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Summary 

 
In my  submitted work there is a proposal of a three – day field training worked 

out in the Moravian Karst, which is rich not only in  cave systems and karst phenomena, 

but in many other interesting places, worthwhile to visit. The first part of this work        

is focussed on geomorphology, hydrology, climate, vegetation conditions and animals 

in the Moravian Karst, supplemented by geology, karst phenomema and cave systems. 

The next section describes the technical monuments in the locality, some of which are 

included in the Draft route. The last part, as follows from the title of the work is devoted 

to the proposal of field training from the point  of a student of Geoscience and Industrial 

Tourism. The work is supplemented predominantly by my own color photographs. 

Keywords: Moravian Karst, cave systems, technical monuments, Draft route 

 
 

Anotace 

 
V předložené práci je zpracován návrh třídenního terénního cvičení v Moravském 

krasu, který je bohatý nejen na jeskynní systémy a krasové jevy, ale i na spoustu dalších 

zajímavých míst, stojící za to, je navštívit. První část této práce je zaměřena                  

na geomorfologii, hydrologické, klimatické, vegetační poměry a živočichy 

v Moravském krasu, doplněna geologií, krasovými jevy a jeskynními systémy. Další 

část popisuje technické památky v dané lokalitě, z nichž některé jsou zahrnuty                 

i v návrhu trasy. Poslední část, jak vyplývá z názvu práce je věnována návrhu terénního 

cvičení z pohledu studenta Geovědního a montánního turismu. Práce je doplněna 

převážně vlastními barevnými fotografiemi. 

Klíčová slova: Moravský kras, jeskynní systémy, technické památky, návrh trasy 
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1. Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Moravský kras – návrh 3. denního 

terénního cvičení z  pohledu studenta GMT. Moravský kras je podle mě jedna 

z nejzajímavějších chráněných krajinných oblastí u nás, nejen výskytem pro ni typických 

krasových jevů. Je zde mnoho míst, která se dají navštívit od duchovních památek, 

architektonických skvostů, muzeí, hradů a zámků, turistických tras, až po přírodní              

a technické zajímavosti.  

V první kapitole se seznámíme s popisovanou oblastí z hlediska geomorfologického 

a geologického, v jejichž podkapitolách se dozvíme více nejen o geologii a geomorfologii, 

ale také o hydrologických, klimatických a vegetačních poměrech a o živočiších, 

vyskytující se v dané oblasti. 

V další kapitole nazvané popis technických památek se zaměříme na technické 

památky, které v Moravském krasu můžeme nalézt. 

Poslední kapitola je věnována návrhu třídenního terénního cvičení zaměřená           

na studenty Geovědního a montánního turismu. Podle toho byly také vybírány cílové 

destinace tohoto cvičení. Vzhledem k tomu, že Macochu, Punkevní jeskyně a další velice 

známá místa, již určitě všichni navštívili, nebyly zařazeny do návrhu trasy. Snažila jsem     

se tedy vybrat destinace méně známé a pro studenty určitě zajímavé a přínosné. 
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2. Popis lokality z hlediska geomorfologického a geologického 

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je největší a také nejvýznačnější krasová 

oblast České republiky ležící severně od Brna. Je tvořena 3 – 5 km širokým a asi 25 km 

dlouhým pruhem prvohorních devonských vápenců. Ten je geograficky součástí 

Drahanské vrchoviny. Známý je hlavně typicky vyvinutými formami podzemního              

a povrchového krasu, ale samozřejmě tady najdeme i unikáty živé přírody, mnoho 

kulturních, technických, archeologických a paleontologických památek. Důvodem 

vyhlášení chráněné krajinné oblasti Moravský kras v roce 1956 na rozloze 9200 ha byla 

zákonná ochrana těchto památek. Oblast se tak stala druhou nejstarší chráněnou krajinou 

oblastí v České republice. Prvenství zaujímá Český ráj. (Balák, Balatka et al.,  2003 ) 

V Moravském krasu bylo vyhlášeno devět přírodních rezervací, dvě národní přírodní 

památky a čtyři národní přírodní rezervace. ( Urban  2007 ) 

 

 

Obr. č. 1 – Mapa oblasti 
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2.1. Geomorfologie oblasti 

 
Moravský kras je jedna ze tří orografických základních jednotek Drahanské vrchoviny. 

Zbývající dvě jsou Adamovská a Konická vrchovina. ( Balák et al. 2003 ) 

 

CELEK PODCELEK OKRSEK 

Adamovská 

vrchovina 

Petrovické 

Rozsochy 

Suchdolská plošina 

(Pustý žleb, Suchý žleb,  

Harbešsko–vilémovická 

plošina, Lažánecký žleb) 

 

 

Moravský kras 

Rudická plošina 

 

 

 

DRAHANSKÁ 

VRCHOVINA 

Konická 

vrchovina 

Kojálská planina 

Jedovnicko–račický 

prolom 

 
       Tabulka č. 1.  Členění popisované části Drahanské vrchoviny ( Balák et al. 2003 ) 

 

2.1.1. Drahanská vrchovina 

 
Drahanská vrchovina patří do celku Brněnské vrchoviny a soustavy Českomoravské 

vrchoviny. Jde o členitou vrchovinu oválného půdorysu s plochou 1183 km2 a střední 

výškou 462,8 m n.m. Ve střední části se vyznačuje plochým a zarovnaným povrchem. 

