deset hodin cesty odtud, a tak loupežníci jen protáhli nosy a museli s tím svým loupením 

začít od znova. 

Hoch se tím svým přáním ocitl rovnou u bran nějakého velkého a nádherného města a 

bylo vám to rovnou hlavní město, kde měl své sídlo král. Šel dovnitř a do toho 

nejvznešenějšího hostince, kde se ubytovávalo jen vzácné panstvo. Když ho hostinský uviděl 

v tom jeho nevzhledném plášti, řekl: „Najdi si jiný hostinec, já mám samé nádherné pokoje 

s hedvábnými poduškami a ty nejsou pro žebráky, nýbrž jen pro prince a Hrabata.“ S těmi 

slovy se obrátil a šel si po svých, ale jeho dcera, která vše slyšela a které se ten krásný mladík 

líbil, měla slitování a protože se už chýlilo k večeru, tajně mu nabídla malou komůrku v 

zadním domě, kde obyčejně spávalo služebnictvo urozených pánů. Když od něj odcházela, tu 

jí řekl: „Jako poděkování za vaši dobrotu si podržte zástěru.“ A nasypal dívce do zástěry 
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tolik ryzích tolarů, že je skoro nemohla unést. Ihned běžela za svým otcem a ukázala mu to 

bohatství. Tu se hostinský poškrábal za ušima, oblékl si svoje nedělní šaty, s mnohými 

úklonami vešel do jeho komůrky a prosil hocha na statisíckrát o prominutí, pak ho zavedl 

do té nejnádhernější komnaty a jednal s ním jako s králem. 

Druhého dne si pasáček nechal zavolat krejčího, aby mu ušil honosné šaty, stejné jako 

nosí princové. Dále nakoupil koně, ty nejkrásnější kočáry a najal si rovných dvacet 

sloužících; pak koupil ten nejnádhernější dům ve městě, nechal ho zařídit po císařsku a 

nastěhoval tam; zkrátka držel si dvůr, jaký si nemohl dovolit ani sám král s celým svým 

bohatstvím. „To by byla dobrá partie pro moji dceru.“ pomyslel si král a nechal ho pozvat 

na zámek a požádal, aby s ním každý den jídával u královské tabule. Zanedlouho králi 

vyhlásil válku císař sousední říše a král byl v úzkých, neboť jeho nepřítel měl strašlivé vojsko. 

Když o tom pak šla řeč u stolu, pasáček řekl: „Pane králi, dejte mi s sebou tělesnou gardu a 

já se s nepřítelem vypořádám.“ Zpočátku král myslil, že hoch mluví z cesty, ale když tento 

stál na svém, souhlasil a nechal ho vytáhnout do pole proti nepříteli jen se stovkou mužů 

tělesné stráže. Strachem zkamenělí vojáci stáli proti strašlivé přesile nepřítele, ale hoch jen 

zvesela proti nepříteli zamával čtyřikrát nebo pětkrát šavlí a tu vám celá ta armáda ležela 

bez moci na zemi. Pak se obrátil jako vítěz zpět ke královskému městu, kde ho král přijal s 

otevřenou náručí. 

Nyní připravili velkou slavnost a nádhernou hostinu, při které seděl po králově pravici. 

Když byla hostina u konce, král povstal a pravil před všemi hosty: „Jako můj dík si přej 

cokoliv a já ti tvé přání splním!“ „Tak vás prosím o ruku princezny.“ řekl jinoch a s tím 

přáním nebyl spokojen nikdo více než samotný král. Svatbu slavili s nevídanou nádherou a 

slavnost trvala přes jeden měsíc a jediný, kdo u toho chyběl, to jsem byl já. 

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. 

Pasáček si žil jako princ a často myslel s radostí na to, jak to bylo tenkrát dobře, že 

ovce utekly z košára a že ho otec vyhnal s výpraskem z domova. Při tom ale pociťoval stále 

větší stesk a touhu opět vidět své bližní a ponejvíce svého otce, aby se mu za ten výprask 

odvděčil. Když to už déle nemohl vydržet, nechal vše připravit na cestu a své ženě řekl, že ho 

k otci doprovodí. Pyšná princezna se velmi zaradovala, neboť věřila, že otec jejího muže 

musí být ten nejbohatší a nejmocnější císař na světě. Jak tedy kulila oči, když kočár a celý 

dvorský doprovod zastavil u ubohé pastýřské chýše, její muž vystoupil a řekl: „To je zámek 
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mého otce!“ Od toho okamžiku princezna pasáčka k smrti nenáviděla, neboť se musela před 

celým světem stydět, protože má za muže syna obyčejného ovčáka. Dnem i nocí myslela na 

to, jak by se svého neurozeného muže zbavila. Ale jemu nedala nic znát, naopak byla na něj 

ještě hodnější a milejší a tvářila se, jako by se do něj teprve nyní opravdově zamilovala, 

protože se svým přičiněním vyšvihnul tak vysoko a na svoje staré rodiče nezapomněl, naopak 

je bohatě obdaroval. Ale princezna se jen tak přetvařovala, aby od něj vyzvěděla, jak vlastně 

přišel k takovému bohatství a kde ho má ukryté. Pasáček byl jako každý dobrý člověk 

důvěřivý a nemyslel si, že svět nosí i zlé lidi, neboť on jej držel za dobrý. Když na něho 

princezna stále naléhala, aby jí řekl své tajemství, tu ji jednoho dne vše vypověděl a ukázal 

jí i kouzelný měšec, plášť a zázračnou šavli, svůj jediný a největší poklad. Tu se princezna 

dělala nadmíru vděčná a potěšená, a to také byla, ale nebylo to k mužovu zdraví. 

 Když následujícího rána vstal, přišli čtyři chlapi, které ještě nikdy neviděl, popadli 

ho, natáhli na něj nějaké hadry a chtěli ho táhnout pryč. Rozhněvaně sahal na stěnu, kde 

visela jeho šavle, ale ta zmizela a víko truhlice, kde ležel jeho plášť a měšec, bylo vylomeno 

a tato prázdná. Když volal na své sloužící, ti chlapi se mu vysmívali a pravili, že syn ovčáka 

žádné sloužící nepotřebuje a že princezna ho posílá zpět domů k jeho otci, neboť ovčáka za 

manžela nechce. Ach, jak ho ta slova bodala do srdce! Ztráta bohatství ho netrápila, tu by 

rád unesl, ale že ho jeho žena, kterou tak miloval, tak obelhávala, to ho zranilo a on si přál 

být v tu hodinu raději mrtev než dále žít s takovou zkušeností. Trpělivě se nechal odvést až 

na hranice země, a když ji měl za zády, více se neotočil a jako opravdu nešťastný člověk 

bloudil jen tak světem. 

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. 

Vandroval světem celý rok a den a svůj chléb si vždy vyžebral u cizích dveří, neboť byl 

příliš pyšný na to, aby se vrátil do otcovského domu. Jako však nemá na zemi nic zlé ani 

dobré věčného trvání, tak jednoho dne přešel i jeho smutek a od té chvíle už na své neštěstí 

stěží pomyslil a opět byl veselý jako dřív. Tak jednoho dne přišel do hlubokého lesa a měl 

zase tak dobrou náladu jako kdysi před lety, když ho vyhnali z domova. „Kdoví, k čemu to 

bylo dobré!“ zvolal a hodil svoji čepici do výše. Ale nespadla zpět, nýbrž zůstala viset na 

jedné větvi. Vylezl tedy na strom, aby si ji sundal a rozhlédl se do všech stran, zda někde 

poblíž neuvidí kostelní věž. Neuviděl sice žádnou kostelní věž, ale hustý kouř, který v lese 

nedaleko před ním stoupal vzhůru. V okamžiku byl dole a vydal se směrem za kouřem a vida, 
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byl zase o toho loupežnického pahorku, a když vylezl nahoru, uslyšel rozprávět dva muže. 

