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Anotace 

V bakalářské práci je zpracován návrh geologické exkurze po Tišnovsku. V druhé kapitole 

jsou popsány přírodní poměry oblasti, které zahrnují vymezení oblasti, geologii, 

geomorfologii, vodstvo, klimatické poměry a faunu a floru. Následuje přehled 

geologických lokalit. Ve čtvrté kapitole je zpracován návrh geologické exkurze. Návrh 

obsahuje itinerář, podrobný program exkurze a kalkulaci.  

Klíčová slova: Tišnovsko, geologické lokality, geologická exkurze, Květnice, Nedvědice 

 

Summary 

This Bachelor thesis processes the suggestion of a geological excursion to the Tišnov 

region. In the second chapter is a description of the natural features of the Tišnov region, 

boundary areas, geology, geomorphology, waters, climatic terms, flora and fauna. 

After that, follows a survey of geological locations. In the forth chapter is the processing 

of the suggestion of a geological excursion that contains an itinerary, detailed excursion 

plan and cost calculation. 

Keywords: Tišnov region, geological locations, geological excursion, Květnice, 

Nedvědice 
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Úvod 

Bakalářskou práci na téma Geologická exkurze na Tišnovsku jsem si vybrala 

pro geologickou zajímavost Tišnovského regionu. Práce je sestavená formou průvodce 

a poskytuje podrobné informace o vybraných lokalitách nacházejících se na Tišnovsku. 

Cílem práce je přiblíţit čtenáři geologické zajímavosti Tišnovska a vytvoření exkurze pro 

začínající geology.  

Na téma Geovědní a montánní zajímavosti Tišnovska píše bakalářskou práci Michaela 

Šindelová. Z tohoto důvodu se o lokalitách, které se vyskytují v její práci, zmiňuji pouze 

okrajově. Výjimkou je lokalita Květnice, kterou jsme pro svou zajímavost a jedinečnost 

zahrnuly jak do práce, tak do exkurze obě.  
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2. Přírodní poměry oblasti 

2. 1. Vymezení oblasti 

 

Obr. 1: Poloha Tišnovska v mapě krajů ČR, upraveno [1]. 

Tišnovsko (obr. 2) se nachází v severozápadní části jihomoravského kraje (obr. 1) 

v okrese Brno – Venkov. Do regionu patří 93 obcí, z nejvýznamnějších např. Tišnov, 

Předklášteří, Lomnice, Nedvědice a Doubravník. Rozkládá se na území Českomoravské 

a Brněnské vrchoviny, které jsou rozděleny širokou sníţeninou Boskovické brázdy [2]. 

Mimo předmětnou oblast jsem navíc zařadila lokalitu Babí lom (obr. 4). 

2. 2. Geologie 

2. 2. 1. Popis geologických jednotek 

Na území Tišnovska se nachází několik geologických jednotek, a to moravikum, 

stráţecké moldanubikum, brněnský masiv, svratecké krystalinikum a Boskovická brázda 

(Šikola, 1999).  
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Moravikum zaujímá největší část regionu. Patří do něho krystalinické jednotky, 

které tvoří dyjskou klenbu na J a svrateckou klenbu (obr. 3) na S (Chlupáč et al., 2002). 

Svratecká klenba se rozprostírá mezi obcemi Svojanov, Kunštát, Tišnov, Rosice, Velká 

Bíteš a Nedvědice. Na jihu a na západě je překryta moldanubickými příkrovy. Na severu 

je od letovického krystalinika oddělena křetínským zlomem a na východě jí překrývají 

permokarbonské sedimenty Boskovické brázdy (Müller et al., 2000). Svratecká klenba 

se strukturně dělí na spodní autochtonní jednotku a příkrovovou jednotku. V příkrovové 

jednotce se vyskytují skupina Bílého potoka, bítešská skupina a skupina olešnická 

(Konečný et al., 2007).  

 

Obr. 2: Vymezení oblasti Tišnovska, upraveno [3]. 

Skupina Bílého potoka leţí v podloţí bítešské skupiny a jedná se o strukturně nejniţší 

jednotku moravika [4]. Vystupuje v pruhu od Heroltic přes Laţánky k Domašovu. Hlavním 

horninovým typem jsou chloriticko-biotitické a sericiticko-biotitické fylity. Hojně 

se vyskytují polohy kvarcitů, krystalických vápenců a erlanů. Hlavní horninou bítešské 

skupiny je bítešská rula, která tvoří rozsáhlé deskovité těleso (Müller et al., 2000). 

V bítešské rule jsou vloţky amfibolitických rul, amfibolitů a vzácně i karbonátových 

hornin (Šikola, 1999). Olešnická skupina tvoří nejsvrchnější část moravika a vystupuje 

pouze severně od Ţelezného v podobě drobnozrnných biotitických a biotit-

muskovitických, místy granátických pararul. V nich jsou polohy krystalinických vápenců 
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a muskovitických aţ muskovit-biotitických kvarcitů a kvarcitických rul 

(Čurda et al., 2000). Autochtonní jednotka se skládá z předdevonského krystalinika 

a devonského obalu (Šikola, 1999). Předdevonská deblínská skupina je proterozoického 

stáří (Chlupáč et al., 2002). Ve spodní části se nacházejí ruly a svory s polohami 

metabazitů, aplických granitoidů a kataklastických ţul. Ve svrchní části jsou horniny 

svorového a fylitového typu. Na deblínské skupině jsou uloţeny devonské usazeniny, 

a to ve dvou vývojích, závistském a květnickém. V květnickém vývoji tvoří hlavní sloţku 

různé typy vápenců. V závistském vývoji se vyskytují kvarcity a slepence, které v nadloţí 

střídají karbonátové souvrství. Na západě se potkává moravikum se svrateckým 

krystalinikem a stráţeckým moldanubikem (Šikola, 1999). 

 

Obr. 3: Zjednodušená geologická mapa svratecké klenby (Chlupáč et al., 2002). 

Stráţecké moldanubikum tvoří komplex biotitických a sillimaniticko-biotitických 

pararul s vloţkami amfibolitů, krystalických vápenců, skarnů a erlánů. Hojně se vyskytují 

pegmatitové ţíly (Šikola, 1999).  
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Brněnský masiv se vyskytuje východně od Boskovické brázdy. Je tvořen různými 

typy granitoidů aţ dioritů, místy s pozůstatky krystalinického obalu (Šikola, 1999). 

Svratecké krystalinikum se rozprostírá mezi Štěpánovem, Dolními Loučkami, 

a Roţnou. Svratecké krystalinikum je tvořeno dvojslídnými rulami, ortorulami 

a migmatity. V jiţní části se hojně vyskytují metabazity, krystalické vápence, skarny 

a granulity (Šikola, 1999). 

Boskovická brázda tvoří východní hranici moravika. Je to protáhlý příkop, který je 

vyplněný limnickými sedimenty permokarbonského stáří. Výplň tvoří slepence, brekcie, 

arkózy, prachovce, jílovce a pískovce. Jsou typické svou načervenalou barvou 

(Šikola, 1999). 

2. 2. 2. Geologický vývoj 

Proterozoikum na Tišnovsku zastupují brněnský a svratecký masiv, moravikum 

svratecké klenby a svratecké krystalinikum (Čurda et al., 1994). Brněnský masiv 

je na Tišnovsku reprezentovaný jeho západní granodioritovou částí. JZ od Moravských 

Knínic vystupuje středně zrnitý leukokratní granit. Svratecký masiv vystupuje jako 

tektonické okno v podloţí moravika mezi obcemi Tišnov, Dolní Loučky, Deblín a Laţánky 

[4]. Svratecký masiv patří mezi základní stavební prvky svratecké klenby. Aplitický granit 

se skládá z rozdrcených zrn draselných ţivců, plagioklasů a křemene. Biotit je většinou 

chloritizován nebo baueritizován. Silná mylonitizace způsobuje břidličnatost horniny. 

Plášť tvoří metamorfované vulkanosedimentární sekvence biotitických pararul 

aţ migmatitů, metatufů a metabazitů. Moravikum svratecké klenby se vyskytuje v západní 

a střední části oblasti v nadloţí dřínovského nasunutí. Jako dřínovské nasunutí je 

označován styk autochtonní jednotky s příkrovovou jednotkou (Čurda et al., 1994). 

Svratecké krystalinikum se vyskytuje na vrchu Klucanina, západně od Dolních Louček 

a u Ţelezného. Tvoří ho dvojslídné svory a leukokratní ortoruly, které se obvykle střídají 

v různě mocných polohách. Dvojslídný svor se objevuje na vrchu Klucanina 

a u Ţelezného. U Dolních Louček převaţuje výskyt dvojslídných aţ leukokratních ortorul. 

Tuto horninu tvoří křemen, plagioklas, draselný ţivec, muskovit a chloritizovaný biotit. 

Muskovit se vyskytuje v podobě lupínku, které jsou velké aţ 3 mm [4]. 
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Obr. 4: Detail štítu Babího lomu, foto autor (2010). 

Paleozoikum je zastoupeno devonem, spodním karbonem a permokarbonem 

Boskovické brázdy (Čurda et al., 1994). Devon na Tišnovsku reprezentují horniny, 

které jsou slabě metamorfované a deformované. Dochází k vyššímu přínosu klastického 

materiálu, a tím vznikají kombinace slepenců, kvarcitů a fylitů. Mělkovodní karbonátová 

sedimentace převládá 

ve vyšším givetu a frasnu 

(Chlupáč et al., 2002). 

V okolí Tišnova 

vystupují společně 

s metagranity devonské 

horniny a mají mocnost 

desítky aţ stovky metrů. 

Klastické sedimenty patří 

do spodního aţ středního 

devonu. Polohy 

ve vápencích jsou řazeny 

do givetu. Vápence 

tišnovského vývoje náleţí 

do givetu a frasnu [4]. 

Na horninách brněnského 

masivu se v oblasti 

Babího lomu uchovala 

kra červenofialových 

spodnodevonských 

slepenců facie old-red. 

Západní okraj 

brněnského masivu tvoří 

pruh devonských 

vápenců, který se táhne od Malhostovic přes Čebín a Chudčice do Veveří (Šikola, 1999). 