Okraje vrchoviny jsou rozřezány hlubokými údolími. Největší výšky dosahuje vrchem 

Skalky ( 735 m n.m. ). 

Složitá geologická stavba a komplikovaný geologický a geomorfologický vývoj 

vedly ke vzniku vertikálně i horizontálně členitého, vědecky i krajinářsky atraktivního 

reliéfu. Převládajícím typem reliéfu jsou vrchoviny se zhruba stejným procentem 

zastoupení plochých a členitých vrchovin. Dobře jsou zastoupeny i sníženiny, malý rozsah 

mají naproti tomu hornatiny a pahorkatiny. Výškové rozpětí dané rozdílem mezi nejvyšším 
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vrcholem Drahanské vrchoviny Skalky a povrchem údolní nivy Svitavy u Adamova ( 234 

m n.m. ) činí 496 m. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.2. Adamovská vrchovina 

 
Západní část vrchoviny mezi Boskovicemi, Blanskem a Brnem se nazývá 

Adamovská vrchovina. Je to členitá vrchovina klínovitého tvaru složená z vyvřelin 

brněnského masivu. Vrchovinu mezi Blanskem a Brnem podélně prořezává údolí řeky 

Svitavy. Rozkládá se na ploše 272 km2  a má střední výšku 400 m n.m. Nejvyšším bodem 

je Holíkov ( 665 m n.m. ) jihozápadně od Valchova. 

Reliéf má převážně charakter ploché vrchoviny s výškovou členitostí 150 – 200 m. 

Základní geomorfologický ráz určují hřbety se zachovalými zbytky povrchu, který klesá 

směrem k jihu. Dosahuje výšky 350 – 550 m, jednotlivé části povrchu jsou rozčleněny 

hluboce zaříznutými údolími a příkrými svahy. 

Část Adamovské vrchoviny, lemující na severozápadě Pustý žleb, Punkevní žleb       

a Údolí Punkvy se nazývá Petrovické rozsochy. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.3. Moravský kras 

 
Leží v samostatně vymezené orografické jednotce Moravský kras, která je součástí 

Drahanské vrchoviny v povodí Svratky a Svitavy. Téměř plochý povrch vápencového 

území o průměrné nadmořské výšce kolem 500 m je mírně ukloněn k jihu. (Balák et al. 

2003 ) Nejvyšším bodem vlastního Moravského krasu je Helišova skála s nadmořskou 

výškou 613 m n.m. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 ) 

Moravský kras se dělí na dva okrsky. Prvním okrskem je Suchdolská plošina, která 

se skládá z Pustého žlebu, Suchého žlebu, Harbešsko – vilémovické plošiny a Lažáneckého 

žlebu a druhým okrskem je Rudická plošina. ( Balák et al. 2003 )  

2.1.4. Pustý žleb 

 
Je hluboké krasové údolí mezi ponory Sloupského potoka u Hřebenáče ve 

Sloupském údolí a vývěrem řeky Punkvy. Jižní úsek žlebu mezi Punkevními jeskyněmi     
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a osadou Skalní Mlýn se také označuje jako Punkevní žleb. U skalního mlýna se k němu 

zleva připojuje suchý žleb. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.5. Suchý žleb 

 
Je krasové údolí, které se táhne ve směru SSV – JJZ až SV – JZ při východní 

geologické hranici severní části Moravského krasu od Holštejna ke Skalnímu Mlýnu 

v délce asi 9 km. U Skalního Mlýna se spojuje se spodní částí Pustého žlebu – Punkevním 

žlebem. Horní část žlebu je odvodňována povrchovým tokem Bílá voda. Další části žlebu 

jsou téměř v celém úseku bez povrchových toků, pouze ve střední části do něj ústí Lopač    

a Krasovský potok.  

Navazuje na spodní kaňonovitou část, která má velmi úzkou údolní nivu. Stráně jsou 

velmi příkré, často bývají tvořené skalními stěnami. Závrtové formy tady nenajdeme. Další 

části žlebu se nazývají Hradský a Ostrovský žleb, jejíchž  stráně jsou méně příkré. Horní 

část Ostrovského žlebu má zřetelnou, různě širokou údolní nivu, která je prostoupena 

četnými závrty. Jeden z nejznámějších závrtů Moravského krasu nazývající se Blažkův 

závrt, se nachází naproti jeskyni Balcarce. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.6. Ostrovská plošina 

 
Území mezi dvěmi hlavními žleby části Moravského krasu – Pustým a Suchým – 

zaujímá krasová Ostrovská plošina. Skládá se ze čtyř samostatných geomorfologických 

celků: Šošůvské plošiny, Bukovinky, Ostrovské a Macošské plošiny. 