„Dříve než odejdeme, pověs svůj roh do skříně,“ řekl první: „aby nám ho žádný zloděj 

neukradl.“ „Tak mi dej své holínky, uložím je k tomu rohu,“ řekl ten druhý: „a dej mi i klíč.“ 

„Ne, ten klíč chci já!“ odvětil ten první: „Neboť ten roh je daleko cennější než tvoje 

holínky.“ „Moje holínky bych nevyměnil ani za tři tucty takových rohů!“ křikl druhý: „Sem 

s tím klíčem!“ Tak se ti dva přeli, až se do sebe pustili a bili se hlava nehlava a konec téhle 

písničky vám byl takový, že jeden na druhého vytáhli nůž a navzájem se zabili. „Proč jste 

ten klíč nedali raději mně?“ zavolal na ně jinoch, když to viděl: „Já bych vám ušetřil námahu 

ty věci zamykat.“ Vešel do jeskyně a okoukl holínky, které vyhlížely zrovna jako jeho vlastní 

boty, jen ty jeho byly už roztrhané a tyhle byly celé. Pak si prohlédnul i ten roh a také na 

něm neviděl nic neobvyklého, ale řekl si, kdoví k čemu je dobrý, pověsil i ho kolem krku a 

natáhnul si ty holínky. 

Tu najednou pocítil v nohách nevídanou lehkost, a když chtěl jeskyni opustit a zavřít 

za sebou dveře, tím jediným krokem se ocitnul na druhé straně lesa. „Tolik na spěch zase 

nemám.“ pomyslil si a posadil se, a protože neměl nic lepšího na práci, začal hrát na ten 

roh. Sotva vyslal k nebi první tón, jako by se celý svět zatřásl, z nebe se jali padat vojáci a 

bylo jich jako stébel trávy a bylo jich jako stébel obilí, nu bylo jich více jak sto tisíc a stáli 

tu všude kolem vyrovnáni v řadách. Generál předjel před něj, vzdal mu po vojensku čest a 

zeptal se: „Co poroučíš, můj pane a králi?“ Zpočátku jinoch nevěděl, zda sní či bdí, ale 

nakonec se vzpamatoval a řekl: „Oblehněte hlavní město a přiveďte mi princeznu!“ Generál 

nechal u hlavního města rozbít tábor a uprostřed postavili ze sametu a hedvábí stan pro 

svého pána, který se ve svém žebráckém šatě posadil dovnitř. Netrvalo to dlouho a přišel 

královský posel, který se ptal, jaké podmínky mají obléhatelé. Tu mu jinoch řekl: „Řekni 

králi: Tvůj zeť leží před městem a nechává ti vzkázat, pokud je ti tvůj a život tvé dcery milý, 

musíte ještě dnes vyplnit, co vám poroučím! Princezna mi musí vrátit mé tři kouzelné věci, 

které mi sebrala, a musí mi je do stanu přinést ne nahá a ne oblečená, nesmí jet ve voze ani 

na koni a nesmí přijít pěšky!“ 

Jak se král rozhněval, když to slyšel! On totiž do této chvíle věřil tomu, že se jeho zeti 

přihodilo cestou neštěstí, neboť mu to princeznou namluvila. Okamžitě před něj musela 

předstoupit a vše mu vysvětlit a měla se ihned vydat na cestu k manželovi. Nu, ale byl to dost 

těžký oříšek k rozlousknutí, ráda by mu ty tři věci vrátila, neboť ony ztratily svoji kouzelnou 

moc ihned, co mu je vzala, měšec více nedával peníze, plášť nepřemísťoval a šavle žádné 
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hlavy nekosila, ale jak se měla dostavit před muže, to věru nevěděla. A při tom zůstala, že 

neví, jak by to měla udělat, že na to její chytrost nestačí. Blížil se večer a princezna se 

neobjevovala, tu byl pasáček netrpělivý, nechal všechna děla namířit na městské hradby, 

aby vypálila jednu salvu a pobořila hradby. Pak poslal do města ke králi posla se vzkazem, 

že je nejvyšší čas, aby princezna ty věci přinesla. Ale posel byl sotva v polovině cesty, když 

princezna už přicházela a za ní kráčel i sám král. Nebyla ani nahá ani oblečená, protože 

byla ovinutá rybářskou sítí. A taky se nevezla, ani nejela a ani nešla, nýbrž se plazila a po 

čtyřech skrze celé vojsko dolezla až k pasáčkovu stanu. Ten seděl ve svém žebráckém šatě 

na nádherném trůnu, vzal si ty tři kouzelné věci a princeznu poslal domů, ale krále co možná 

nejlépe pohostil, neboť již věděl, že on na té zradě neměl žádnou vinu. 

Následující ráno propustil svoje vojsko, navlékl si kouzelný plášť a přál si být na 

nějakém bitevním poli. Ihned tam byl a našel tam dva krále, kteří spolu vedli již čtyři roky 

válku. Postavil se tedy na stranu toho slabšího a máchnul svojí kouzelnou šavlí a během 

deseti minut leželo vojsko toho druhého krále na zemi. Král, kterému se zasloužil o vítězství, 

mu nabídnul jako svůj dík ruku své krásné dcery. Tak se stal pasáček opět princem a po smrti 

krále se posadil na jeho trůn a vládnul této zemi šťastně a spokojeně.“   

(Internet 17) 
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4 KRITÉRIA PRO VYMEZENÍ ZÁJMOVÝCH LOKALIT 

Kritéria mohou být různá. Musíme uvážit, že výlet absolvují děti. 

Počítáme se vzdáleností (musíme myslet na to, jak dlouho trvá cesta, jestli jde 

v blízkosti zastavit auto, zdali jde vzdálenost překonat za pár hodin, popřípadě jestli musíme 

řešit ubytování.  

Další kritérium je zajímavost, nebo také cíl. Něco, co nás na lokalitě zaujme. Může to 

být příběh, akce (jako třeba jízda na loďce v podzemí), zdravotní a relaxační důvod. (Solné 

jeskyně) 

Otevírací doba, a hlavně přístupnost daného objektu. 

Zajímavým kritériem může být i vymezení rizik. 

4.1 Vymezení rizik  

V této podkapitole se budeme zabývat vymezením rizik. Hodnotíme pravděpodobnost 

výskytu rizika, četnost vystavení zdrojům rizika, stupeň možného poškození a počet 

ohrožených osob. Jako příklad jsem si vybrala Koněpruskou jeskyni, zmíněnou v kapitole 

Pro určení rizik existuje vzorec: LO x FE x DPH x NP = HRN. Čím větší HRN vyjde, tím 

je ohrožení větší. 
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4.1.1 3.1. Hodnotící tabulky 

4.1.1.1 Jak pravděpodobné je, že nás tato příhoda potká? (LO) 

 

Obrázek 16 Pravděpodobnost 

                                                                                                                                                     

4.1.1.2 Jak často by nás mohla potkat? (FE) 

  

Obrázek 17 Četnost 
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Řada1
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4.1.1.3 Jak moc nás tato příhoda poznamená? (DPH) 

  

Obrázek 18 Následky 

 

4.1.1.4 Kolik osob je v ohrožení při jedné události? (NP) 

  

Obrázek 19 počet       
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4.1.2 Rizika 

Příklady rizik, které nás mohou v jeskyních potkat. 

1. otřes mozku po nárazu hlavou o strop jeskyně 

2. pád do jezírka 

3. pád do hloubky 

4. uklouznutí 

5. infarkt z nečekaně blízkého setkání s netopýrem 

6. zřícení jeskyně 

4.1.2.1 Otřes mozku po nárazu hlavou o strop jeskyně 

Jak všichni moc dobře víme, většina z nás si hodně často myslí, že jsou menší než ve 

skutečnosti a nenamáhají se sklonit hlavu při vstupu do prostor, které mají strop níže než oni 

hlavu. A tak nakonec chodí s boulemi a modřinami na čele. Jelikož ale uvážíme, že převážná 

část návštěvníků bude dětského věku, tzn. menšího vzrůstu, je toto riziko alespoň trochu 

snížené. Tady by se měli mít na pozoru převážně rodiče. 