V západní části Boskovické brázdy se vyskytují rezavě hnědé slepence balinského typu. 

Slepence jsou překryty rosicko-oslavanským souvrstvím, které se dělí na tři části, 

a to na spodní šedé pásmo s hlavním slojovým vývojem, střední červené souvrství 
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a svrchní šedé pásmo. Nad rosicko-oslavanským souvrstvím spočívá mohutný komplex 

červenohnědých pelitů a psamitů. Rovněţ se vyskytují polohy bituminózních slínovců 

aţ vápenců. Na území mezi Senticemi a Drásovem se typické červenohnědé zbarvení místy 

mění na ţlutohnědé (Čurda et al., 1994). 

Terciér je reprezentován neogénem. Neogénní uloţeniny spočívají především 

v depresi Boskovické brázdy. Jsou vyvinuty ve štěrkovém i pelitickém vývoji a pocházejí 

hlavně z počátku neogénu. Písky s polohami jílů a štěrků a nevápnité písčité jíly 

byly zařazeny do ottnangu. Za linií Dolní Loučky-Tišnov-Hradčany-Čebín dochází 

k náhlému ukončení těchto dvou sedimentů a vyskytují se zde vápnité jíly spodního 

badenu s bohatou faunou [4]. 

Kvartér zastupuje pleistocén a holocén (Čurda et al., 1994). Zhruba polovina území 

patří do oblasti akumulační. Nacházejí se zde zejména sedimenty fluviální, eolitické, 

deluviální, deluviofluviální a antropogenní. Stratigraficky patří většinou do svrchního 

pleistocénu aţ holocénu. Také jsou zde zastoupeny i starší fluviální sedimenty. Fluviální 

písčité štěrky leţí na morfologicky výrazných skalních stupních. Jsou tvořeny světle 

hnědým středně zrnitým štěrkem s valouny a klasty rul. Významným podílem je zastoupen 

amfibol a granát. Spraše a sprašové hlíny pokrývají značné plochy území a většinou mají 

mocnost do 5 m. Jsou nejrozšířenějším kvartérním sedimentem na Tišnovsku. Jedná 

se o ţlutohnědé aţ hnědé, místy načervenale hnědé, jílové aţ písčité hlíny s proměnlivým 

obsahem drobných úlomků o velikosti 1-3 mm. Místy se objevují úlomky 

metamorfovaných hornin o velikosti 2-5 cm. Výskyt deluviálních sedimentů je vázán 

na deprese a drobná údolí v členitém reliéfu. Deluviální kamenité a blokové sedimenty 

se vyskytují v členitém terénu na úpatí strmých svahů. Tvoří je kameny a bloky 

křemenných hornin dosahující velikosti několika metrů a bloky metadioritů, které byly 

rozrušeny při mrazových procesech. Pukliny a mezery vyplňuje hmota tvořena písčitými 

hlínami aţ hlinitými písky s proměnlivým jílovitým podílem. Deluviální hlinitokamenité 

aţ kamenitohlinité sedimenty pokrývají zejména dna depresí reliéfu a úpatí svahů podél 

vodních toků. Jejich mocnost nepřesahuje 5 m. Také se zde vyskytují jíly s proměnlivým 

aţ převaţujícím podílem úlomků o velikosti do 15 cm. Antropogenní sedimenty 

reprezentují skládky komunálního odpadu, naváţky a výsypky. Jsou rozšířené především 

v oblastech zástavby [4]. 
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2. 3. Geomorfologie 

Tišnovsko leţí na rozhraní Brněnské a Českomoravské vrchoviny. Tyto vrchoviny 

jsou od sebe odděleny Boskovickou brázdou, která probíhá ve směru od Moravského 

Krumlova k Jevíčku. Nejvyšší bod představuje Sýkoř (704 m n. m.) a nejniţší bod 

(230 m n. m.) se nachází v místě, kde Svratka ústí do Brněnské přehrady. Výškový rozdíl 

470 m poukazuje na výškovou členitost povrchu. Mezi vrcholy nacházející se v okolí 

Tišnova patří Květnice (470 m n. m.), Klucanina (415 m n. m.), Dřínová (379 m n. m.) 

a Čebínka (433 m n. m.). Mezi Klucaninou a Drásovem leţí Stráţ (348 m n. m.). 

Nad Hradčany se tyčí Sokolí (419 m n. m.) a západně od Předklášteří se nachází Pasník 

(543 m n. m.). Na severozápadní hranici regionu leţí Kraví hora (611 m n. m.) 

a jihovýchodní hranici tvoří Babí lom (562 m n. m.), který leţí mezi Lelekovicemi 

a Šebrovem (Hrádek, 1999).  

Tabulka 1: Geomorfologické zařazení Tišnovska [5]. 

SYSTÉM PROVINCIE SUBPROVINCIE OBLASTI CELKY 

Hercynský Česká vysočina Česko-moravská 

Českomoravská 

vrchovina 

Křiţanovská 

vrchovina 

Hornosvratecká 

vrchovina 

Brněnská vrchovina 

Boskovická 

brázda 

Bobravská 

vrchovina 

Drahanská 

vrchovina 

2. 4. Vodstvo 

Všechny povrchové vody na území Tišnovska patří do povodí řeky Svratky, 

která pramení na svahu Ţákovy hory a Křivého javora. Postupně protéká okresy Ţďár 

nad Sázavou, Brno-venkov, Brno-město a Břeclav. Vlévá se do střední nádrţe vodního díla 

Nové Mlýny a ústí jako levý přítok do Dyje. Tok je dlouhý 173,9 km, plocha povodí činí 

7119 km².  Mezi pravé přítoky na území Tišnovska patří Nedvědička a Bobrůvka-Loučka. 

Mezi levé přítoky patří Besének a Lubě. Nedvědička pramení severně od obce Zubří. Tok 

je dlouhý 28,5 km a plocha povodí je 84,3 km². Do Svratky ústí v Nedvědici na jejím 

95,5 km. Mezi Rokytnem a Vlachovicemi pramení řeka Bobrůvka. V Dolních Loučkách 

ústí do Bobrůvky řeka Libochůvka a vzniká řeka Loučka. Ta ústí v Předklášteří 
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pod vrchem Květnice do Svratky na jejím 79 km. Potok Besének pramení v lesích 

severovýchodně od Brumova. Nedaleko Šerkovic ústí do Besénku potok Brusná, Rašovský 

potok a Ţdánický potok. Do Svratky se vlévá v Předklášteří na jejím 79 km. Potok Lubě 

vzniká soutokem menších potůčků v obci Lubě. Ve Skaličce vtéká do Lubě potok Laţánka. 

Do Svratky ústí na jejím 83 km mezi obcemi Březina a Heroltice [6]. 

2. 5. Klimatické poměry 

Tišnovsko leţí v mírně teplé oblasti s převáţně mírnou zimou. Podnebí na severu je 

drsnější neţ na jihu, to je podmíněno tím, ţe se půda z větší části kloní od severu k jihu 

(Škorpík, 2005). 

 

Obr. 5: Roční graf teploty vzduchu na území Tišnova [7]. 

Průměrná roční teplota (obr. 5) se pohybuje kolem 7 °C. Průměrná teplota v lednu činí 

-1 °C a průměrná červencová teplota je okolo 16 °C (Škorpík, 2005). Průměrný roční úhrn 

sráţek pro Tišnov je 553 mm a průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 52 

(Čurda et al., 1994). 

2. 6. Fauna a flora 

Geografická poloha, výrazně členitý reliéf a pestrost geologického podloţí 

na Tišnovsku vede k značné druhové rozmanitosti. Území se rozkládá na jihovýchodním 

okraji hercynské biogeografické podprovincie. Vysoký vliv má severní část panonské 

provincie. Hluboká údolí Svratky a jejích přítoků a sníţenina Boskovické brázdy jsou 

významnými migračními cestami pro rostliny a ţivočichy (Lacina, 1999, b).  

Na svazích Květnice v povodí řeky Svratky mají útočiště např. kavyl sličný, kavyl 

vláskovitý, ţluťucha menší a dub pýřitý. Významnou teplomilnou rostlinou je koniklec 

velkokvětý (obr. 6), který roste na vápencových kopcích. Mezi méně náročné teplomilné 
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rostliny patří divizna rakouská, voskovka 

menší, vousatka prstnatá, hnidák kostrbatý 

a dřín obecný. V nejvyšších polohách roste 

např. plavuň pučivá, věsenka nachová, 

devětsil bílý a růţe alpská (Lacina, 1999, b). 

Z teplomilných ţivočichů se vyskytuje 

kudlanka náboţná, ptáci bramborníček 

černohlavý a ţluva hajní a měkkýši 

suchomilka obecná a páskovka ţíhaná. 

Mezi ţivočichy ţijících v chladných a vyšších 

polohách patří ořešník kropenatý (obr. 7), 

horský pták, který se zabydlel v sýkořských 

lesích. Ze zvěře se hojně vyskytuje srnec 

a prase divoké. Šelmy zastupují liška a kuna 

skalní. Z ptactva se běţně vyskytují kos černý, 

drozd zpěvný, pěnkava obecná, sýkorky, strakapoud velký a holub hřivnáč. Vzácně 

se objevují čáp černý, datel černý, krkavec velký, jestřáb lesní aj. Z letounů se hojně 

vyskytuje vrápenec malý a několik druhů netopýrů. Vhodná zimoviště pro netopýry jsou 

zajména na Květnici v podzemních krasových prostorech (Lacina, 1999, b). 

 

Obr. 7: Ořešník kropenatý [8]. 

Obr. 6: Koniklec velkokvětý, foto autor (2010). 
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Obr. 8: Rozhledna na Babím lomu, foto autor (2010). 

3. Popis geologických lokalit 

Tato kapitola je rozdělena na dvě hlavní části. V první jsou uvedeny geologické 

lokality, které se nacházejí na Tišnovsku. Na mnohých lokalitách se v minulosti dobývaly 

nerostné suroviny, ale o většině z nich jsou pouze stručné zmínky. Lokality jsou seřazeny 

abecedně a u kaţdé z nich je stručný popis. Ve druhé části jsou podrobněji rozepsané 

lokality, které jsem zařadila do exkurze.  