Šošůvská plošina o rozloze cca 1,8 km je okrajovou plošinou na severní geologické 

hranici Moravského krasu. Sklání se od Helišovy skály ( 613 m n.m. ) jižním směrem 

k plošině Bukovinky. Průměrná výška plošiny je 520 m n.m. 

Dílčí krasová plošina Bukovinky o rozloze cca 2 km2 patří k cenným 

geomorfologickým i krajinářským lokalitám severní části Moravského krasu. Centrálním 

bodem je Simonův vrch  ( 512 m n.m. ) s Cikánským závrtem. Průměrná nadmořská výška 

je cca 500 m. Plošina je pojmenována podle výrazné skupiny Zadní Bukovinky. 

Vlastní Ostrovská plošina zaujímá centrální část krasové plošiny mezi Pustým           

a Suchým žlebem. 
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Trojúhelníkový, převážně zalesněný výběžek plošiny, sevřený mezi hlubokými 

zářezy Pustého a Punkevního žlebu na západě a Suchého žlebu na jihovýchodě,                 

se označuje jako Macošská plošina podle propasti Macochy. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.7. Harbešsko – vilémovická plošina 

 
Harbešsko – vilémovická plošina patří do tzv. Suchdolských plošin, ležící v severní 

části Moravského krasu. Vytváří vápencovou plošinu mezi obcemi Jedovnice, Lažánky       

a Vilémovice. Výraznými vyvýšeninami plošiny jsou Strážná s nadmořskou výškou 538 m 

n.m. a Stádliska, mající nadmořskou výšku o něco menší ( 521 m n.m. ) Na severu se dělí 

na menší plošinu Vilémovickou a na jihu na větší Harbešskou. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.8. Lažánecký žleb 

 
Je hluboký paleokrasový neboli předmiocenní žleb, který je skoro celý vyplněný 

terciérními mořskými sedimenty. Nejvýše položeným místem Lažáneckého žlebu je tzv. 

Převážka s výškou 495 m n.m. Hranici mezi severní a střední částí Moravského krasu tvoří 

právě Lažánecký žleb. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.9. Rudická plošina 

 
Rozkládá se jižně od Lažáneckého žlebu a je již součástí střední části Moravského 

krasu. Plošina představuje plochu cca 16 km2, kde je průměrná nadmořská výška kolem 

480 m n.m. Krasové sníženiny vyplněné druhohorními usazeninami s ložisky železné rudy 

nalezneme v severní části tohoto území. ( Balák et al. 2003 ) 

2.1.10 Konická vrchovina 

 
Je to členitá vrchovina o ploše 862 km2 a střední výšce 485 m. Povrch stupňovitě 

klesá východním směrem od nejvyššího bodu Skalky k Hornomoravskému úvalu. Okraje 

vrchoviny jsou značně členité a rozřezané hlubokými údolími. V některých údolích          
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se střídají užší údolní úseky s kotlinami. V konické vrchovině pramení řada vodních toků, 

mezi jinými Sloupský potok a Bílá voda, jejichž soutokem vzniká říčka Punkva.  

( Balák et al. 2003 ) 

2.2. Hydrologické poměry 

 
Většinu vod Moravského krasu odvádí řeka Svitava. Vlastní krasová oblast je pak 

odvodňována třemi nejvýznamnějšími toky – v severní části to je Punkva, vznikající 

v podzemí pod Ostrovskou plošinou soutokem Sloupského potoka, Bílé vody, Lopače        

a několika drobnějších ponorných potoků, ve střední části Křtinský potok s přítokem 

Jedovnický potok a v jižní pak Říčka, přibírající vody Hostěnického a Ochozského potoka. 

Na vodní nádrže a rybníky není oblast příliš bohatá.Největší nádrží, která je již na hranici 

oblasti je Boskovická přehrada na Bělé a z rybníků je největší čtyřicetihektarový Olšovec   

u Jedovnic a sousední Budkovan. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 ) 

2.3. Klimatické poměry 

 
Klima v této oblasti je značně ovlivněno členitým reliéfem, proto se zde uplatňují    

do určité míry specifické mikroklimatické poměry, projevující se četnými zvláštnostmi    

ve srovnání s podnebím v sousedních oblastech. 

Výrazně ovlivněna je příznivost podnebí pro život rostlin a živočichů a to úhrnnou 

intenzitou dopadajícího slunečního záření. Je to z velké části dáno trváním slunečního 

svitu. V zimních měsících je nejkratší sluneční svit a nejdelší, asi šestkrát větší, v létě. 

Další významnou klimatickou charakteristikou je oblačnost. Obvykle v prosinci bývá 

nejvyšší průměrnou oblačnost, kdy se pokrytí oblohy pohybuje těsně pod 8 desetinami. 

V září pokrytí oblohy klesá v průměru až na 4,5 desetiny.  