4.1.2.2 Pád do jezírka 

Tahle problematika je sice méně pravděpodobná, ale nemůžeme říct, že je nemožná. 

Ať už by rodič, nebo dítě uklouzli, zakopli, nebo se jen více naklonili, to všechno jsou 

scénáře, které v blízkostí jeskynního jezírka nemusí dopadnout zrovna nejlépe. V tom 

nejhezčím případě si dá postižený vydatnou koupel. V horším případě a při nedostatečně 

rychlé pomoci se může nešťastník i utopit. 

4.1.2.3 Pád do hloubky 

Pád do hloubky nás ohrožuje úplně stejně, jako pád do jezírka, jen máme více 

příležitostí a méně šancí na přežití, protože padneme na tvrdou zem, nebo ostrý krápník. 

4.1.2.4 Uklouznutí 

Tahle činnost může přerůst i v něco horšího, jak už jsem zmiňovala návštěvník může 

uklouznout a například spadnou z větší výšky. Tomuhle se ale moc zabránit nedá. Každý 

občas šlápneme vedle. 
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4.1.2.5 Infarkt z nečekaně blízkého setkání s netopýrem 

Ač se tahle část zdá být úsměvná, nenechte se oklamat. Jak je všem známo, netopýři v 

jeskyních žijí. A ne všichni účastníci prohlídky mají srdce v pořádku. Co se může stát, pokud 

skupina turistů netopýry vystraší a oni se budou chtít dostat jinam? A co když v jejich cestě 

bude stát zrovna zmiňovaný člověk se špatně fungujícím srdcem? Výsledky si jistě dokážete 

představit sami. 

4.1.2.6 Zřícení stropu jeskyně 

Dostali jsme se k nejkrizovějšímu scénáři. Většinou to není chyba návštěvníků, ale ani 

průvodců. Země se pohybuje a změny litosférických desek občas nastanou. Horší je, pokud 

se zrovna pod nimi pohybují lidé. Jediná záchrana je preventivní zkoumání lokality 

odborníky, co nejlépe vytvořená úniková strategie anebo včasný zásah záchranářů. Většinou 

se ale bohužel nepodaří zachránit všechny. 

4.2 Hodnocení rizik 

4.2.1 Pravděpodobnost výskytu 

 

Obrázek 20 Vyhodnocení pravděpodobnosti 

                                                                                                                                                                    

Jak vidíme na grafu číslo 1 nejpravděpodobnější události, které nám mohou přivodit úraz 
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navštívit. Jen s dětmi jsou tyhle záležitosti složitější. Musíme na ně na takových místech 

dávat o to větší pozor. A v tu chvíli občas zapomínáme na sebe. Při navštívení těchto 

památek se tedy snažte mít svého svěřence opravdu pod drobnohledem. 

4.2.2 Četnost vystavení se riziku 

 

Obrázek 21 Vyhodnocení rizika 

 

Graf četnosti je skoro totožný s grafem pravděpodobnosti, což je podle mě logická věc. 

Čím pravděpodobnější něco je tím častěji se to stává. 
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4.2.3 Stupeň možného poškození 

 

Obrázek 22 Vyhodnocení ohrožení 

Každá tato událost může skončit velmi zle. Avšak je pravda, že například pád na 

krápník bude mít určitě horší následky než bouchnutí do hlavy o strop. 

4.2.4 Počet ohrožených osob 

 

Obrázek 23 Vyhodnocení počtu 
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Největší počet lidí bude ohroženo, pokud se část jeskyně zřítí, oproti tomu nejméně 

lidí ohrozíme, pokud se „jenom“ praštíme do hlavy. 

4.2.5 Výsledek 

Riziko LO FE DPH NP HRN 

Otřes 

mozku  

8 6 1 1 576 

Pád do 

jezera 

5 4 1 1 160 

 

Pád do 

hloubky 

5 4 1 1 160 

Uklouznutí 8 6 2 2 384 

Infarkt 2 1 8 1 16 

Zřícení 4 1 10 10 160 

    

Největší výsledek, ke kterému jsme mohli dojít je 3 500. Náš největší výsledek je 576, takže 

můžeme říct, že jeskyně jsou relativně bezpečným místem. 

4.2.6 Návrh opatření 

I když jsme podle tabulek zjistili, že námi vybraná rizika jsou přijatelná, měli by se 

zde zavést patřičná opatření. Pro začátek bych začala výběrem ročního období. Určitě 

eliminujeme uklouznutí, pokud půjdeme v letních měsících. Není nic horšího, než mokré 

boty a kluzká zem v jeskyni. Prevence toho, aby měl jakýkoliv návštěvník (mladší či starší) 

otřes mozku z nárazu hlavy o strop by mohla být například v tom, že by si pořídili 

bezpečnostní helmy, v některých slujích k zapůjčení. Pád do jezírka i pád do hloubky se dá 

ovlivnit pouze tím, že se nebudeme příliš naklánět, a to samé nedovolíme ani svým 

svěřencům. Se zemětřesením, nebo jinými katastrofami bohužel nic neuděláme, ale je to 

pořád menší risk než ten, když se v dnešní době účastníme silničního provozu. 
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5 NÁVRH STRUKTURY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

V návrhu webové stránky používám poznatky z teoretické části práce. 

5.1 Úvodní strana/ Milovníci výletů po geovědním prostředí 

 

Obrázek 24/vlastní zdroj 

Máte rodinu a rádi chodíte na výlety? Děti nebo dítě na prvním stupni? Tak to je pro 

vás tahle stránka ideální. Vaše ratolesti začínají, nebo už začali chodit do školy a provozují 

mnoho mimoškolních aktivit. Jsou soutěživí a zvídaví. V žádném jiné době člověk 

nepokládá tolik zvídavých otázek a nemá takový smysl pro dobrodružství.  

             A jaké otázky pokládají nejčastěji? Nejspíše se zajímají o věci a bytosti kolem sebe. 

Když je v tomto období budeme brát po jeskyních a podobných geovědních útvarech, 

pomůžeme tím podpořit zvídavost po přírodovědných oborech v pozdějším věku.  

               Ptáte se, co by vás a váš doprovod mělo zaujmout? Na téhle stránce jsou tipy na 

výlety rozdělené podle krajů. Každý kraj má svou vlastní stručnou charakteristiku a z ní se 

potom dostaneme do vybraných lokalit. Každá lokalita je popsaná jak obecně, tak 

geologicky (aby se trochu poučily i ti starší) a na konci je buď příběh, nebo aktivita, která 

by vás na této lokalitě mohla upoutat. 
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 Navnadíte děti nějakým příběhem, necháte je dané místo prolézt, vysvětlíte jim 

několik základních pojmů a přinejlepším na konci prohlídky můžou mít kvíz na vyplnění.  

                   Tím se zapojí skoro všechny lidské smysly. Uvidí krásnou přírodu, uslyší 

zajímavý příběh, osahají si krápníky, ucítí nové dosud nepoznané vůně. Budeme všichni 

doufat, že poslední smysl raději vynechají a nebudou chtít olizovat, nebo jinak ochutnávat 

okolí jeskyně.  

A s tím vším vám můžeme pomoct. Stačí si pouze vybrat. 

 

Obrázek 25/ vlastní zdroj 

5.2 Kraje  

1. Středočeský  

2. Jihomoravský 

3. Olomoucký 

4. Ústecký 

5.2.1 Středočeský 

Jestli jste se rozhodli pro tuto lokalitu, vybrali jste si největší kraj České republiky. 

Tento kraj zcela obepíná Prahu a rozkládá se na 10 929 km2. Dělí se na 12 okresů, 10 

okresních měst, 1 144 obcí. Další zajímavostí je, že sousedí skoro se všemi českými kraji 

vyjma moravských krajů a Karlovarského. Nejvyšším bodem, kam se můžeme dostat je 
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vrchol brdských hřebenů Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram A nejnižším bodem je řečiště 

Labe (153 m n. m.) v okrese Mělník. Tento kraj náleží Českému masivu.  