3. 1. Seznam geologických lokalit 

3. 1. 1. Babí lom 

Babí lom se nachází severně 

od Brna na rozhraní obcí Lelekovice 

a Svinošice (obr. 19). Jedná se 

o skalnatý hřeben, který je tvořen 

strmě vystupujícími vrstvami 

načervenalých křemitých slepenců. 

Zachovaly se zde projevy mrazového 

rozpadání skal (Hrádek et al., 1991). 

Masiv Babího lomu tvoří samostatný 

geomorfologický okrsek o délce asi 

4,5 km. Jiţní část patří do okresu 

Brno-venkov a severní spolu 

s nejvyšším vrcholem (563 m n. m.) 

do okresu Blansko. Babí lom je na 

rozloze 23 ha chráněný jako přírodní 

rezervace (Culek, 2009). Na jiţním 

vrcholu stojí rozhledna.  

3. 1. 2. Borač 

Obec leţí na pravém břehu řeky Svratky asi 8 km SZ od Tišnova (Škorpík, 2005). 

V minulosti byla v okolí obce objevena loţiska tuhy (Fic, Zacpal, 1999). Směrem k západu 

vybíhá od údolí Svratky kotlina, kterou prochází silnice do Doubravníku. Na jejím dně 
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vycházejí na povrch třetihorní jíly a písky (Hrádek et al., 1991), které jsou bohaté 

na zkameněliny. Hojně se vyskytují např. dírkonoţci, z červů vápencové roury Serpuly, 

mechovky Eschara, Crisia, Hornera, dále ostnokoţci a mlţi (Škorpík, 2005). 

3. 1. 3. Brumov 

Brumov se nachází asi 14 km severně od Tišnova. Na katastrálním území obce byl 

v letech 1973-1974 proveden geologický průzkum, který měl prokázat výskyt uranu. 

Průzkum probíhal formou mělkých průzkumných šachtic. Výsledek byl negativní 

(Fic, Zacpal, 1999). V malém lomu mezi Brumovem a Osikami se hojně objevují zrna 

pyritu v kalcitu. Poblíţ vápencového lomu u Brumova se v polích vyskytují kusy křemene 

prostoupeného pyritem a dutinkami s křišťálem (Konečný et al., 2007). 

 

Obr. 9: Lom na kopci Čebínka, upraveno [9]. 

3. 1. 4. Čebínka 

Jedná se kupovitý vrch, který se zvedá ze dna Boskovické brázdy u Čebína, asi 4 km 

JV od Tišnova. Zčásti je tvořený útesovými devonskými vápenci, které se těţí 

v kamenolomu (Hrádek et al., 1991). Etáţový lom leţí na rozhraní brněnského masivu 

a Boskovické brázdy. V lomu i jeho okolí se vyskytují paleokrasové jevy. Dutiny 

ve vápencích vyplňují rokytenské slepence permokarbonu Boskovické brázdy. V lomu 

(obr. 9) jsou místy odhaleny bloky a šupiny krystalinika brněnského masivu a kulmských 

drob (Müller et al., 2000). 
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3. 1. 5. Drahonín 

Obec se nachází asi 16 km severozápadně od Tišnova. Jiţně od obce se nelézá 

chromitové loţisko těţené jako jediné v republice (Pařízek, 2000). Zhruba 200 m severně 

od vtoku Neverského potoka do Loučky jsou dvě polopropadlé štoly (Pauliš, 2005). 

K objevu došlo začátkem 20. století, kdy mlynář František Šafránek nalezl na dně 

Neverského potoka kusy neznámé rudy. Domníval se, ţe se jedná o ţeleznou rudu 

a rozhodl se kutat. První vzorky prodal Šafránek jako magnetovec. Poté se ukázalo, 

ţe se jedná o chromit. Po nálezu menšího loţiska, byly vytěţeny asi dva vagóny rudy 

chromu (Pařízek, 2000).  

Jihozápadně od Drahonína se nachází Trenckova rokle. Jedná se o krátkou, velmi 

strmou rokli, přes kterou protýká potůček. Ten zde vytváří drobné kaskády a vodopády 

(David, Soukup, 2007). 

3. 1. 6. Dřínová 

Kopec Dřínová (379 m n. m.) se 

nachází 2 km SZ od Tišnova (obr. 21) 

naproti Květnice, od které je oddělena 

údolím  potoka Besénku 

(Mejzlík, 1970). Na jihozápadním 

svahu byl roku 1904 zaloţen 

kamenolom, ve kterém se těţil vápenec. 

V minulosti se z vápence pálilo kvalitní 

vápno. Později byl pouţit jako stavební 

kámen. Nyní je vápencové loţisko 

téměř odtěţené. Těţí se zde vápenec 

s podloţními horninami, který se 

vyuţívá hlavně na výrobu drceného 

kameniva (Pauliš, 2001). Ve vápencích 

se hojně vyskytují hydrotermální ţíly 

tvořeny kalcitem (obr. 10) a barytem 

(Müller et al., 2000). 

Obr. 10: Kalcit z Dřínové, Podhorácké muzeum, foto 

autor (2010). 
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Obr. 11: Galenit z Heroltic, Podhorácké muzeum, 

foto autor (2010). 

 

3. 1. 7. Heroltice 

Heroltice leţí v údolí řeky Svratky jiţně od Tišnova. Mezi Herolticemi a Laţánkami 

se vyskytuje nejrozlehlejší pásmo devonských vápenců, označované jako 

laţánecko-heroltické (Mejzlík, 1970). Kras je vyvinutý v několika etáţích a v nejniţší etáţi 

je dosud aktivní. Větší část jeskynních systémů je dnes prakticky nepřístupná [10]. 

Na území obce byly kdysi vápencové 

lomy (Fic, Zacpal, 1999). 

Okolí Heroltic je spjato s těţbou 

ţelezných rud. V období padesátých 

a šedesátých let potvrdil geologický 

průzkum domněnku o starém dolování 

stříbrných rud u této obce. Zdejší 

zrudnění reprezentuje především 

sfalerit a galenit (obr. 11), méně 

pak chalkopyrit, pyrit a tetraedrit. 

Ze sekundárních minerálů se vyskytují 

anglesit, azurit, cerusit, chalkozín, 

limonit a malachit (Pařízek, 2000).  

Na pravém břehu řeky Svratky se nacházejí skalní výchozy bítešské ortoruly. 

Biotitické bítešské ortoruly vystupují v těsném nadloţí fylitů skupiny Bílého potoka. 

Horniny mají šedou načervenalou barvu a jsou středně aţ drobně zrnité [11]. 

3. 1. 8. Hluboké Dvory 

Vesnice Hluboké Dvory se nachází 11 km severovýchodně od Tišnova. Podloţí tvoří 

permské horniny, které jsou překryté sprašemi a hlubokými deluviofluviálními sedimenty 

s výraznými strţemi. Geomorfologicky spadá oblast Hlubokých Dvorů do Brněnské 

vrchoviny (Trtílek, Zacpal, 2004). 

V 19. století a v období před první světovou válkou zde probíhaly pokusy o dolování 

hnědého uhlí v lokalitách Kopaniny a Na Pastviskách poblíţ Trmačova a dále ve směru 

ke Skaličce V Rakovcích (Fic, Zacpal, 1999). 
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V místním lomu se těţil červený pískovec, který se pouţíval na různé sokly, schody, 

dlaţby, římsy a kříţe. Kamenolom byl otevřen pravděpodobně roku 1822. Leţí asi 500 m 

za obcí, směrem na Unín (Trtílek, Zacpal, 2004). 

3. 1. 9. Krkatá bába 

Jedná se o geomorfologicky významnou lokalitu. Přibliţně 1 km jiţně od obce Lubě 

(obr. 23), nad levým břehem potoka Lubě v nadmořské výšce 340-370 m vystupují 

věţovité skalní útvary, z nichţ jeden připomíná hlavu na dlouhém krku (Lacina, 1999, a). 

Tato lokalita byla v roce 1997 na ploše devíti hektarů vyhlášena jako přírodní památka 

(Vítek, 2007). 

3. 1. 10. Květnice 

Vrch Květnice (470 m n.m.) se nachází na severozápadním okraji Tišnova 

(Balák, 2004). Nejvyššímu vrcholu se říká Pálenky, protoţe se zde v pohanských dobách 

pálily obětní ohně. Dnes je na vrcholu dřevěný kříţ (Lacina, Štolfa, 1999). Květnice 

je významnou mineralogickou lokalitou. Na jihozápadním svahu se vyskytuje v několika 

ţilách baryt. V ţilách se také objevují kalcit (obr. 12), zrnitý galenit, jehličky goethitu 

a vláknitý limonit. Na puklinách bazálních křemenců jsou drúzy obecného křemene a jeho 

odrůd (Balák, 2004). Vyskytují se zde desítky chráněných a ohroţených druhů rostlin 

a ţivočichů (Lacina, 1999, a).  

 

Obr. 12: Kalcit z Květnice, Podhorácké muzeum, foto autor (2010). 
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3. 1. 11. Laţánky 

Od středověku do 1. poloviny 19. století zde probíhala těţba stříbra a ţelezné rudy, 

která byla dále zpracovávána v hutích na Šmelcovně (Hrádek et al., 1991). 

V první polovině 20. století byla pro obec typická těţba vápence. V současné době je 

poblíţ obce v provozu kamenolom (Fic, Zacpal, 1999). 

V roce 1906 začala průmyslová těţba kaolinu, která trvala do roku 1932. Roku 1912 

se při průzkumném vrtání u kaolinového dolu narazilo na hnědé uhlí (Pařízek, 2000). 

Opuštěný kaolinový lom (obr. 13) je dnes zatopený a vyuţívá se jako přírodní koupaliště 

(Hrádek et al., 1991). 

U Laţánek se doloval také psilomelan, který se vyskytoval na limonitovém loţisku. 

Byl modročerný, matný a ledvinovitého tvaru (Pařízek, 2000). 