Podle průměrných ročních teplot je nejteplejší jižní část krasu s 8,4 °C. Ve střední 

části krasu je průměrná roční teplota 7,7 °C a v severní části klesá teplota na 6,5 °C. 

Nejchladnějším měsícem je leden, jehož teplota se pohybuje v jižní části krasu kolem -2,1 

°C, ve střední je -2,8 °C a v severní části to je -3,7 °C. Nejteplejší měsíc je červenec, kdy 

se průměrná teplota pohybuje v jižní části krasu kolem 18,4 °C, ve střední části 18 °C        

a v severní části pak 16,2 °C. 
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Moravský kras, zvláště jeho střední a severní část, patří mezi relativně vlhčí místa 

ČR. V chladném pololetí, od října do března, spadne ve střední části v průměru 210 mm, 

což je kolem 39 % ročního úhrnu. V teplém pololetí, od dubna do září, spadne ve střední 

části 327 mm, to je 61 % ročního množství. Značné odchylky v množství spadlých srážek 

jsou způsobeny místní morfologií terénu. Všeobecně je možno konstatovat, že v jižní části 

krasu spadne v průměru roku kolem 550 mm srážek, ve střední pak asi 600 mm a v severní 

700 mm srážek. Mezi základní srážkové charakteristiky patří i délka období, ve kterém     

se převážně vyskytují sněhové srážky. V severní části leží sněhová pokrývka téměř dvakrát 

déle než v jižní. Sněhová pokrývka, i když přerušovaná, se vyskytuje v Moravském krasu 

průměrně od konce listopadu do poloviny března. 

Převládající směr větru v jižní části krasu je SZ až S, druhým převládajícím směrem 

je V až JV. Ve střední a severní části se poněkud snižuje četnost jižních a jihovýchodních   

a naopak se zvyšuje četnost severních směrů. ( internet 1 )  
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2.4. Vegetační poměry a živočichové 

 
Území Moravského krasu je poměrně bohatě zalesněno. Vedle smrkových                 

a borových monokultur se tu místy uchovaly i přirozené bukojedlové porosty, ve žlabech 

pak rostou převážně dubohabrové lesy s přirozeným výskytem tisu červeného. Při horních 

okrajích žlebů je hojná teplomilná vegetace a v dolních částech u dna je vegetace horská. 

Horské druhy zastupuje např. kapradina papratka alpínská, plavuň jedlová ( obr. č. 2 ), ale  

i zástupci dealpínské květeny, kteří se do Moravského krasu dostali s postupujícím 

ledovcem a po jeho ústupu se přizpůsobili zdejším podmínkám. Patří k nim sleziník 

zelený, lomikámen vždyživý, jelení jazyk celolistý, kruhatka sibiřská, pěchava modrá, 

stejně jako řada mechů a lišejníků. Stejnou cestou se tu dostala i květena prealpínská, 

kterou najdeme naopak na prosluněných vápencových skalách. Jsou to např. česnek horský 

skalní, hořec brvitý, pcháč bělohlavý, brambořík evropský aj. Vyskytují se zde i vysloveně 

teplomilné a stepní druhy, jako je kavyl Ivanův, hlaváček jarní, hvězdice chlumní, 

plamének přímý, atd. Sortiment zdejší květeny pak doplňují i prvky karpatské, jako 

kruhatka Matthioliho ( obr. č. 3 ) – jediná lokalita na Moravě, pryšec mandloňovitý            

a ostřice chlupatá.  

                                 

           Obr. č. 2 - Plavuň jedlová                                                           Obr. č. 3 - Kruhatka Matthioliho                

 

Obdobné rozložení jako u rostlinstva najdeme v Moravském krasu i u zvířeny. 

V hlubokých, chladných a vlhkých údolích se vyskytují chladnomilné horské a podhorské 

druhy, zatímco na vápencové plošině a na skalnatých stráních žije zvířena teplomilná          

a stepní. V zastíněných údolích ve vodě potoků najdeme pstruha potočního, při břehu        

se vyskytuje pták skorec vodní, konipas žlutý a velmi vzácně i ledňáček říční. Ze savců     
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je zajímavý hmyzožravý rejsek vodní, z  brouků nosatec klikoroh devětsilový. Pouze 

z několika míst  Evropy je známý pavoukovec klepítník štítkový, objevený u vchodu        

do jeskyně Býčí skála. Rázovitá jsou i živočišná společenstva skalních sutí, svahů              

a skalisek např. měkkýš lečník stepní, brouk chrobák vrubounovitý nebo motýl 

pestrokřídlec podražcový ( obr. č. 4 ). Na krasových plošinách se vyskytuje typická lesní 

zvířena, jako kuna lesní, srnec, černá zvěř, v polích pak zajíc, bažant a koroptev.              