 

Obrázek 26/https://www.vlajky.cz 

5.2.1.1 Koněpruská jeskyně 

Jedná se o největší známý jeskynní komplex v České republice. Ročně zde projdou sta 

tisíce turistů. A i vy můžete být jedním z nich. Je to lákavý cíl dlouhých i kratších rodinných 

výletů. V současné době se o něj staré ministerstvo životního prostředí. Zabezpečují ochranu 

této památky a rovněž ji zpřístupňují nadšeným návštěvníkům. Těm je zpřístupněná trasa, 

která je dlouhá cca 620 m. Jinak tuhle jeskyni tvoří 3 patra. Celková délka je 2 km a hloubka 

70 metrů. Zdejší krasové jeskyně se tvoří už více jak 400 miliónů let, díky podzemním 

vodám. Přesněji: vznikly korozí vody ve vápenci. Objeveny byly roku 1950. 

 

➢ Geologická zajímavost pro rodiče 

   Toto území je pozůstatkem rozsáhlého hercynského, nebo také jinak zvaného 

variského vrásnění (vrásnění je soubor operací v zemské kůře) Tento proces se odhalil v 

intervalu mezi 380 a 300 miliony lety. To znamená, že tu bylo v období od středního devonu 

do svrchního karbonu. Devon byl v období mezi 417-354 miliony let. Zajímavostí ohledně 

karbonu je to, že je pojmenovaný podle černého uhlí.  
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 Na stavbě Českého masivu se nejvíce podepsali horniny prekambrického (nejstarší 

geologické období) a paleozoického stáří (jinak řečeno prvohory).  Z této doby se nám 

zachovaly nesouvislé většinou přeměněné celky mořských uloženin i vulkanických hornin. 

Horninové celky, můžeme dělit na 5 částí. Oblast západosudetská, moldanubická, 

oblast sasko-durynská, oblast kutnohorsko-svratecká a moravskoslezská.  

➢ Něco zajímavého pro děti 

Pověst o bílém koni 

„Paní z blízkého hrádku byla velmi zlá a chamtivá. Jednou se rozhodla, že se zmocní 

velkého pokladu ukrytého ve zdejších skalách. Musela však nejprve přelstít strážného ducha, 

který bohatství vydá jen tomu, kdo má zlaté vlasy a železnou ruku. Proto si rytířka nechala 

v Praze zhotovit zlatou paruku a železnou rukavici a o několik dní později za jedné tmavé a 

bouřlivé noci vyjela na koni ke skalám. A skutečně, země se s velkým rachotem rozestoupila 

a paní i s koněm zmizela v podzemí. Avšak když se služebná se svým milým, velkým 

silákem, vydali svou paní hledat, nalezli ji v podzemí, jak zcela nehybně sedí na svém koni. 

Byla totiž i s ním proměněna ve zlato jako trest za svoji lakotu. Mladému páru však duch 

neublížil, ale obdaroval je, protože jejich láska v nich spojila zlaté vlasy dívky a železnou 

ruku muže. Na paměť zlaté sochy skryté v podzemí byl vrch pojmenován Zlatý kůň.“ 
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Pověst o pasáčkovi 

„Jednoho dne pásl malý pasáček ovečky na vrcholu Zlatého koně, když v tom si všiml, 

že ze země stoupá sloupec kouře. Přišel blíž a zjistil, že kouř vychází z díry ve skále. 

Odvážně se protáhl dovnitř. Uviděl tam zarostlého vousatého muže, jak sedí na hromadě 

peněz. Pasáček dostal pár mincí, ale musel slíbit, že to, co tu viděl, nikde nepoví. Jenže hned, 

jak vylezl ven, utíkal dolů do vesnice a tajemství vyzradil. A tak se vesničané vedeni 

pasáčkem vydali na kopec hledat poklad. Otvor do podzemí však nenašli a pomysleli si, že 

si z nich pasáček dělá legraci. Peníze mu sebrali, a ještě mu pořádně nařezali, aby na ně 

příště nic takového nezkoušel.“ 

5.2.1.2 Solná jeskyně Solenka v Kladně 

Návštěva solné jeskyně působí příznivě na naše zdraví a má relaxační účinky na náš 

organismus. Pravidelná návštěva je především vhodná pro děti, ale nejen pro ně. Ocení je 

všechny věkové skupiny. Soli obsažené v klimatu mají léčebné účinky. Vybrala jsem ji jako 

zájmovou lokalitu převážně díky tomu, abyste si všimli faktu, že jeskyně můžeme znát 

nejenom jako nádherné přírodní skvosty, ale také jako výsledek usilovné práce lidí, kteří se 

snaží uměle vytvořit pozitivní účinky i mimo již zmíněné přírodní úkazy. 

5.2.2 Jihomoravský 

V Jihomoravském kraji je nejvíce vinařských cyklostezek. Je známý díky Pálavy, což 

je od roku 1986 biosférická rezervace UNESCO. Náleží Moravskému krasu. Je to území o 

celkové rozloze 7195 km² a nachází se zde 672 obcí, z toho 49 měst. V centru tohoto kraje 

leží naše druhé největší město Brno. Díky tomu, že je tento kraj opravdu vyhlášený 

výborným vínem, můžete se po cestě zpátky obšťastnit suvenýrem v podobě brilantního 

moku, děti zase mohou ochutnat víno v syrové podobě.  
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Obrázek 27/https://www.edb.cz 

5.2.2.1      Punkevní jeskyně  

Leží v severní části Moravského krasu v kaňonu Pustého žlebu. V národní přírodní 

rezervaci Vývěry Punkvy v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Jsou výběrovou větví 

hydrografického systému Punkvy. Součást nejrozsáhlejšího a nejdelšího jeskynního systému 

v ČR je také Amatérské jeskyně (délka 33 km) dále ústí do Punkevních jeskyní 187,5m 

hluboká, světově proslulá propast Macocha. Setkávají se zde suché a vodní části; suchá patra 

byla postupně objevována v letech 1909–1914, vodní část a k nim přilehlé suché prostory 

byly odkryty v letech 1920–1933. Suchá část jeskyní byla zpřístupněna veřejnosti již v roce 

1909, v dnešním rozsahu je systém přístupný od roku 1933. Vodní plavba na člunech je 

provozována od roku 1920. Dnešní délka zpřístupněné trasy činí 1250 m. Je to opravdu 

nádherná jeskyně, pokud se k ní vydáte určitě nebudete zklamáni.  

5.2.2.2 Macocha 

Propast Macocha je nejznámější propastí Moravského krasu. Je také součástí jeskynní 

struktury Punkevní jeskyně. Propast je široká 76 metrů a dlouhá 174 metrů. Hloubka je 138,5 

m k hladině dolního jezírka. Rozměry propasti umožňují její celkové denní osvětlení, a tak 

je řazena do kategorie propastí "Light hole". V češtině se překládá jako: světlý otvor. Propast 

Macocha je nejhlubší ve střední Evropě. Pod hladinou Dolního jezírka se skrývají další 

podzemní prostory, prozatím prozkoumané do celkové hloubky propasti 187,5 metrů. Tato 
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propast je také známá jako propast sebevrahů. Těch tam od 30 let minulého století přišlo 

více jak 85. Takže doufám, že se teď některý z našich čtenářů-výletníků neinspiroval. 

Zajímavé je, že je to jediná propast, po které pojmenovali planetku. Nachází se zde vzácná 

rostlina kruhatka Matthioliho. Byla objevena v roce 1918 při výzkumné výpravě na dno 

propasti. Macocha a přilehlé skály jsou jediným místem jejího výskytu. 

➢  Geologická zajímavost pro rodiče 

V Moravském krasu se vyskytují jurské horniny. Jura je období, které spadá pod 

druhohory. Tyto horniny zde dosahují mocnosti až 50 metrů. Mocnost si můžeme představit, 

jako sílu horniny Na devonském podloží jsou uloženy nejprve písčité vápence. Devon byl 

v období mezi 417-354 miliony let. Ty přecházejí do deskovitých vápenců s rohovci a 

vrstevní sled (posloupnost vrstev) končí brekciemi rohovců. Brekcie jsou sedimentární 

horniny. 