 

Obr. 13: Kaolinové jezírko v Laţánkách, foto autor (2010). 

3. 1. 12. Malhostovice 

V obci Malhostovice, která leţí asi 7 km V od Tišnova (obr. 27), se nachází 

vápencové útvary zvané Malhostovická pecka (obr. 37) a Drásovský kopeček (obr. 14) 
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neboli Malá skála (321 m n. m.). Jedná se o menší výstupy vápencového útvaru Čebínka 

(Grünwald, Podborský, 2001). Přírodní památka Malhostovická pecka byla vyhlášena 

v roce 1980 na ploše 1,89 ha. Ve stejném roce byla vyhlášena přírodní památka Drásovský 

kopeček, a to na území 0,64 ha (Lacina, 1999, a). 

 

Obr. 14: Drásovský kopeček,  foto autor (2010). 

3. 1. 13. Nedvědice 

Obec je vzdálena asi 16 km severozápadně od Tišnova (obr. 28). Západně 

od Nedvědice se nachází známá loţiska mramorů. Ty se táhnou přerušovaně od Černvíru, 

přes Ujčov, Vír, Ubušín a Trhonice do Sedliště u Jimravova. (Pauliš, 2001). V okolí obce 

se nachází několik mramorových dolů. Těţba mramoru je doloţena jiţ ve 13. století 

(Fic, Zacpal, 1999). U Nedvědice, Kozlova, Smrčku a Ujčova se mramor těţil 

pro dekorační účely. Na dalších místech byly dobývány karbonátové suroviny pro výrobu 

vápna (Pauliš, 2001). Mramor z Nedvědic byl pouţitý při stavbě hradu Pernštejna a kostela 

v Doubravníku. Ve středověku se v okolí těţila stříbrná ruda (Fic, Zacpal, 1999). 



Kristina Ptašková: Geologická exkurze na Tišnovsku 

2010  18 

Obr. 15: Kalcit z Olší, Podhorácké muzeum, foto autor (2010). 

3. 1. 14. Olší 

Olší ne nachází asi 13 km severozápadně od Tišnova. Na území obce bylo naleziště 

uranové rudy. Ta se zde těţila od roku 1959 do 1989. V roce 1990 (po jeho vyčerpání) byl 

Důl Olší o hloubce jámy 500 m uzavřen a zasypán (Fic, Zacpal, 1999). Na loţisku byly 

vyhloubeny dvě průzkumné šachtice, dvě těţní jámy a vyraţena jedna průzkumná štola. 

Zrudnění se nachází 

převáţně v hloubkách 

do 500 m. Je vyvinuto 

v sérii stráţeckého 

moldanubika. Území tvoří 

převáţně středně zrnité 

biotitické pararuly, v menší 

míře amfibolity. Na ţilách 

byla chudá nerudní 

mineralizace, nejčastěji se 

vyskytovaly karbonáty 

v podobě tenkých 

kalcitových ţil. 

(Pauliš, 2005). 

3. 1. 15. Paní hora 

Jedná se o vrchol (395 m n.m.), který se tyčí jiţně od Skaličky asi 8 km SV 

od Tišnova. Mezi Skaličkou a vrchem Paní hora protéká potok Lubě a nad jeho levým 

břehem se nachází série přerušovaných skalních výchozů. Tvoří je rokytenské slepence 

permokarbonu Boskovické brázdy. Velikost valounů je maximálně 40 cm 

(Müller et al., 2000). 

3. 1. 16. Pernštejn 

Obec leţí asi 17 km severozápadně od Tišnova. Na jejím území byla zjištěna loţiska 

ţelezné rudy (Fic,  Zacpal, 1999). Zmínky o dolování pochází jiţ ze 16. století 

(Pařízek, 2000). V druhé polovině 18. století se těţily obtíţněji tavitelné, ale kvalitnější 
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magnetitové ţelezné rudy pro vysokou pec v Olešničce. V letech 1924-1925 došlo 

k poslednímu pokusu o těţbu ţelezných rud na loţisku Pernštejn (Pauliš 2005). 

3. 1. 17. Rašov 

Obec je vzdálená asi 11 km severně od Tišnova. Ve středověku zde bylo těţeno 

stříbro a ţelezná ruda. V roce 1956 byl zjištěn výskyt uranové rudy ( Fic, Zacpal, 1999). 

Na území obce jsou horniny tvořeny dvojslídnými rulami a fylity. Uranové zrudnění 

se vyskytuje v podélných zlomech. Jedná se o tektonické zóny, které jsou vyplněny 

zbřidličnatělými okolními horninami, mylonitem, tektonickým jílem, grafitem a limonitem. 

V roce 1981 došlo na úseku Rašov k těţbě uranové rudy. Ta probíhala ve velmi malém 

lomu o rozměrech 9x12 m a hloubka činila maximálně 7 m (Konečný et al., 2007). 

V roce 1992 byl při průzkumných vrtech zjištěn výskyt drahokamů 

(Fic, Zacpal, 1999). V místním poli se hojně objevují úlomky chalcedonů a opálů 

(Müller et al., 2000).  

 

Obr. 16: Sokolí skála, foto autor (2010). 
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3. 1. 18. Sokolí skála 

Lokalita se nachází mezi Doubravníkem a Boračí, asi 11 km severozápadně 

od Tišnova. Sokolí skála (obr. 16) patří mezi nejrozlehlejší rezervace Českomoravské 

vrchoviny. Je sloţena ze tří částí, které jsou rozmístěny po obou stranách hlubokého 

údolního zářezu řeky Svratky v okolí Prudké (Konečný et al., 2007). Jedná se o prudké 

skalnaté svahy ve výšce 300-518 m n.m.. Vystupují zde mohutné skály, tvořené rulou. 

Také se vyskytují puklinové jeskyňky (Lacina, 1999, a). Přírodní rezervací byla vyhlášena 

roku 1949 na katastrálním území obcí Doubravník a Borač o rozloze 88,2 ha 

(Hrádek et al., 1991). 

3. 1. 19. Svatoslav 

Obec leţí asi 12 km jihozápadně od Tišnova. Koncem 19. Století se v okolí obce těţila 

ţelezná ruda. Také zde byly pokusy o dolování olova, stříbra a zinku. Za obcí se nachází 

zasypané zbytky asi 50 m dlouhé vodorovné štoly na ţeleznou rudu. Štola je vytesaná 

do skalního masivu bez výdřevy a vyklenutí. Pochází z 18. století a je povaţována 

za ojedinělou památku technické povahy, která je chráněná státem (Fic, Zacpal 1999).  

 

Obr. 17: Bývalý kamenolom ve Štěpánovicích,  foto autor (2010). 
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3. 1. 20. Sýkoř 

Sýkoř je nejvyšší vrchol na Tišnovsku (702 m n. m.). Horský hřbet se zvedá východně 

od hlubokého údolí Svratky, východně od Doubravníku, asi 14 km severně od Tišnova. 

Na vrcholu a na západních rozsochách vystupují hradovité skalní útvary, které jsou tvořené 

z deskovitě odlučných bítýšských rul (Hrádek et al., 1991). V chladném klimatu doby 

ledové zde vznikla řada pozoruhodných tvarů reliéfu, nachází se zde např. mrazové sruby, 

balvanové proudy a kryoplanační terasy (Konečný et al., 2007). Na západním svahu jsou 

hojné skalnaté hřbítky doprovázené kamennými moři (Müller et al., 2000).  

 

Obr. 18: Pozůstatek lomu na kopci Hradisko,  foto autor (2010). 

3. 1. 21. Štěpánovice 

Štěpánovice se nachází přibliţně 4 km severozápadně od Tišnova (Fic, Zacpal, 1999). 

Před obcí ve směru od Tišnova se nachází bývalý kamenolom (obr. 17). Jsou zde patrné 

zbytky jeskyní. V roce 1946 byla objevena Vavříčkova jeskyně (Vašík, 2001).  
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3. 1. 22. Ţelezné 

Obec leţí asi 2 km severovýchodně od Tišnova (Fic, Zacpal, 1999). Nad obcí se tyčí 

kopec Hradisko se široce klenutým vrcholovým hřbetem.  Na jeho svazích jsou pozůstatky 

dvou lomů (obr. 18). V nich se v minulosti dobývaly krystalinické vápence [12]. Starými 

lomy jsou odkryty krystalické vápence, které reprezentují olešnickou skupinu moravika. 

Vápence obsahují dolomit, kalcit, slídy a tremolit [13].  

3. 2. Vybrané geologické lokality 

3. 2. 1. Babí lom 

 

Obr. 19: Výřez topografické mapy, poloha lokality Babí lom, upraveno [14]. 

Babí lom leţí 14 km severně od jihovýchodního okraje České vysočiny. Patří do celku 

Drahanská vrchovina a podcelku Adamovská vrchovina (Culek, 2009). Hřeben Babího 

lomu je dlouhý 2,4 km a široký aţ 80 m (Němec, 2004).  

V období starohor se na území nynějšího Babího lomu nacházelo moře. Na dně moře 

docházelo k vylévání bazaltové lávy. Díky vzniku pod vodou vznikaly ţokovité útvary 
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odborně označované jako polštářové lávy. Později došlo k metamorfóze a tím byla většina 

těchto útvarů zničena. Horniny Babího lomu vznikaly v období spodního devonu, 

kdy proběhla první zásadní vývojová etapa. Přichystal (2009) předpokládá, ţe se část 

sedimentů vytvořila jiţ během siluru. Jedná se o kontinentální úlomkovité sedimenty, 

které mají různou zrnitost. Ve spodním devonu zde byla mělká protáhlá pánev 

s bezodtokovými jezery a panovalo tropické polopouštní klima (Němec, 2004). V takových 

klimatických podmínkách se v usazeninách hromadilo ţelezo, které dnes ve formě 

kysličníku ţelezitého dává horninám nafialovělou barvu. Sedimentace probíhala nárazově 

při občasných vodních přívalech (Přichystal, 2009). Usazené písky a hlíny se změnily 

na pískovce a jíly na jílovité břidlice. Štěrky byly postupem doby litifikovány na velmi 

tvrdé slepence s křemitým tmelem. Na jejich povrchu se usadilo slabší souvrství 

devonských vápenců (Culek, 2009).  