Na rybnících Olšovec a Budkovan u Jedovnice se můžeme setkat s vodními ptáky lyskou 

černou, čírkou obecnou, kachnou divokou a dalšími. Specifičtí jsou obyvatelé krasového 

podzemí. Nejnápadnější jsou četné druhy netopýrů, jako vrápenec malý ( obr. č. 5 ), 

netopýr ušatý, černý, velký, brvitý, ve vodách žijí korýši bezkrunýřka slepá a blešivec 

karpatský. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 ) 

               
      Obr. č. 4 - Pestrokřídlec podražcový                                                   Obr. č. 5 -  Vrápenec malý 
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2.5. Geologie oblasti 

 

 
 

     Flyš Drahanské vrchoviny 
 

     Spodní karbon 
 

     Metamorfovaný a nemetamorfovaný devon až spodní karbon   
 

Obr. č. 6 – Geologická mapa oblasti 

2.5.1. Geologický vývoj Moravského krasu 

 
Nejstarší horniny Moravského krasu jsou označovány jako brněnské vyvřeliny. 

Vznikly zřejmě již před prvohorami a v době devonu byly z větší části zaplaveny mořem. 

Při tom se na nich usadily různé slepence, pískovce a vápence, přičemž vápencové vrstvy 

dosahovaly mocnosti až 1000 m.  

V karbonu byl do mořské pánve přinášen jíl a písek, z něhož vznikly břidlice, droby 

a slepence. Po ústupu karbonského moře byly usazené horniny zvrásněny a nově vzniklá 
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souš se stala pohořím. Jeho tvar se postupně snižoval a zarovnával. Tento proces probíhal 

až do střední jury, kdy Moravský kras a jeho okolí znovu zaplavilo mělké moře, v němž    

se usazovaly nepříliš silné vrstvy vápnitých pískovců a vápenců. Poté, co moře ustoupilo, 

byl povrch hornin vystaven silnému zvětrávání. Zvětraliny v podobě jílů a písků               

se usazovaly v nálevkovitých sníženinách, podobných závrtům. Obsahovaly značné 

množství železné rudy, která se v nich již v pravěkých dobách těžila a položila základ 

železářství Moravského krasu. Nazývají se rudické vrstvy.  

Další moře, tentokrát křídové, do reliéfu krajiny příliš nezasáhlo. Ve starších 

třetihorách vznikla nejstarší údolí. Ta se ještě dále prohloubila při alpsko – karpatském 

vrásnění, byla však později částečně zanesena usazeninami mladotřetihorního moře, 

především písky a jíly. Ty se dnes dochovaly jen v hlubokých údolích. Své hlavní rysy 

tedy získala krajina již před zaplavením mladotřetihorním mořem. Její definitivní podobu jí 

pak dala voda, působící na rozpustný vápencový podklad. ( S & D, nakladatelství               

a vydavatelství 1999 ) 

2.5.2. Vývoj jeskynních systémů 

 
Jeskynní systémy moravského krasu vznikaly v různých obdobích třetihor                 

a čtvrtohor. V paleogénu vytvořily vodní toky první horizontální jeskyně, ke kterým patří 

např. horní patro Sloupsko – šošůvských jeskyní, Holštejnská jeskyně nebo Pekárna.        

Ve spodním miocénu převládala povrchová eroze vodních toků, která vytvořila kaňonovitá 

údolí nazývána žleby. Během zahlubování žlebů vznikaly ve svazích kaňonů jeskyně.      

Ke konci spodního miocénu nabývá na intenzitě tektonický neklid způsobený pokračujícím 

vrásněním Karpat. V této době vytvořily podzemní toky rozsáhlé jeskynní systémy, jako   

je např. Amatérská jeskyně nebo krasový systém Rudické propadání – Býčí skála. 

Proudění vody ve vápencovém masivu a vznik jeskynních chodeb usnadnilo silné 

tektonické porušení hornin. Na okrajích Moravského krasu vyhloubily vodní toky 

poloslepá údolí odvodňována ponorovými jeskyněmi. 

Počátkem středního miocénu byly přerušeny všechny krasové procesy vlivem 

zaplavení území mořem. Mořská transgrese v oblasti střední Moravy trvala přibližně 

milion let. Po ústupu moře odnášely povrchové toky mořské sedimenty a obnovovaly 

původní reliéf krajiny. Jedovnické údolí a Lažánecký žleb zůstaly díky malé erozi 
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povrchových toků vyplněny mořskými jíly dodnes. Na konci třetihor existovaly všechny 

rozsáhlé jeskynní systémy Moravského krasu v podobě, která je známá dnes. 

Ve čtvrtohorách ukládaly podzemní toky v jeskynních systémech říční sedimenty  

( písčité štěrky, písky nebo prachové uloženiny ). Období eroze se střídala s ukládáním 

říčních sedimentů a výsledkem jsou relikty různě starých jeskynních uloženin zachovaných 

v sedimentárních profilech jako napřílad v Holštejnské jeskyni.  