➢ Něco zajímavého pro děti 

„V nedaleké vesnici Vilémovice žil mladý sedlák Hálek. Jednoho dne jeho žena začala 

postonávat, chřadla, až jednoho dne zavřela oči navždy a nechala po sobě malého chlapce, 

sirotka. Za nějaký čas se sedlák znovu oženil, hospodářství vzkvétalo a sedlák se začal opět 

usmívat. A než se sešel rok s rokem, nové hospodyni se narodil chlapeček. To bylo radosti! 

Zato na Martina, na toho sirotka, přišly zlé časy. Ať dělal, co dělal, nic nebylo maceše po 

chuti pořád jen hubovala. Inu proto na něj zanevřela, že právě on dostane celé hospodářství, 

a její vlastní dítě nic. Sedlák si brzy všiml, že Martin se má u nové mámy zle. Tajně mu 

přilepšoval, ale nahlas si netroufal před ženou nic povědět, myslil si: Nač dělat v chalupě 

rozbroje? Žena je pracovitá, pořádná, však se to nějak samo srovná. Jednou v létě jel 

hospodář do města na trh a mladšího synka vzal s sebou. Doma zůstala panímáma sama s 

Martinem. Řekla mu: "Víš co? V lese je plno jahod, vezmeme si hrnky a nasbíráme si jich." 

Až najednou se dostali do míst, kam si málokdo z vesnice troufl. Černala se tu propast, až 

se tajil dech a v té propasti se zelenalo jezero a o tom si lidé vykládali, že nemá dno. Selka i 

chlapec se zarazili a chtěli rychle odejít odtud pryč, tu si macecha všimla, že na srázu propasti 

roste jahodí a v něm se červenají jahody, pěkné a veliké, až se smály. Bleskla jí hlavou 

hrozná myšlenka. Rozhlédla se, jestli jsou v lese sami, a řekla Martinovi na oko laskavě: 

"Podívej se na ty pěkné jahody! Natrhej je, byla by to věčná škoda, nechat je být." Martin se 

bál, ale odepřít maceše, to si taky netroufal. Naklonil se nad okraj propasti a tu do něho selka 
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strčila, až zavrávoral, pustil hrnek a padal do hlubiny. Macecha se otočila a prchala od 

propasti, ještě pořád slyšela, jak Martin vykřikl. Bloudila po lese, jako by ji někdo štval, a 

stále jasněji si uvědomovala, co provedla. Copak by jí to mohl někdo odpustit? Mohla by 

ještě spokojeně žít? Jako by ji nohy samy donesly znovu k propasti, zakryla si oči a skočila 

dolů. Sedlák se vrátil z města, vypřáhl koně a vůz dal do kolny. Přijde do jizby, ale v chalupě 

prázdno, pec studená, chlapec i žena někde pryč. Už zvonilo klekáni a oni pořád nikde, a 

navíc se začalo mračit, chystalo se k bouřce. Šel se tedy optat k sousedům kam šli: "Vzali si 

hrnky a šli do lesa na jahody," dověděl se. Padla na něho divná úzkost. Už neměl doma stání, 

nečekal, sebral se a rovnou do lesa. Chodil křížem krážem, volal a poslouchal, všecko 

nadarmo. V tom se spustila, divoká bouřka, vítr ohýbal stromy a hrom bil, jako by se nebe 

hroutilo. Poslouchal a zdálo se mu, jako by v tom rachocení slyšel slabý pláč. A přímo od 

propasti! Sebral všecku odvahu, lehl si nad sráz, naklonil se nad hlubinu a polekal se! Mnoho 

metrů pod ním visel na větvích borovice jeho Martin. "Drž se, jen ještě chvilku se drž, 

doběhnu pro lano, vytáhneme tě!". Běžel zpátky do vesnice, svolal sousedy, pobrali provazy 

a žebříky a spěchali cestou necestou k propasti. Přišli ještě včas. Vytáhli Martina nahoru. 

Byl promoklý a odřený, místo řeči jen plakal. "Kde je máma?" ptal se sedlák. Teď se teprve 

dověděli, jak Martin padl do propasti a jak zázračně se zachránil. A macecha? Na srázu 

propasti, na jednom křoví, co rostlo z jeho úbočí, našli šátek. Už si domysleli, co se stalo. 

Od těch dob se propasti říká Macocha. A za bouřlivých dnů, když se po lese honí vítr a bije 

hrom, bývá slyšet z propasti pláč. To prý v ní naříká nešťastná macecha.“ 

5.2.3 Olomoucký kraj  

Je to vyšší územně samosprávný celek. Území je tvořeno čtyřmi okresy. Prostírá se ve 

střední a severozápadní části Moravy, a také na severozápadě Českého Slezska (téměř 

celý okres Jeseník). Na východě sousedí s Moravskoslezským krajem, na jihovýchodě 

se Zlínským krajem, na jihozápadě s Jihomoravským krajem a na západě s Pardubickým 

krajem. Na severu hraničí s polskými vojvodstvími Dolnoslezským a Opolským. Sídlem 

kraje je Olomouc. 

 Olomoucký kraj je místem dvou turistických regionů. Každý je jiný, ale každý nás má 

čím okouzlit. Je vhodným místem pro milovníky hor, cykloturistiky a historických, 

technických i přírodních památek. Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané, 

z hlediska aktivního odpočinku pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_%C3%BAzemn%C4%9B_samospr%C3%A1vn%C3%BD_celek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_Slezsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Jesen%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolnoslezsk%C3%A9_vojvodstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opolsk%C3%A9_vojvodstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A9_m%C4%9Bsto_(%C4%8Cesko)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
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Olomouc. Nejvýznamnější památkou je zde sloup Nejsvětější Trojice, jež je zapsán na 

seznamu UNESCO. Pro milovníky historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin a 

muzeí, sportovcům se nabízí bohatá síť cyklotras či množství sjezdovek. Odpočinout si 

můžete v několika vyhlášených lázeňských centrech. 

 

Obrázek 28/http://www.ubytovanienaslovensku.eu 

 

5.2.4  Javoříčské jeskyně 

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří spletitý komplex chodeb, dómů a 

propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok 

Špraněk. Hlavní část jeskyní byla objevena už v roce 1938. 

Rozsáhlý jeskynní systém se nachází kopcem Špraněk. Dlouho o něm nikdo nevěděl. 

Volně přístupná byla pouze jeskyně Svěcená díra, a právě v jejím v nitru začala bádat ve 30. 

letech 20. století místní skupina horlivých jeskyňářů pod vedením revírníka Viléma Švece.  

Veliký systém Javoříčských jeskyní byl vytvořen v několika výškových úrovních a do 

dnešní doby byly objeveny další rozsáhlé části. Největší část objevily v 50. a 60. letech. 

Výzkumníci odhalili tzv. jeskyni Míru.  

Jeskynní systém je se rozkládá přes 4 kilometry, z toho je ale pouze 800 metrů 

zpřístupněno veřejnosti. Podzemní prostory mají velmi rozmanitou krápníkovou výzdobou 

nejjemnějších brček až po několik metrů dlouhé stalaktity, stalagmity a mohutné sintrové 

kupy. Můžeme se tu setkat převážně s výstředními krápníky rostoucími proti zákonům 

gravitace. 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Narodni-prirodni-rezervace-Spranek.aspx
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Do jeskyně vstupujete umělým vchodem do Suťového dómu. Ten má nádhernou 

krápníkovou výzdobu. Strop je posetý tisíci stalaktity a záclonkami rozdílných tvarů a 

velikostí. Do prostoru vyúsťuje propast Lví jáma. Ta má hloubku 60 metrů a navazuje na 

rozsáhlý systém chodeb a propastí středního a spodního patra Javoříčských jeskyní. 