 

Obr. 20: Výřez z geologické mapy, upraveno [15]. 

 Legenda: 5 - deluviální sedimenty, 33 - bazální klastika spodního devonu, 48 - biotitický granodiorit 

typu Královo Pole, 54 - amfibolové a amfibol biotitové diority, 55 - metabasity, 

63-granodioritová a dioritové porfyrity. 
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Následkem horotvorných procesů ke konci prvohor jsou původně vodorovně uloţené 

vrstvy téměř svislé (Němec, 2004). Všechny tyto usazeniny byly ukryty stovky metrů 

pod ostatními horninami. Teprve vlivem zvětrávání v průběhu druhohor a starších třetihor 

došlo k obnaţení devonských pískovcových, jílovcových, slepencových a vápencových 

souvrství. Pískovce, jílovce a vápence zvětrávaly stejnou rychlostí jako okolní vyvřelé 

horniny, pouze křemenné slepence zvětrávaly podstatně pomaleji a časem vystupovaly 

nad okolí a tvořily výraznou skalní hradbu. Proto jsou dnes na Babím lomě k vidění pouze 

nejmladší souvrství křemenných slepenců. Pískovcové a jílovité břidlice jsou většinou 

ukryty pod hřebenem a pod zvětralinami východně od něj. Vápence se zachovaly 

pod Březinou u Lelekovic (Culek, 2009). Ve starších třetihorách zde byla souš a probíhalo 

intenzívní chemické zvětrávání. V období mladších třetihor nejspíš omývalo západní svahy 

Babího lomu moře, dokazují to výskyty vápnitých jílů jiţně od Kuřimi. Ve starších 

čtvrtohorách, v dobách ledových proběhla poslední podstatná vývojová etapa 

(Přichystal, 2009). Vlivem pleistocenního mrazového zvětrávání vznikly balvanové proudy 

(Müller et al., 2000). Na Babím lomě se nachází 11 nápadných balvanových proudů, 

které jsou široké aţ 600 m a dosahují délky aţ 800 m. Sjíţdějící balvany se hromadily 

na úpatích, kde místy vytvořily balvanové valy. Na konci starších čtvrtohor docházelo 

k usazování hlinitých spraší a sprašových hlín (Culek, 2009). 

Na hřbetu se nachází zvrásněné lavice slepenců. Tvoří je valouny dobře zaoblených 

křemenů, které dosahují maximální velikosti aţ 10 cm. Ojediněle se objevují drobné 

valounky šedých kvarcitů a tmavých silicitů (lyditů). Na jiţním svahu se objevují úlomky 

a drobné výchozy arkózových pískovců. Všechny horniny mají charakteristickou 

červenofialovou barvu. Z podloţí vystupují jemně zrnité arkózové pískovce s polohami 

písčitých břidlic. Směrem k nadloţí přibývá pískovců, břidlice mizí a objevují se vloţky 

slepenců, které pak zcela převládají (Přichystal, 2009). 

3. 2. 2. Dřínová 

Kopec Dřínová leţí na východním okraji Českého masivu (Müller et al., 2000). 

Je západním pokračováním hory Květnice. Pětietáţový lom (obr. 22), který je z velké části 

zaloţený v horninách jádra svratecké klenby moravika (Pauliš, 2001) odkrývá nasunutí 

spodní části moravika přes granodiority svrateckého masivu a devonské vápence v jejich 

nadloţí (Müller et al., 2000). Spodní dvě patra lomu tvoří silně mylonitizované granitoidy 
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s ţílami aplitů. Nad nimi jsou devonské vápence květnického vývoje. Vápence mají 

šedomodrou aţ šedorůţovou barvu. Na rozhraní mezi třetím a čtvrtým patrem je 

na vápence nasunut příkrov morávní jednotky (dřínovské nasunutí). Ten je tvořen 

tzv. vnitřními fylity, které místy obsahují silně grafitické polohy. Fylity, vápence i granity 

jsou často pronikány hydrotermálními ţílami s fluorit-barytovou mineralizací 

(Pauliš, 2001).  

 

Obr. 21: Výřez topografické mapy, poloha lokalit Dřínová a Květnice, upraveno [16]. 

V hydrotermálních ţílách se vyskytují stopy sulfidů. Ţíly jsou převáţně tvořeny 

karbonáty a barytem. V centrálních částech ţil se vyskytuje fluorit (obr. 35), který má 

ţlutou barvu. Z minerálů se vyskytuje baryt, kalcit (obr. 10), aragonit. Na jihovýchodním 

svahu byla raţena štola na těţení  barytu (Šikola, 1999).  

Mineralizace je nejvýrazněji vyvinuta ve vápencích, kde ţíly dosahují mocnosti 

aţ 1 m. Byly vyčleněny dvě mineralizační etapy, a to starší kalcit-baryt-fluoritová a mladší 

aragonitová (Pauliš, 2001).  V dutinách se nejčastěji objevuje skalenoedrický kalcit. Ten je 

na povrchu zabarven dohněda a jeho krystaly dosahují velikosti aţ 10 cm (Pařízek, 2000). 

Mladší “dělový“ kalcit narůstá subparalelně na skalenoedry a je většinou ţlutý, vzácně čirý 
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a průhledný. Dosahuje délky aţ 5 cm (Pauliš, 2001). Baryt  tvoří v dutinách narůţovělé 

aţ červené lupenité či vějířovité agregáty (Pařízek, 2000). Některé baryty jsou srostlé 

s kalcitovými krystaly.  Na nejvyšším patře lomu se vyskytuje Mg-ankerit, který vytváří 

štěpné agregáty  růţové či bílé barvy s perleťovým leskem. Po krystalizaci první fáze došlo 

na některých ţilách k drcení výplně spojené s tlakovým rozpouštěním kalcitu 

(Pauliš, 2001). 

 

Obr. 22: Lom Dřínová [17]. 

Ve druhé fázi došlo ke zpevnění podrceného materiálu a krystalizují malé kalcitové 

klence. Na ty nasedá jemně vláknitý kalcit a jehlicovité krystaly aragonitu, které dosahují 

velikosti 1 cm. Pod nadloţními fylity se v některých částech vytvořily aţ 20 cm mocné 

vrstvy aragonitu (Pauliš, 2001).  

Z dalších minerálů se vyskytují např. goethit, hematit, chalkopyrit, malachit, sfalerit 

a siderit (Pařízek, 2000). 

Na Dřínové se nacházejí malé krasové dutiny, které jsou místy vyplněny 

krystalinickým kalcitem, nebo jíly (Mejzlík, 1970). Většina velmi malých jeskyní 

se nacházela na jiţních svazích. Byly poměrně krátké a bohuţel od nich neexistují ţádné 
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mapy. V letech 1960-1990 při největším rozmachu těţby byly postupně odstřeleny. 

V odstřelené suti se nacházelo velké mnoţství krápníků, sintrů a kalcitových krystalů 

(Vašík, 2001). 

3. 2. 3. Krkatá bába 

 

Obr. 23: Výřez topografické mapy, poloha lokality Krkatá bába, upraveno [18]. 

Leţí na východním okraji Českomoravské vrchoviny. Geologicky je součástí 

Boskovické brázdy (Vítek, 2007). Skalní útvary tvoří červenohnědé masivní permské 

slepence rokytenské facie. Valounový materiál na Krkaté babě a v nejbliţším okolí tvoří 

kulmské droby (Müller et al., 2000). Slepence jsou tvořeny z různě velkých převáţně 

hranatých úlomků hornin (Vítek, 2007). 

Jméno Krkatá bába dostala jedna ze skalních věţí podle svého tvaru, který připomíná 

hlavu na dlouhém krku. Hlava je vysoká 2,5 m a vznikla postupnou erozí. Slepenec 

v oblasti krku nebyl příliš soudrţný a zvětral. Tím došlo k vytvarování skály do současné 

podoby [19].  
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Podle pověsti zde v minulosti ţila stařena, která se ţivila pastvou dobytka. Později 

přišla do údolí jiná ţena, která tady také chtěla pást dobytek. Obě ţeny vládly mocí kouzel. 

Při jednom ze svých sporů se vzájemně zaklely v mohutnou skálu a z dobytka se staly malé 

skalky. Stařena vládla větší mocí a proto zůstala se svým stádem ve tvary skály navţdy 

[19]. 

 

Obr. 24: Skalní útvar Krkatá bába, foto autor (2010). 

3. 2. 4. Květnice 

Hora Květnice ( obr. 25) se rozkládá na rozhraní Boskovické brázdy a Českomoravské 

vrchoviny. Roku 1950 byla vyhlášena přírodní rezervací a v roce 1992 přehlášena pouze 

na přírodní památku o rozloze 129,86 ha (Lacina, 1999, a). 

Masiv Květnice je tvořen z devonských slepenců, křemenců, pískovců a karbonátů. 

Na západním úpatí vystupuje svratecká ţula (Müller et al., 2000). 

V tzv. tišnovském okně jsou zde odkryty tektonicky niţší partie svratecké klenby. 

Ty reprezentují svrchní květnická a spodní závistská jednotka. Značnou část Květnice tvoří 

šedé devonské vápence. V nich byl zjištěn jedinečný hydrotermální paleokras. Jeho 
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vytvoření se klade do souvislosti s hydrotermální aktivitou, na které závisí vznik 

hydrotermálních ţil s kalcitem a barytem (Pauliš, 2005). V centrálních částech ţil 

se vyskytuje fluorit, který má tmavě fialovou barvu. Nejvyhledávanější surovinou 

od poloviny 19. století byl baryt. V letech 1905-1908 bylo na Květnici vytěţeno celkem 

1 485,7 tun této suroviny (Šikola, 1999). Těţba probíhala na více místech Květnice 

a pracovalo zde asi 17 muţů na deseti ţilách. Na severozápadním svahu Květnice jsou ţíly, 

které dosahují mocnosti 30-180 cm. Další výskyt je pod kříţkem na jihozápadní straně 

kopce. Bylo zde raţeno šest štol. Později se vlivem velké konkurence těţba nevyplácela 

a roku 1909 byly ukončeny veškeré práce (Pařízek, 2000).  