Během chladných období čtvrtohor, tzv. glaciálů, se na členitém povrchu krasové 

oblasti ukládaly spraše, což jsou větrem naváté prachové sedimenty. Často byly vodou 

transportovány  puklinami a krasovými komíny do podzemních dutin, kde vytvářely 

profily s rytmicky se střídajícími tmavšími a světlejšími vrstvičkami. Tyto sedimenty jsou 

označovány jako infiltrační. V teplejších obdobích čtvrtohor, tzv. interglaciálech, byla        

v porovnání s dnešním klimatem vyšší teplota a také více srážek, což přispívalo 

k intenzivnímu rozpouštění vápence a tvorbě krápníků v jeskyních. 

Ve vchodech do jeskyní se ukládaly jiné sedimenty než v krasových chodbách 

hluboko ve vápencovém masivu. Z okolních svahů se k jeskynním vchodům sunuly 

kamenité blokové sedimenty, jejichž tvorba přímo souvisela s klimatickými podmínkami  

( např. mrazové zvětrávání, měnící se množství srážek. ) Příklad takových sedimentů lze 

najít v jeskyni Kůlna nedaleko Sloupu na severním okraji Moravského krasu. 

Během nejmladšího období čtvrtohor se při úpatích svahů a pod skalními stěnami 

hromadily kamenité svahové sedimenty, často zcela zakrývající ústí jeskyní. V suťových 

sedimentech bývají zachovány ulity měkkýšů, odrážející klimatické podmínky v době 

tvorby uloženin. Pod jeskyní Štajgrovka v Punkevním žlebu se v holocénu vysrážel CaCO3  

( uhličitan vápenatý ) rozpuštěný ve vodě krasového pramene a vznikla zde malá 

pěnovcová kaskáda. V klimaticky příznivých podmínkách holocénu se uvnitř jeskyní tvoří 

rozmanité formy krápníkové výzdoby. ( Müller et al. 2000 )   
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2.6. Krasové jevy 

 
K typickým povrchovým krasovým jevům v Moravském krasu se počítají závrty. 

Nejčastěji se projevují jako nálevkovité nebo mísovité prohlubně na povrchu (např. 

Blažkův závrt u jeskyně Balcarky či závrty v polích u Vilémovic ). Většinou bývají 

propojeny s  podzemními dutinami. Slouží k soustřeďování sběru a prosakování 

povrchových vod do podzemí. Další významné povrchové krasové tvary jsou např. 

samostatné oddělené skály nazývané hřebenáče, dále některá skalní okna a mosty. 

Většinou se jedná o trosky starých jeskyní, jako např. Hřebenáč u Sloupu ( obr. č. 7 ), 

skupina hřebenáčů v kolíbkách u Rudického propadání, Čertův most v suchém žlebu a 

Čertova branka v Pustém žlebu. Mezi krasové jevy řadíme vývěry a ponory, představující 

rozhraní mezi povrchem a podzemím. Typickým vývěrem je vývěr Jedovnického potoka u 

Býčí skály nebo vývěr Punkvy v Pustém žlebu. Dobře vyvinutá propadání neboli ponory 

jsou např. Rudické propadání, Staré skály u Sloupu a Nová Rasovna ( obr. č. 8 )                 

u Holštejna. ( Balák,  Balatka  et al.  2003 ) 

 

       

       Obr. č. 7 - Hřebenáč  u Sloupu                                  Obr. č. 8 - Propadání Nová Rasovna 
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Vysvětlivky pojmů  

 
Jeskyně – podzemní dutiny mající tvar vodorovných nebo šikmých chodeb. Vznikají 

působením vody na puklinách a zlomech. 

Dómy – rozlehlé prostory místy až několik desítek metrů vysoké.  

Jeskynní systém – jeskyně spojené do spletitých labyrintů dlouhých i několik kilometrů. 

Propast – svislá podzemní dutina mající charakter hluboké jámy se strmými stěnami,        

u které převládá hloubka nad průměrem vstupního otvoru. 

Jeskynní propast a propasťovitá jeskyně – pozvolný přechod mezi jeskyní a propastí 

nebo kombinace obou tvarů. 

Sifon – velice nízká chodba, jejichž strop klesá až pod hladinu podzemního vodního toku. 

Chodba nekončí, je zcela vyplněná vodou. 

Suché jeskyně – vzniklé pomalým chemickým rozleptáváním vápenců menším množstvím 

prosakující povrchové vody. Mají většinou malé rozměry, končí slepě a nenavazují          

na aktivní podzemní tok. 

Krápníková výzdoba – vzniká mnohem později než samotné jeskyně a to činností 

prosakující vody. Vodní kapka, která prosákla puklinou na strop nebo stěnu jeskyně a která 

se při cestě krasovým masívem nasytila vápencem, se v jeskyni postupně odpařuje.         

Na jejím povrchu vznikají shluky krystalů a vytvářejí po obvodu kapky prstenec, který      

se pevně uchytí ke skalnímu podkladu. Postupně tak vznikají nové prstence a dostávají 

podobu dutého válečku – brčka. 

Stalaktit – visící krápník jehož základem je brčko. Může v závislosti na množství              

a hustotě kapek vytvářet i záclony a „zkamenělé vodopády“.  