Prohlídková trasa pak pokračuje zdobenou vysokou chodbou do obdivuhodného dómu 

Gigantů.  

Dlouhý okruh pokračuje přes Panenskou jeskyni do tří na sebe navazujících chodeb 

jeskyně Míru Jedná se o chodby: Špraněcká, Vojtěchovská a Březinská. Tyto chodby se 

nacházejí na dně bývalého koryta potoka Špraňku, který dnes zmizel do hlubin podzemí. 

Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců.  

➢ Geologická zajímavost pro rodiče 

Geomorfologický celek Hornomoravský úval tvoří široká a protáhlá sníženina, 

kvartérních a neogenních sedimentů, s rozlohou 1318 km2 a střední výškou 225,8 m. Během 

kadomského a variského vrásnění došlo k výrazným kerným poklesům a ke vzniku této SSZ-

JJV směrem výrazně protáhlé sníženiny. Hlavní osu území vytváří široká niva řeky Moravy, 

v níž je příkopová propadlina rozdělena na několik částí. Jednou z nich je Středomoravská 

niva. V průměru 3 km široká náplavová rovina podél řeky Moravy zaujímající plochu 437 

km2. Podloží je tvořeno především ze čtvrtohorních sedimentů, spodní štěrkopískových a 

svrchních písčitých hlín a písků, které v důsledku netektonických poklesů v kvartéru dosáhly 

značných mocností. V severní části akumulační roviny Morava volně meandrovala a zároveň 

se větvila do stálých i periodických ramen. Tento přirozený ráz toku se zachoval a díky své 

krajinné hodnotě byla tato část území vyhlášena v roce 1990 CHKO Litovelské Pomoraví 

➢ Něco zajímavého pro děti 

V této jeskyni je největším lákadlem probouzení netopýrů. Přikládám pozvánku, která 

byla na vytvořená při probouzení v roce 2018. Myslím, že je to akce, která nezaujme jenom 

děti, ale určitě se zavděčí i starším posluchačům. 
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Obrázek 15 pozvánka/ https://www.caves.cz 

 

5.1 Ústecký kraj 

Ústecký kraj se nalézá na Severozápadě České republiky. Hraničí s Německem. 

Hranice tvoří Krušné hory. Také se tam nalézá Národní park České Švýcarsko. Krajem 

protéká splavná řeka Labe. Ve vnitrozemí se nachází České středohoří, zbytek území kraje 

má převážně rovinatý charakter. (Internet 16) 

5.1.1 Loupežnická jeskyně 

Je tvořená v tělese nefelinického trachytu neboli fonolitu. Jeskyně je nejspíš známá 

dlouhou dobu. Je možné, ale ne potvrzené, že jeskyně mohla sloužit jako úkryt pro obyvatele 

ve válečných dobách. První písemná zmínka je z roku 1903. Napsal ji Hibsche. Délka 

chodeb je 100 až 130 metrů. Stěny jeskyně jsou převážně hladké a svislé. Dno je tvořeno 

sutí. Do jeskyně na několika místech prosakuje voda. Tento geologický úkaz je od roku 2001 

chráněný jako Přírodní památka 
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.  

Obrázek 29/http://testy.nanic.cz 

➢ Geologická zajímavost pro rodiče 

Toto území náleží více oblastem. A to krušnohorské, tepelsko-barrandienské a 

západosudetské. Krušnohorská oblast je tvořena paleozoickými a proterozoickými 

metamorfovanými horninami. Západosudetská oblast, je místo kde se nachází tektonický 

výskyt dolomitových vápenců a dolomitů jurského stáří. Poslední oblast, kterou nazýváme 

Tepelsko-barrandienskou vznikla na významné tektonické struktuře, která se jmenuje 

oherský rift. Nejznámější část je označená jako Barrandien.  

➢ Něco zajímavého pro děti 

„Kdoví k čemu je to dobré, říkal si jeden pasáček, kterého otec s výpraskem a bez 

peněz vyhnal do světa, neboť mu ovce utekly z košára. Tak vandroval tři dny rovnou za nosem 

a přišel do jednoho hlubokého lesa. Ptáčkové tam pískali tak vesele, že neodolal a pískal si 

s nimi. Když byl večer, ptáčkové odlétli do svých hnízd, ale on žádné přístřeší nenalezl, a tak 

se nakonec spokojil s tím, že si lehne do vysoké trávy, která byla kupodivu měkčí než jeho 

lůžko ze slámy doma. 

 Tu pojednou uviděl, že asi sto kroků před ním svítí skrze stromy světlo, pak zmizelo a 

byla opět tma a pak se zase ta zář objevila, ale nebyl to oheň, spíše něco jako jeho odraz. 

„Podíváme se, copak to je.“ řekl si a prodíral se křovisky směrem ke světlu. Přišel k 
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travnatému pahorku, ze kterého nahoře vystupovala záře, a uvnitř bylo slyšet rozprávět 

mužské hlasy.  

Opatrně po všech čtyřech vylezl nahoru a viděl, že pahorek je dutý; byla tam jeskyně 

a uprostřed plál oheň, u kterého stál muž s dlouhým vousem a něco vařil. Vůně toho pokrmu 

mu stoupala do nosu a žaludek nasadil na písničku: „Dej mi něco, dej mi něco!“ Tak slezl 

a dlouho hledal nějaký vchod, až nakonec našel bytelné dřevěné dveře, ve kterých bylo malé 

okýnko. 

 Když tím okýnkem nakouknul dovnitř, uviděl tři zamračené, divoce vyhlížející muže, 

kteří seděli u stolu, a pomyslil si: „Počkat, to by mohli být loupežníci, raději se jim zčerstva 

kliď z cesty, mohlo by ti jít o život.“ Mezitím slyšel, jak ten první z chlapů říká: „Já na něco 

stále myslím, ale neřeknu to.“ Tu pravil ten druhý: „Mne taky něco napadlo, ale když 

neřekneš nic ty, já budu taky mlčet.“ Ten třetí řekl: „Když své nápady neřeknete, já musím 

mlčet také. Ale myslím si, že bychom si to měli říci, neboť jsme tu jen my. Můžeme losovat o 

to, kdo promluví první.“ S tím byli ti druzí dva spokojeni a los padnul na toho prvního. Ten 

řekl: „Mě napadlo, že nebudu dále krást, loupit ani zabíjet.“ „Já také ne! Já také ne!“ volali 

ti druzí dva: „Ale proč nechceš více krást, ani loupit, ani zabíjet!“ „V tom je ten háček,“ 

řekl první: „já jsem ukradl kouzelný měšec, který není nikdy prázdný, ať si z něj člověk 

vytáhne peněz, kolik chce. Tady leží a vezměte si, kolik chcete.“ S těmi slovy hodil na stůl 

měšec, ze kterého se začaly sypat zářící dukáty po tuctech. „To je velký poklad,“ řekl druhý: 

„ale já tvé peníze nepotřebuji. Mám kouzelný plášť, když si jej přes sebe přehodím a přeji si 

být kdekoliv na světě, jsem v mžiku tam, i kdyby to bylo na samém konci světa. Tady je!“ a 

položil plášť vedle měšce. „To vše je jen harampádí proti tomu, co mám já!“ řekl ten třetí. 

„Mám tu šavli, když ji vytáhnu a švihnu jí, potom padají hlavy těch, co stojí přede mnou. 

Podívejte se, tady je, a abyste mi věřili, uděláme si malou zkoušku.“ Švihnul šavli proti psům, 

kteří leželi v rohu, a všem jim odpadly rázem hlavy, jako by jim je odříznul holič. Pak položil 

šavli na stůl k plášti a měšci. Ten nejstarší řekl: „Nyní se naposledy napijme a rozlučme se 

tak se svým starým řemeslem!“ A přinesl velikánské konvice vína a společně chlastali a 

chlastali, dokud za hluboké noci všichni tři neleželi pod stolem, a tak chrápali, že by jeden 

vedle nich mohl střílet z kanónu a nic by neslyšeli. 