 

Obr. 25: Pohled na Květnici z Tišnova, foto autor(2010) . 

Na Květnici jsou mineralogicky zajímavé její křemencové části, které tvoří výběţek 

na jiţní části vrchu nazývaný Velká skála (Lacina, Štolfa, 1999). Nachází se zde historické 

naleziště ametystu, který se spolu s dalšími odrůdami křemene vyskytuje v křemenných 

ţilkách. Vystupují mezi Květnicí a obcí Lomnička v kvarcitických fylitech a devonských 

kvarcitech  (Pauliš, 2005). V kvarcitech se objevují drúzy krystalů obecného křemene, 

ale i jeho odrůd – křišťálu, záhnědy, citrínu, morionu a ametystu (Šikola, 1999). Barva 

ametystů se pohybuje od světle fialové, přes sytější odstíny aţ do hnědofialové. Dutiny 

vyplňuje červený jíl (Pauliš, 2005). 
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Za dob Přemyslovců zde byly prováděny pokusy o dolování stříbrné rudy. 

V padesátých letech 19. století zde Nicolaus Zgrzebny spolu s Josefem Zgrzebnym 

prováděli průzkumné a těţební práce. Pátrali po měděných rudách a při průzkumu narazili 

na galenitové zrudnění.  I přes nízký obsah stříbra se ho snaţili vydobýt. Podle pověsti 

se v potoce Besénku rýţovalo zlato. Josef Zgrzebny prokázal ve vzorcích výskyt zlata 

spolu s goethitem, limonitem, manganem a mědí. Na jiţním svahu Květnice 

a na severozápadní straně u splavu se nacházely menší mramorové lomy. Mramory byly 

tmavomodré a tmavošedé s barevnými pásky (Pařízek, 2000). 

 

Obr. 26: Velká skála, foto autor (2009). 

Devonské vápence na Květnici jsou zkrasovatělé. Mezi významné podzemní dutiny 

patří Králova jeskyně, jeskyně Pod kříţem a Květnická propast (Balák, 2004). 

Jeskyně Pod kříţem byla objevena náhodně při raţení štol na baryt. Vyraţená chodba 

je dlouhá 11 metrů. Za ní se nacházejí jeskynní prostory (Mejzlík, 1970). Nachází se zde 

dutina, která byla údajně vyzdobena aţ 16 cm dlouhými kalcitovými krystaly. Dnes je 

veškerá výzdoba zničena (Vašík, 2001). V roce 1984 byly tišnovskými jeskyňáři uzavřeny 
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všechny tři vstupy do jeskyně. Jeden z nich zůstal zachován s uzavíratelnou mříţí. Cílem je 

obnovit jeskyni přírodní podmínky [20]. 

Také Květnická propast byla objevena při raţení štoly na baryt. Šířka pukliny je asi 

1 m. Dno propasti je v houbce 76,5 m (Mejzlík, 1970). Jedná se o svislou tektonickou 

puklinu ve vápencích. Pokračuje dále do hloubky, ale člověk jí uţ neprostoupí. Chybí zde 

klasická krápníková výzdoba (Vašík, 2001).  

Králova jeskyně byla objevena 28. května roku 1972, při norování jezevce 

(Lacina, Štolfa, 1999). Jeskyně byla pojmenovaná podle tišnovského rodáka a učitele 

Aloise Krále. Je dlouhá 700 m a hluboká 72 m (Balák, 2004). Jedná se o největší jeskyni 

na Květnici. Zvláštností v této jeskyni je výskyt vypreparovaných barytových ţil, 

ve kterých se vyskytují tabulkovité krystaly barytu (Pauliš, 2005). Jeskyni tvoří systém 

dómů, které jsou spojené úzkými chodbami. Roku 1989 bylo objeveno pokračování 

jeskyně o délce asi 450 m. Vyskytuje se zde velmi bohatá krápníková výzdoba 

(Balák, 2004). K vidění jsou sintrová jezírka, kaskádové útvary, stalagmity a místy 

se vyskytují brčkové stalaktity o délce aţ 160 cm (Pařízek, 2000). 

3. 2. 5. Malhostovice 

Malhostovice se nachází na území Boskovické brázdy, ve východním okraji 

Tišnovské kotliny. Obec je obklopena Českomoravskou vrchovinou na západě 

a Drahanskou vrchovinou na východě. V severovýchodní části území vystupuje okraj 

Brněnského masivu tvořeného granodioritem typu Veverská Bítýška 

(Grünwald, Podborský, 2001). 

Malhostovickou pecku tvoří elevace z devonských vápenců. Bylo zde zjištěno několik 

drobných jeskyní, které vznikly podél pukliny (Lacina, 1999, a). Nachází se zde opuštěný 

lom, ve kterém vystupují vápence macošského souvrství s ukázkami fauny devonských 

korálových útesů (Müller et al., 2000). Zkušební těţba vápence zde probíhala na přelomu 

50. a 60. let (Grünwald, Podborský, 2001). Okolní deprese jsou vyplněny vápenitými jíly 

z období spodního badenu. Kopec se nachází při kontaktu Boskovické brázdy na západě 

a brněnského masivu na východě (Müller et al., 2000).   

Malá skála vystupuje uprostřed polí a vytváří vápencový hřbet se zbytkem tunelovité 

jeskyně a s vystupujícími skalami (Grünwald, Podborský, 2001). Tento skalní útvar je také 
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znám pod názvem Zkamenělá svatba. Ten je odvozen podle staré pověsti. V ní se praví, 

ţe tudy v kočáře projíţděla skutečná svatba a za své nekalé činy byla potrestána 

zkameněním (turistická informační cedule).  

 

Obr. 27: Výřez topografické mapy, poloha lokalit Malhostovická pecka a Drásovský kopeček, upraveno [21]. 

3. 2. 6. Nedvědice 

Lokalita se nachází na hranici svratecké klenby moravika a svrateckého krystalinika. 

Pro tuto oblast jsou typické kalcitické mramory, doprovázené drobnými tělesy Ca-skarnů 

a sulfidickou mineralizací. Mramorové těleso je uloţeno ve svorových rulách. V nadloţí se 

vyskytují pyroxenické ruly a místy pronikají pyroxenické metapegmatity. Mocnost 

mramorového tělesa dosahuje aţ k 30 m. Jeho délka činí 2 km a je porušeno příčnou 

tektonikou [22]. Při metamorfních procesech vznikly vápenato-silikátové granát-

pyroxenické horniny. Ty tvoří v okrajových partiích mramorů oválné budiny o velikosti 

aţ 1 m (Pauliš, 2001). 

Nejkvalitnější jsou bílé, vzácně slabě naţloutlé, středně zrnité mramory. Byly těţeny 

zejména v lomu Ve Ţlebě. Nejvíce vyuţívaným typem nedvědického mramoru jsou bílé 
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aţ našedlé mramory s tmavšími šmouhami, středně zrnité. V Hradním lomu u Smrčku se 

těţily vápence ve velkých blocích. Jedná se o bílé mramory místy se šedými prouţky 

a zelenými částicemi. Jsou hrubozrnné aţ středně zrnité. Nejvzácnější jsou namodralé 

aţ zřetelně modré, středně zrnité mramory. Nelze je vylomit ve větších blocích. Z modrého 

mramoru se vyráběly dekorativní předměty [23]. Nedvědický mramor bílé, vzácněji 

namodralé barvy se vyznačuje trvanlivým leskem (Lacina, Štolfa, 1999). 

 

Obr. 28: Výřez topografické mapy, poloha lokality Nedvědice, upraveno [24]. 

Z mineralogického hlediska byly nedvědické lomy významnými nalezišti nerostů 

kontaktně a regionálně metamorfovaných vápenců a erlanů (Pauliš, 2001). Nachází se zde 

velké mnoţství mineralogických vzorků, např. aktinolit, amfibol, azurit, dolomit, fluorit 

(obr. 38), galenit, chalkopyrit, chalkozín, kalcit, kuprit, pyrit a titanit (Pařízek, 2000). 

Těţba mramorů na Nadvědicku úzce souvisí se stavbou hradu Pernštejna. Pro hrad se 

vyuţívaly velké bloky mramoru těţené v tzv. Hradním lomu u Smrčku [23], které byly 

na hrad dopravovány saněmi. V polovině 16. století byly u Nedvědice zprovozněné další 

lomy, které se nacházely Ve Ţlebě nad hřbitovem (Pařízek, 2000). V 17. a 18. století se 
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nedvědický mramor pouţíval na výzdobu staveb v Brně i Vídni. Po roce 1900 dochází 

v nedvědických lomech k nárůstu těţby [23]. V této době zde pracovalo 60 kameníků 

a dalších 40 pracovníků vytěţený mramor zpracovávalo a upravovalo na řezacích strojích 

(Pařízek, 2000). Po první světové válce byla těţba ovlivněna konkurencí dováţeného 

mramoru z italské Carrary a hospodářskou krizí. Počet dělníků se sníţil na pouhých 10. 

Průměrně bylo ročně vytěţeno 150 m³ surového mramoru (Pauliš, 2001). 

 

Obr. 29: Detail modrého mramoru, foto autor (2009). 

V období mezi válkami těţba pokračovala v menším rozsahu. Mramor byl těţen ručně 

metodou klínování. Uvolněné bloky mramoru byly zvedány pomocí šroubů do svaţné 

dráhy, odkud se rumpály odtáhly na pracovní prostranství. Největší těţba probíhala 

v Obecním lomu. Po druhé světové válce byl v provozu pouze Obecní lom. Nakonec byly 
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zásoby vyčerpány a veškeré práce zastaveny (Pařízek, 2000). Odpad, který vznikl 

při opracování mramoru, se vyuţíval k výrobě drtí do umělého kamene, mramorové 

moučky a pro sklárny. 60 vagónů ročně odebírala z Nedvědice sklárna v Kyjově [23]. 

3. 2. 7. Štěpánovice 

 

Obr. 30: Výřez topografické mapy, poloha kamenolomu ve Štěpánovicích, upraveno [25]. 