Nickamínek – ve zvláštních případech rozpuštěný vápenec netuhne, ale dostává podobu 

kašovité hmoty, pokrývající stěny jeskyní i krápníky. 

Stalagmit – krápník rostoucí svisle vzhůru. Kapky vody nezůstávají na stropech jeskyní, 

ale dopadají na dno, kde se z nich vyloučí zbytek rozpuštěného vápence a postupně vzniká 

krápník. 

Stalagnát – sloupovitý krápník vznikající spojením proti sobě rostoucího stalaktitu             

a stalagmitu. 

Sintry – souvislé povlaky na stěnách vytvořené vysráženým minerálem. 
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Škrapy – rozmanitě uspořádané skalky, vytvořené ze žlábků a prohlubní, které vznikly 

nepravidelným leptáním vápencového povrchu a hromaděním vody v puklinách a spárách. 

Závrty – typický tvar krasových plošin. Jsou to mísovité nebo nálevkovité prohlubně, 

vznikající v místech, kudy proniká povrchová voda do podzemí složitými soustavami 

puklin nebo svislými komínovitými prostorami. Závrty jsou různě veliké a hluboké            

a většinou souvisejí s podzemními jeskynními soustavami. 

Kaňony – toky přitékající do krasového území často vytvářejí ve vápencích hluboké 

kaňony se strmými skalními stěnami. 

Slepé údolí – v místech, kde vody mizí v hlubinách, jsou údolí ukončena skalní stěnou. 

Poloslepé údolí – voda se za určitých okolností ( např. povodně ) může částečně přelévat 

přes překážku a pokračovat po povrchu jinak suchým pokračováním údolí. 

Propadání neboli ponor – místo, kde povrchový tok mizí otvory jeskyní v hlubině a mění 

se na ponorný. 

Hřebenáče – izolované skalní stěny a sloupy. 

Vývěra a vývěračka – podzemní toky vracející se opět na povrch na konci vápencového 

neboli krasového území. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 )  

2.7. Jeskynní systémy 

 
V Moravském krasu je dnes známých více než 1000 jeskyní, dosahujících 

úctyhodných rozměrů. Nejdelší jeskynní systém v České republice, který má více než 3 km 

chodeb, dómů a propastí je vytvořen na podzemní Punkvě a jejích zdrojnicích Bílé vodě     

a Sloupském potoku. Celý systém dlouhý 32,5 km, je tvořen několika jeskyněmi, jako 

například jeskyně Sloupsko – šošůvské, Nová a Stará Rasovna, 13 C a zejména jeskyně 

Amatérská a Punkevní. Druhý nejmohutnější je systém Rudické propadání – Býčí skála 

s téměř 13 km. (Balák,  Balatka  et al.  2003) 
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Mezi nejznámější jeskyně patří: 

Punkevní jeskyně 

Tento jeskynní sytém se nachází v Pustém žlebu na podzemní říčce Punkvě 

s mohutnými prostorami a krápníkovou výzdobou. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 

1999 ) Jsou dlouhé 3900 m a ve dvou patrech procházejí souvrstvím svrchnodevonských 

vápenců mezi Pustým žlebem a proslulou propastí Macochou. (Balák, Balatka et al., 2003 )  

Punkevní jeskyně byly objeveny v roce 1909 speleologickou skupinou pod vedením 

prof. Karla Absolona a o rok později byly 

zpřístupněny. Další výzkumy znamenaly 

zároveň i zpřístupnění dalších partií. Tato 

etapa trvala do roku 1933. Byly objeveny 

Macošské vodní dómy za použití techniky 

ražení. Punkva byla čerpáním snížena až o 24 

m, byla vyražena odvodňovací štola, než bylo 

možné dostat se proti vodě na dno Macochy. 

Až v roce 1975 po odplavení mnoha sifonů 

bylo nalezeno spojení horního macošského 

jezírka se soustavou Amatérské jeskyně. 

Délky chodeb tohoto propojeného systému 

tak dosahují více než 30 km. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 )  

Chodby vývojově staršího a výše položeného patra spojují rozměrné síně a dómy, 

z nichž Reichenbachův je až 40 m vysoký. Většina má bohatou krápníkovou výzdobu 

nejrůznějších tvarů. Mezi nejkrásnější a nejbohatší útvary patří Přední dóm, Krápníková 

galerie nebo unikátní útvar nazývaný Anděl. Uměle proražena štola odtud vede až na dno 

Macochy, která je hluboká 187,5 m. Spodní patro je aktivním řečištěm podzemní Punkvy. 

Ta slouží k přepravě návštěvníků na motorových člunech z Macochy zpět do Pustého 

žlebu. (Balák, Balatka et al. 2003)   

Obr. č. 9  -  Vchod do Punkevní jeskyně 
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Macocha je naše nejznámější a nejnavštěvovanější propast na krasové plošině mezi 

Pustým a Suchým žlebem 6 km východně od 

Blanska. Ve stěnách Macochy je několik 

vchodů do jeskyní např. do Podmůstkové, 

Erichovy, Pasovského, Červíkovy nebo        

do Hankensteinovy propasti. Na dně             

se objevuje podzemní Punkva, vznikající 

severně odtud v systému Amatérské jeskyně 

spojením Sloupského potoka a Bílé vody. 