Teď přišla má chvíle“, řekl si pasáček, který vše pozorně vyslechl, potichu otevřel 

dveře, měšec strčil do kapsy, šavli si připnul k boku a plášť si přehodil přes sebe. „Není kam 
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spěchat,“ pomyslel si: „teď se nejdříve v klidu najím a napiji a potom se vydám na cestu.“ 

Přinesl si z kotle, který ještě visel nad ohněm, maso a k tomu chleba, máslo a víno a 

spokojeně si udělal výtečnou hostinu a nijak s tím nepospíchal, takže slunce už stálo vysoko 

na obloze, když byl s jídlem hotov. Potom uštědřil každému loupežníkovi pořádný kopanec, 

házel na ně talíře, mísy, konvice a číše a hulákal a pokřikoval jako posedlý, dokud se 

neprobudili a konečně nevyskočili. Ale dříve, než by ho mohl některý z nich chytit, přál si 

být deset hodin cesty odtud, a tak loupežníci jen protáhli nosy a museli s tím svým loupením 

začít od znova. 

Hoch se tím svým přáním ocitl rovnou u bran nějakého velkého a nádherného města a 

bylo vám to rovnou hlavní město, kde měl své sídlo král. Šel dovnitř a do toho 

nejvznešenějšího hostince, kde se ubytovávalo jen vzácné panstvo. Když ho hostinský uviděl 

v tom jeho nevzhledném plášti, řekl: „Najdi si jiný hostinec, já mám samé nádherné pokoje 

s hedvábnými poduškami a ty nejsou pro žebráky, nýbrž jen pro prince a Hrabata.“ S těmi 

slovy se obrátil a šel si po svých, ale jeho dcera, která vše slyšela a které se ten krásný mladík 

líbil, měla slitování a protože se už chýlilo k večeru, tajně mu nabídla malou komůrku v 

zadním domě, kde obyčejně spávalo služebnictvo urozených pánů. Když od něj odcházela, tu 

jí řekl: „Jako poděkování za vaši dobrotu si podržte zástěru.“ A nasypal dívce do zástěry 

tolik ryzích tolarů, že je skoro nemohla unést. Ihned běžela za svým otcem a ukázala mu to 

bohatství. Tu se hostinský poškrábal za ušima, oblékl si svoje nedělní šaty, s mnohými 

úklonami vešel do jeho komůrky a prosil hocha na statisíckrát o prominutí, pak ho zavedl 

do té nejnádhernější komnaty a jednal s ním jako s králem. 

Druhého dne si pasáček nechal zavolat krejčího, aby mu ušil honosné šaty, stejné jako 

nosí princové. Dále nakoupil koně, ty nejkrásnější kočáry a najal si rovných dvacet 

sloužících; pak koupil ten nejnádhernější dům ve městě, nechal ho zařídit po císařsku a 

nastěhoval tam; zkrátka držel si dvůr, jaký si nemohl dovolit ani sám král s celým svým 

bohatstvím. „To by byla dobrá partie pro moji dceru.“ pomyslel si král a nechal ho pozvat 

na zámek a požádal, aby s ním každý den jídával u královské tabule. Zanedlouho králi 

vyhlásil válku císař sousední říše a král byl v úzkých, neboť jeho nepřítel měl strašlivé vojsko. 

Když o tom pak šla řeč u stolu, pasáček řekl: „Pane králi, dejte mi s sebou tělesnou gardu a 

já se s nepřítelem vypořádám.“ Zpočátku král myslil, že hoch mluví z cesty, ale když tento 

stál na svém, souhlasil a nechal ho vytáhnout do pole proti nepříteli jen se stovkou mužů 

tělesné stráže. Strachem zkamenělí vojáci stáli proti strašlivé přesile nepřítele, ale hoch jen 
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zvesela proti nepříteli zamával čtyřikrát nebo pětkrát šavlí a tu vám celá ta armáda ležela 

bez moci na zemi. Pak se obrátil jako vítěz zpět ke královskému městu, kde ho král přijal s 

otevřenou náručí. 

Nyní připravili velkou slavnost a nádhernou hostinu, při které seděl po králově pravici. 

Když byla hostina u konce, král povstal a pravil před všemi hosty: „Jako můj dík si přej 

cokoliv a já ti tvé přání splním!“ „Tak vás prosím o ruku princezny.“ řekl jinoch a s tím 

přáním nebyl spokojen nikdo více než samotný král. Svatbu slavili s nevídanou nádherou a 

slavnost trvala přes jeden měsíc a jediný, kdo u toho chyběl, to jsem byl já. 

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. 

Pasáček si žil jako princ a často myslel s radostí na to, jak to bylo tenkrát dobře, že 

ovce utekly z košára a že ho otec vyhnal s výpraskem z domova. Při tom ale pociťoval stále 

větší stesk a touhu opět vidět své bližní a ponejvíce svého otce, aby se mu za ten výprask 

odvděčil. Když to už déle nemohl vydržet, nechal vše připravit na cestu a své ženě řekl, že ho 

k otci doprovodí. Pyšná princezna se velmi zaradovala, neboť věřila, že otec jejího muže 

musí být ten nejbohatší a nejmocnější císař na světě. Jak tedy kulila oči, když kočár a celý 

dvorský doprovod zastavil u ubohé pastýřské chýše, její muž vystoupil a řekl: „To je zámek 

mého otce!“ Od toho okamžiku princezna pasáčka k smrti nenáviděla, neboť se musela před 

celým světem stydět, protože má za muže syna obyčejného ovčáka. Dnem i nocí myslela na 

to, jak by se svého neurozeného muže zbavila. Ale jemu nedala nic znát, naopak byla na něj 

ještě hodnější a milejší a tvářila se, jakoby se do něj teprve nyní opravdově zamilovala, 

protože se svým přičiněním vyšvihnul tak vysoko a na svoje staré rodiče nezapomněl, naopak 

je bohatě obdaroval. Ale princezna se jen tak přetvařovala, aby od něj vyzvěděla, jak vlastně 

přišel k takovému bohatství a kde ho má ukryté. Pasáček byl jako každý dobrý člověk 

důvěřivý a nemyslel si, že svět nosí i zlé lidi, neboť on jej držel za dobrý. Když na něho 

princezna stále naléhala, aby jí řekl své tajemství, tu ji jednoho dne vše vypověděl a ukázal 

jí i kouzelný měšec, plášť a zázračnou šavli, svůj jediný a největší poklad. Tu se princezna 

dělala nadmíru vděčná a potěšená a to také byla, ale nebylo to k mužovu zdraví. 

 Když následujícího rána vstal, přišli čtyři chlapi, které ještě nikdy neviděl, popadli 

ho, natáhli na něj nějaké hadry a chtěli ho táhnout pryč. Rozhněvaně sahal na stěnu, kde 

visela jeho šavle, ale ta zmizela a víko truhlice, kde ležel jeho plášť a měšec, bylo vylomeno 

a tato prázdná. Když volal na své sloužící, ti chlapi se mu vysmívali a pravili, že syn ovčáka 



Veronika Jadrníčková-Webový informační systém: jeskyně a propasti z pohledu 

geovědního turismu juniorů a jejich rodičovského doprovodu. 

2018  53 

 

žádné sloužící nepotřebuje a že princezna ho posílá zpět domů k jeho otci, neboť ovčáka za 

manžela nechce. Ach, jak ho ta slova bodala do srdce! Ztráta bohatství ho netrápila, tu by 

rád unesl, ale že ho jeho žena, kterou tak miloval, tak obelhávala, to ho zranilo a on si přál 

být v tu hodinu raději mrtev než dále žít s takovou zkušeností. Trpělivě se nechal odvést až 

na hranice země, a když ji měl za zády, více se neotočil a jako opravdu nešťastný člověk 

bloudil jen tak světem. 

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. 