Kamenolom (obr. 17) leţí přibliţně 500 m severozápadně od Tišnova. Nachází se 

na rozhraní Bítešské a Nedvědické vrchoviny. Lomem odkryté horniny patří 

k parautochtonní jednotce, která vystupuje v centru svratecké klenby moravika. Svrateckou 

klenbu tvoří předdevonské tišnovské brunidy a devonský obal [26]. 

Vyskytují se zde hydrotermální ţíly, které pronikají přes fylity a vápence. 

Ve vápencích jsou ţíly mocné aţ 2 m. Z minerálů převládá baryt většinou ve formě 

tabulkovitých agregátů růţové barvy. Podruţně se vyskytuje kalcit a fluorit [26].  

Vedle bývalého kamenolomu se uchovala stará štola, která tvoří vstup do Vavříčkovy 

jeskyně (Fic, Zacpal, 1999). 
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4. Návrh trasy geologické exkurze 

V této kapitole je vypracovaný návrh geologické exkurze, která je určena především 

pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět něco o geologii na Tišnovsku. Délka exkurze 

je naplánována na tři dny. Jelikoţ je spjatá s návštěvou mineralogické výstavy, která se 

v Tišnově koná dvakrát ročně, je moţné exkurzi absolvovat na jaře a na podzim. 

Nejvhodnější přepravou po lokalitách je vlastní automobilová doprava, jelikoţ autobusová 

nebo vlaková doprava je časově velmi náročná.  

Kapitola 4. 1. je zpracována formou itineráře, ve kterém je vţdy napsána obec, 

ve které se lokalita nachází, stručný popis, délka pobytu a vzdálenost mezi místy v km. 

Exkurze začíná v Tišnově a končí v Nedvědici. V kapitole 4. 2. je podrobně rozepsán 

program na kaţdý den, popis cesty k jednotlivým lokalitám, informace o ubytování 

a moţnosti stravování. V kapitole 4. 3. je uvedena kalkulace exkurze, do které je zahrnuta 

přeprava po lokalitách, ubytování a vstupné.  

4. 1. Itinerář  

Itinerář je zpracován formou tabulky. Časové údaje o pobytu na daných lokalitách 

jsou pouze orientační. Vzdálenosti mezi lokalitami jsou uvedeny v kilometrech.  

Tabulka 2: Itinerář. 

Den Obec Popis 
Délka pobytu Přejezd 

(km) od do 

1. 

Tišnov 
Návštěva mineralogické 

burzy 
9:00 12:00  

Tišnov Oběd 12:00 13:00  

Tišnov Pěší výlet na horu Květnici 13:00 17:00 2 

Tišnov Ubytování, večeře 17:30   

2. 

Tišnov Snídaně 8:00 8:30 4 

Tišnov 
Návštěva kamenolomu na 

Dřínové 
9:00 10:30 19 

Lelekovice Návštěva lokality Babí lom 11:30 14:30  

Lelekovice Oběd 14:30 15:30 19 

Štěpánovice Návštěva lomu 16:30 17:30 4 
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Tišnov Návrat do penzionu, večeře 18:00   

3. 

Tišnov Snídaně 8:00 8:30 14 

Lubě Pěší výlet na Krkatou bábu 9:00 11:00 13 

Malhostovice 

Návštěva lokalit 

Malhostovická pecka a 

Drásovský kopeček 

11:30 12:30 22 

Nedvědice 
Návštěva lomu, návštěva 

naleziště fluoritu 
13:30 15:30  

4. 2 Program exkurze 

4. 2. 1. První den 

Exkurze začíná návštěvou mineralogické burzy v Tišnově. Automobil zaparkujeme 

na parkovišti u sokolovny. Délka návštěvy mineralogické burzy je naplánována na tři 

hodiny. Po prohlídce je naplánovaný oběd, na který je moţno si zajít do některé z místních 

restaurací. Po obědě se vydáme na pěší výlet na horu Květnici. Tím končí program exkurze 

na dnešní den. Automobilem se přesuneme do penzionu a následuje pouze ubytování 

a večeře.  

 

Obr. 31: Mineralogická burza, [27]. 
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Návštěva mineralogické burzy 

Letos se koná 35. ročník mezinárodní expozice minerálů v Tišnově (obr. 31). Poprvé 

se výstava konala roku 1976, kdy se sešli sběratelé minerálu a jejich příznivci v kinosále 

v Tišnově. První akce se zúčastnilo 60 sběratelů, většinou s rodinnými příslušníky. 

Proběhla schůze s odbornými přednáškami a poté následovala výměnná výstava minerálů. 

Pro velký úspěch bylo rozhodnuto uspořádat do půl roku další setkání. Setkání 

se opakovala v půlročních cyklech a později uţ kinosál kapacitně neodpovídal, proto 

se později konala setkání v sokolovně. Pouze jednou proběhlo setkání v Brně. Od té doby 

probíhá v Tišnově. V současnosti na burze neprobíhá výměna minerálu, vše je pouze 

na prodej (Souček, 2001). 

Kromě vzorků minerálů, se na burze prodávají minerály v podobě různých šperků 

a odborná literatura. Na jaře probíhá mezinárodní expozice minerálů 30. 4. – 2. 5. 2010 

a na podzim 5. 11. – 7. 11.  2010.  

Tabulka 3: Program jarní expozice. 

Pátek 30. 4. 2010 
8:30-11:00 – instalace minerálů 

11:00-19:00 – expozice minerálů 

Sobota 1. 5. 2010 9:00-19:00 – expozice minerálů 

Neděle 2. 5. 2010 9:00-16:00 – expozice minerálů 

Tabulka 4: Vstupné na jarní expozici. 

Pátek 30. 4. 2010 30,- Kč 

Sobota 1. 5. 2010 
9:00-14:00 50,- Kč 

14:00-19:00 30,- Kč 

Neděle 2. 5. 2010 20,- Kč 

Tabulka 5: Program podzimní expozice. 

Pátek 5. 11. 2010 

8:30-11:00 – instalace minerálů 

13:30-16:00 – instalace 

v gymnáziu a ve škole 11:00-19:00 – expozice minerálů 
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Sobota 6. 11. 2010 9:00-19:00 – expozice minerálů 

Neděle 7. 11. 2010 9:00-16:00 – expozice minerálů 

Tabulka 6: Vstupné na podzimní expozici. 

 

 

 

Výlet na Květnici 

Přes Květnici vede naučná stezka o délce 5 km. My se na ni vydáme pěšky z Tišnova 

po zelené turistické značce. Po chvíli chůze se dostaneme k prvnímu stanovišti naučné 

stezky. Je zde popsána trasa naučné stezky, všeobecná charakteristika Květnice a přehled 

chráněných a ohroţených druhů rostlin a ţivočichů. Na druhém stanovišti je popsána 

historie zalesňování Květnice.  

 

Obr. 32: Výhled na Tišnov, foto autor (2009). 

Pátek 5. 11. 2010 30,- Kč 

Sobota 6. 11. 2010 
9:00-14:00 70,- Kč 

14:00-19:00 40,- Kč 

Neděle 7. 11. 2010 20,- Kč 
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Prudkým stoupáním se dostaneme na třetí stanoviště, odkud je okouzlující výhled 

na Tišnov (obr. 32). Pokračujeme dále, aţ dorazíme k Velké skále (stanoviště 4). Stoupání 

uţ není tak prudké. Velká skála (obr. 26) nám poskytuje výhled do okolí. Od Velké skály 

sestupujeme do sedla, kde se nachází páté stanoviště. Je zde popsán reliéf Květnice. 

Pokračujeme v cestě, asi po 100 m odbočíme vlevo. Následuje prudké stoupání, kterým se 

dostaneme na vrchol (stanoviště 6). Je zde červenobílá tyč a okolo ní jsou různé kameny. 

Vydáme se na stanoviště 7. Kousek pod stanovištěm se nachází Králova jeskyně, 

Květnická propast a jeskyně U Kříţe. Na panelu je popsaný Tišnovský kras. Přes šesté 

stanoviště se vrátíme zpět a pokračujeme cestou, ze které jsme po pátém stanovišti 

odbočili. Sestoupíme na osmé stanoviště, které se nachází mezi vrcholem Květnice 

a Malou skálou. Pokračujeme dále a míjíme deváté stanoviště. Prudkým klesáním se 

dostaneme na další stanoviště, jiţ desáté, z kterého pokračujeme podél toku Besénku dále. 

Cestou k stanovišti 11 můţeme vidět na protějším břehu kamenolom, který se nachází 

na Dřínové. Kousek od stanoviště se vlévá Besének a Loučka do Svratky. Pokračujeme 

na poslední stanoviště naší cesty. Na panelu je uvedena geologická stavba Tišnovska 

a Květnice a historie dolování na Květnici. Kolem vlakového nádraţí se dostaneme zpátky 

k sokolovně.  

Na Květnici můţeme navštívit Královu jeskyni. Návštěvu je potřeba předem domluvit. 

Kontakt: 

 vitaku@email.cz 

 

Obr. 33: Penzion Červený Mlýn, upraveno [28]. 
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Ubytování 

Vzhledem k tomu, ţe se exkurze koná v období mineralogické burzy, je potřeba 

ubytování předem rezervovat. Z mnoha ubytovacích zařízení, které v Tišnově nacházejí 

jsem vybrala Penzion Červený mlýn (obr. 33). Leţí na okraji města, u hlavního spoje 

Brno-Nové Město na Moravě. Penzion nabízí ubytování ve standardních dvoulůţkových 

pokojích, pokojích nadstandard nebo ve dvoupokojových apartmánech s moţností 

přistýlky. V pokojích je sociální zařízení, TV, telefon a moţnost připojení na internet. Lze 

objednat snídani v hodnotě 120, Kč za osobu. Stravování zajišťuje restaurace, která je 

součástí penzionu.  

Adresa: 

MFC - PENZION 

Červený mlýn 170, 

666 01 Tišnov 

Kontakty: 

 Tel.: 549 410 461 

 E-mail: cervenymlyn@morfico.cz 

Ceny pokojů: 

 jednolůţkový pokoj  700,- Kč 

 Dvoulůţkový pokoj  1200,- Kč 

Otevírací  doba restaurace: 

 neděle – čtvrtek  11:00 – 22:00 

 pátek a sobota  11:00 – 24:00 

4. 2. 2. Druhý den 

Druhý den exkurze začneme návštěvou kamenolomu na Dřínové. Automobilem 

se vydáme z Tišnova směrem na Lomničku. Po projetí Tišnova asi po 3 km od začátku naši 

cesty zabočíme vlevo. V tuhle chvíli se před námi objeví cesta, která vede přímo do lomu. 

Pobyt na této lokalitě je naplánovaný na 1 hodinu. Poté se přesuneme automobilem 

do Lelekovic. Kdyţ vyjedeme z lomu, vydáme se zpět do Tišnova. Z Tišnova pojedeme 
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směrem na Kuřim. Projíţdíme přes Hradčany a Čebín, poté projedeme přes Kuřim. 

Po příjezdu do obce Česká se vydáme na první odbočce vlevo. Tato silnice nás zavede 

přímo do Lelekovic. Zde zaparkujeme automobil a vydáme se po červené turistické značce 

na Babí lom. Délka pobytu na této lokalitě je naplánována na 3 hodiny. Po pěším výletě si 

zajdeme v Lelekovicích na oběd. Po obědě se automobilem vrátíme do Tišnova, odkud 

budeme pokračovat směrem na Štěpánovice. Přibliţně 1 km za Předklášteřím se vlevo 

nachází přístupová cesta do opuštěného kamenolomu. Po prohlídce kamenolomu končí 

program na dnešní den. Automobilem se vrátíme do penzionu. 

Návštěva kamenolomu na Dřínové 

 

Obr. 34: Dřínovské nasunutí, upraveno, [29]. 

Kamenolom se nachází na jiţním svahu Dřínové. Nejlépe je lom dostupný 

z Lomničky, odkud vede cesta přímo do lomu. Lom je pětietáţový. Mezi třetí a čtvrtým 

patrem můţeme vidět dřínovské nasunutí (obr. 34). 

Na druhém patře jsou k vidění barytové ţíly. V nich se místy objevují ţluté krychle 

fluoritu. V horních částech lomu se dají najít malé dutinky, které jsou vyplněné kalcitem 

a Mg-ankeritem [30]. 

Těţbu na Dřínové provádí firma Rosa, s.r.o.. Kamenivo, které produkuje je dodáváno 

hlavně pro údrţbu a stavbu komunikací a na výrobu betonových směsí [31]. 
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Návštěvu lomu je potřeba předem domluvit. V zimě a o víkendech se zde nepracuje.  

Kontakt: 

 Tel., fax: 549 410 371 

 E-mail: lom@rosa.cz 

 

Obr. 35: Fluorit a aragonit z Dřínové, Podhorácké muzeum, foto autor (2010). 

Babí lom 

Na Babí lom se vydáme po červené turistické značce z Lelekovic. Po cestě vidíme 

úlomky hornin, které mají růţovofialovou barvu. Asi po dvou kilometrech strmé cesty 

dojdeme k rozhledně, která se tyčí na jiţní části hřebene. Posledních 50 m přecházíme 

přes balvany. Kdyţ dorazíme k rozhledně, můţeme se kochat výhledem na hřeben Babího 

lomu (obr. 36), Lelekovice, Vranov a Brno. Rozhledna (obr. 8) je volně přístupná. 

Od rozhledny se vydáme přes hřeben směrem na sever. Tento úsek cesty je velmi 

okouzlující. Poté dojdeme k rozcestí, které je od rozhledny vzdáleno 500 m. Je zde 

umístěný informační panel, na kterém je popsána historie staré rozhledny. Pokračujeme 

rovně a asi po 100 m se dostaneme na místo nejvyššího vrcholu. V minulosti zde stávala 

rozhledna. V tuto chvíli se vydáme zpět stejnou cestou, kterou jsme přišli. Hřeben Babího 
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lomu je tak pozoruhodný, ţe cestou zpět určitě objevíme několik zajímavostí, kterých jsme 

si předtím nevšimli.  

Štěpánovice 

Bývalý kamenolom se nachází přibliţně 250 m před Štěpánovicemi, ve směru 

od Tišnova (obr. 30). Na přístupovou cestu odbočíme vlevo z hlavní silnice asi 1 km 

za Předklášteřím. Zaparkujeme automobil a vydáme se na lokalitu. Půjdeme přibliţně 

200 m po polní cestě a po levé straně uţ vidíme lom. Do horního patra se dostaneme 

po hlinité cestě. Po prohlídce se vrátíme zpět do penzionu. 

 

Obr. 36: Pohled z rozhledny na hřeben Babího lomu, foto autor (2010). 

4. 2. 3. Třetí den 

Třetí den exkurze začneme výletem na Krkatou bábu. Poté následuje návštěva lokalit 

Malhostovická pecka a Drásovský kopeček a celou exkurzi završíme prohlídkou lomu 

v Nedvědici. Automobilem se přepravíme do obce Lubě. Projedeme Tišnovem 
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a pokračujeme směrem na Černou Horu. Projedeme přes obec Ţelezné a v obci Rohozec 

odbočíme vpravo směrem na Unín. Poté pokračujeme přes Hluboké Dvory. Dojedeme 

do obce Lubě, kde zaparkujeme automobil a vydáme se po červené turistické značce. 

Po návratu z lokality se přepravíme do Malhostovic. Vrátíme se směrem na Unín, 

kde odbočíme vlevo. Pokračujeme přes Všechovice. Kdyţ dorazíme do Drásova, odbočíme 

vlevo směrem na Malhostovice. Před Malhostovicemi odbočíme vpravo směrem na Čebín. 

Po levé straně uţ můţeme vidět Malhostovickou pecku a Drásovský kopeček. Pokračujeme 

rovně a zaparkujeme automobil u místního lomu. Po návštevě lokality se vydáme 

do Nedvědice. Projedeme přes Čebín a vydáme se směrem na Tišnov. Stále jedeme rovně 

projíţdíme přes Tišnov, Štěpánovice, Borač, Doubravník a Černvír. Po příjezdu 

do Nedvědice zaparkujeme automobil a vydáme se do lomu. Poté navštívíme naleziště 

fluoritu, které se nachází v blízkosti lomu. Touto lokalitou končí program exkurze.  

 

Obr. 37: Malhostovická pecka, foto autor (2009). 

Krkatá bába 

Z Lubě se vydáme po červené turistické značce. Kdyţ dojdeme na konec asfaltové 

cesty, odbočíme vpravo a přejdeme přes most. Naše cesta pokračuje přes rozlehlou 

travnatou plochu. Značka nás zavede na lesní cestu, na kterou se dostaneme, 
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kdyţ přejdeme přes most. Přicházíme na další travnatou plochu míjíme stavení a asi 

po 40 m vidíme po levé straně skupinu skal, z nichţ jedna připomíná hlavu usazenou 

na krku (obr. 24). Po velmi strmém svahu můţeme vyšplhat na vrchol skal.  

Malhostovická pecka a Drásovský kopeček 

Od automobilu se vracíme zpět po cestě, kterou jsme přijeli. Po pravé straně uţ vidíme 

cíl naší cesty. Uprostřed polí najednou vystupují dva pahorky. Na Drásovský kopeček 

dojdeme cestičkou mezi poli. Z Drásovského kopečku můţeme vidět lom nacházející 

se na kopci Čebínka. Nachází se zde velmi malá tunelovitá jeskyně. Přes pole se vydáme 

na Malhostovickou pecku, která působí mnohem dominantněji.  

Lom v Nedvědici 

Lom, který navštívíme je umístěný za obecním lomem. Z náměstí se vydáme ulicí 

mezi základní školou a penzionem Barborka. Kdyţ mineme školu půjdeme rovně a asi 

po 100 m odbočíme vlevo. Vyjdeme mírný kopec a dostaneme se k pobořenému plotu. 

Odbočíme vpravo a za malou chvíli se nacházíme v malém zarostlém lomu. Tento lom 

patří mezi unikátní naleziště modrého mramoru (obr. 29).  

 

Obr. 38: Fluorit z Nedvědice, foto autor (2010). 
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Po prohlídce mramorového lomu se vydáme na naleziště fluoritů, které se nachází 

přibliţně 400 m Z od lomu. Jedná se o suťový svah, kde můţeme nalézt krychličky fluoritu 

(obr. 38), který se vyskytuje v rule. Po návštěvě lokality se vydáme zpět k automobilu.  

4. 3. Kalkulace 

V kalkulaci jsou zahrnuty náklady na benzín, ubytování a vstupné na mineralogickou 

burzu. Nejsou zde započítány náklady na stravu, kromě snídaně, která je započítána 

v rámci ubytování. Náklady na benzín jsou počítány při průměrné spotřebě 7 litrů 

na 100 km, při ceně jednoho litru benzínu 33,-Kč. Kalkulace je vypočítána pro 4 osoby.  

 Přeprava: 231,- Kč 

 Ubytování: 5760,- Kč 

 Vstupné: 80,- Kč 

Cena exkurze pro 4 osoby: 6071,- Kč 

Cena exkurze pro 1 osobu: 1518,- Kč  
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Závěr 

Výsledkem bakalářské práce je návrh třídenní geologické exkurze, ve kterém je 

zahrnutý itinerář, podrobný program a kalkulace. V první části jsou popsány přírodní 

poměry oblasti a geologické lokality vyskytující se na Tišnovsku. Lokalita Babí lom se 

nachází mimo vymezenou oblast, do exkurze jsem ji zahrnula pro svou jedinečnost 

a geologickou zajímavost.  

Ubytování jsem záměrně zvolila v Tišnově, jelikoţ se lokality, které navštívíme 

během exkurze, nacházejí v jeho okolí. 

Během zpracovávání bakalářské práce jsem navštívila přibliţně 30 lokalit 

vyskytujících se na Tišnovsku. Do exkurze jsem zahrnula lokality, které mě nejvíce 

zaujaly.  
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