Vandroval světem celý rok a den a svůj chléb si vždy vyžebral u cizích dveří, neboť byl 

příliš pyšný na to, aby se vrátil do otcovského domu. Jako však nemá na zemi nic zlé ani 

dobré věčného trvání, tak jednoho dne přešel i jeho smutek a od té chvíle už na své neštěstí 

stěží pomyslil a opět byl veselý jako dřív. Tak jednoho dne přišel do hlubokého lesa a měl 

zase tak dobrou náladu jako kdysi před lety, když ho vyhnali z domova. „Kdoví, k čemu to 

bylo dobré!“ zvolal a hodil svoji čepici do výše. Ale nespadla zpět, nýbrž zůstala viset na 

jedné větvi. Vylezl tedy na strom, aby si ji sundal a rozhlédl se do všech stran, zda někde 

poblíž neuvidí kostelní věž. Neuviděl sice žádnou kostelní věž, ale hustý kouř, který v lese 

nedaleko před ním stoupal vzhůru. V okamžiku byl dole a vydal se směrem za kouřem a vida, 

byl zase o toho loupežnického pahorku, a když vylezl nahoru, uslyšel rozprávět dva muže. 

„Dříve než odejdeme, pověs svůj roh do skříně,“ řekl první: „aby nám ho žádný zloděj 

neukradl.“ „Tak mi dej své holínky, uložím je k tomu rohu,“ řekl ten druhý: „a dej mi i klíč.“ 

„Ne, ten klíč chci já!“ odvětil ten první: „Neboť ten roh je daleko cennější než tvoje 

holínky.“ „Moje holínky bych nevyměnil ani za tři tucty takových rohů!“ křikl druhý: „Sem 

s tím klíčem!“ Tak se ti dva přeli, až se do sebe pustili a bili se hlava nehlava a konec téhle 

písničky vám byl takový, že jeden na druhého vytáhli nůž a navzájem se zabili. „Proč jste 

ten klíč nedali raději mně?“ zavolal na ně jinoch, když to viděl: „Já bych vám ušetřil námahu 

ty věci zamykat.“ Vešel do jeskyně a okoukl holínky, které vyhlížely zrovna jako jeho vlastní 

boty, jen ty jeho byly už roztrhané a tyhle byly celé. Pak si prohlédnul i ten roh a také na 

něm neviděl nic neobvyklého, ale řekl si, kdoví k čemu je dobrý, pověsil i ho kolem krku a 

natáhnul si ty holínky. 

Tu najednou pocítil v nohách nevídanou lehkost, a když chtěl jeskyni opustit a zavřít 

za sebou dveře, tím jediným krokem se ocitnul na druhé straně lesa. „Tolik na spěch zase 

nemám.“ pomyslil si a posadil se, a protože neměl nic lepšího na práci, začal hrát na ten 
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roh. Sotva vyslal k nebi první tón, jako by se celý svět zatřásl, z nebe se jali padat vojáci a 

bylo jich jako stébel trávy a bylo jich jako stébel obilí, nu bylo jich více jak sto tisíc a stáli 

tu všude kolem vyrovnáni v řadách. Generál předjel před něj, vzdal mu po vojensku čest a 

zeptal se: „Co poroučíš, můj pane a králi?“ Zpočátku jinoch nevěděl, zda sní či bdí, ale 

nakonec se vzpamatoval a řekl: „Oblehněte hlavní město a přiveďte mi princeznu!“ Generál 

nechal u hlavního města rozbít tábor a uprostřed postavili ze sametu a hedvábí stan pro 

svého pána, který se ve svém žebráckém šatě posadil dovnitř. Netrvalo to dlouho a přišel 

královský posel, který se ptal, jaké podmínky mají obléhatelé. Tu mu jinoch řekl: „Řekni 

králi: Tvůj zeť leží před městem a nechává ti vzkázat, pokud je ti tvůj a život tvé dcery milý, 

musíte ještě dnes vyplnit, co vám poroučím! Princezna mi musí vrátit mé tři kouzelné věci, 

které mi sebrala, a musí mi je do stanu přinést ne nahá a ne oblečená, nesmí jet ve voze ani 

na koni a nesmí přijít pěšky!“ 

Jak se král rozhněval, když to slyšel! On totiž do této chvíle věřil tomu, že se jeho zeti 

přihodilo cestou neštěstí, neboť mu to princeznou namluvila. Okamžitě před něj musela 

předstoupit a vše mu vysvětlit a měla se ihned vydat na cestu k manželovi. Nu, ale byl to dost 

těžký oříšek k rozlousknutí, ráda by mu ty tři věci vrátila, neboť ony ztratily svoji kouzelnou 

moc ihned, co mu je vzala, měšec více nedával peníze, plášť nepřemísťoval a šavle žádné 

hlavy nekosila, ale jak se měla dostavit před muže, to věru nevěděla. A při tom zůstala, že 

neví, jak by to měla udělat, že na to její chytrost nestačí. Blížil se večer a princezna se 

neobjevovala, tu byl pasáček netrpělivý, nechal všechna děla namířit na městské hradby, 

aby vypálila jednu salvu a pobořila hradby. Pak poslal do města ke králi posla se vzkazem, 

že je nejvyšší čas, aby princezna ty věci přinesla. Ale posel byl sotva v polovině cesty, když 

princezna už přicházela a za ní kráčel i sám král. Nebyla ani nahá ani oblečená, protože 

byla ovinutá rybářskou sítí. A taky se nevezla, ani nejela a ani nešla, nýbrž se plazila a po 

čtyřech skrze celé vojsko dolezla až k pasáčkovu stanu. Ten seděl ve svém žebráckém šatě 

na nádherném trůnu, vzal si ty tři kouzelné věci a princeznu poslal domů, ale krále co možná 

nejlépe pohostil, neboť již věděl, že on na té zradě neměl žádnou vinu. 

Následující ráno propustil svoje vojsko, navlékl si kouzelný plášť a přál si být na 

nějakém bitevním poli. Ihned tam byl a našel tam dva krále, kteří spolu vedli již čtyři roky 

válku. Postavil se tedy na stranu toho slabšího a máchnul svojí kouzelnou šavlí a během 

deseti minut leželo vojsko toho druhého krále na zemi. Král, kterému se zasloužil o vítězství, 
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mu nabídnul jako svůj dík ruku své krásné dcery. Tak se stal pasáček opět princem a po smrti 

krále se posadil na jeho trůn a vládnul této zemi šťastně a spokojeně.“  
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6 PŘÍKLAD REALIZACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

Návrh na webovou stránku je přiložen na CD.  Je vypracovaný v programu power 

point. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření návrhu webové stránky. Tato stránka měla 

být vytvořená převážně pro děti a jejich rodiče. V dnešní době internetu je dobré děti 

motivovat k venkovním aktivitám.  

K této práci mě motivovala převážně touha po spojení mého dosavadního vzdělání na 

střední škole se vzděláním na vysoké. Na střední škole jsem se věnovala oboru pedagogické 

lyceum.  

V práci jsem si vybrala 4 kraje. Ty jsem popsala a poté se zaměřila na jejich jeskyně, 

nebo propasti. 

U každého přírodního úkazu jsem popsala jeho obecnou charakteristiku, poté jsem se 

zaměřila na jednotlivé jeskynní komplexy (popřípadě na jednotlivé propasti).  

Zabývala jsem se nejenom na obecnou charakteristiku, snažila jsem se také popsat 

geologické prostředí, ve kterém se daný přírodní úkaz nachází.  

Pro zaujetí čtenáře jsem použila pohádky, pověsti, ale také akce. Tyto akce pořádají 

přímo kompetentní průvodci. Nalákat děti i jejich rodičovský doprovod můžeme téměř na 

cokoliv. Čím víc je akce originálnější, tím lépe. 

Návrh, který přikládám v příloze je teda pouze náčrtem toho, jak by taková stránka 

mohla vypadat. Pokud by někdo na tomto projektu chtěl pracovat, mohlo by se tam přidat 

ještě více lokalit a práce by mohla mít formálnější charakter. V tom případě už by se jednalo 

o kompetentní webovou stránku.  
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