Macocha vznikla spojením dvou částí. Horní 

představovala asi 70 m hlubokou rozlehlou 

kapsu, která se vytvářela rozpouštěním 

vápenců zvětralinami již od druhohor nebo 

začátku třetihor. Později při zahlubování 

Pustého žlebu a vytváření horizontálních 

jeskyní vznikaly také dutiny v oblasti 

Macochy. Pod starou krasovou kapsou vznikl postupně obrovský dóm. Jak pokračovala 

koroze a řícení, byla rozrušována i hornina mezi oběma dutinami, až se spojily, a tak 

vznikla otevřená propast. To se událo ve čtvrtohorách. ( S & D, nakladatelství                    

a vydavatelství 1999) 

Kateřinská jeskyně 

 
Představuje největší přístupnou podzemní prostoru v České republice. Nachází         

se na severu Moravského krasu ve skalách Pustého žlebu. (Balák, Balatka et al., 2003) 

Podle pověsti objevila jeskyni pasačka Kateřina, která zabloudila při hledání ztracené ovce. 

Vstupní část byla známa odedávna, první kroky k objevení Nové jeskyně učinil nájemce 

mlýna a restaurace u Skalního mlýna Rubeš, který začal prokopávat cestu. Výkop 

dokončili roku 1909 jeskyňáři, posláni sem prof. Karlem Absolonem. V roce 1910 byly 

tyto prostory zpřístupněny. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 )  

Jeskyni o celkové délce 950 m vytvořil pradávný podzemní tok v lažáneckých 

vápencích středního devonu. Vyniká rozměry svých dómů a ojedinělými tvary tzv. 

Obr. č. 10  - Pohled na Macochu 
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palmových stalagmitů. Její hlavní dóm, s mocnou vrstvou balvanů a zřícených bloků        

na dně, dlouhý 97 m, široký 44 m a vysoký až 20 m, je největší zpřístupněnou přírodní 

podzemní prostorou.  

Další zajímavostí je tzv. Bambusový lesík v Nové jeskyni, který představuje skupinu 

štíhlých, až několik metrů vysokých hůlkových stalagmitů. Symbolem této jeskyně se stala 

pagoda s šikmou kamennou hůlkou představující siluetu čarodějnice. Jeskyně pak 

pokračuje do vysoko položených pater, kde končí v Dantově pekle s nebezpečnými závaly. 

( Balák, Balatka et al. 2003 )    

 

Obr. č. 11  - Vchod do Kateřinské jeskyně 

                 

Jeskyně Balcarka 

 
Vápencový ostroh jižně od obce Ostrov             

u Macochy ukrývá nádherně barevnými krápníky 

vyzdobenou jeskyni Balcarku. Celé území o výměře 

7,1 ha, vyhlášené k ochraně v roce 1998 zaujímá 

pravý i levý svah části Ostrovského žlebu. Druhou 

dominantou rezervace jsou tzv. Vintoky, což             

je vápencová hradba s nápaditými portály jeskynních 

ponorů, jako je Cigánská, Ponorová, Vintocká propast 

I a II, Liščí díra aj. ( Balák, Balatka et al. 2003 )    

Vstupní prostor jeskyně Balcarka s  5 metrovým 

vysokým portálem byl známý od pradávna. Výzkum Obr. č. 12  - Vchod do jeskyně 

Balcarka 
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tu zjistil přítomnost kultury lovců sobů z konce mladšího paleolitu. Po pravěkých lidech tu 

zůstali pazourkové a kostěné nástroje, ohniště a dále tisíce kostí různých druhů zvířat, např. 

medvěda, mamuta, nosorožce, soba, hyeny, bobra aj. Další části jeskyně byly postupně 

objevovány v letech 1923 – 1938. Pro veřejnost byla jeskyně zpřístupněna v roce 1936.  

K hlavním prostorám patří Velký dóm, jeden z největších v Moravském krasu, 

dlouhý 90 m, s průsvitnými stalaktity. Nejbohatší výzdobou vyniká Galérie s kaskádovými 

vodopády, rozmanitými stalaktity a záclonami a Přírodní chodba s řadou brček 

v puklinách. Sklovitě černé stalaktity zdobí síň zvanou Kaple a stěny jeskyně Popelušky 

pokrývají povlaky nickamínku. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 ) 

 

Sloupsko – šošůvské jeskyně 

 
Jsou rozsáhlý jeskynní systém ve Sloupském údolí asi 1 km jižně od středu Sloupu 

při severním okraji krasové oblasti, jeden z nejzajímavějších, nejvelkolepějších a nejdéle 

zkoumaných v Moravském krasu. Komplex dómů, chodeb a podzemních propastí ve dvou  

výškových úrovních vytvořil ponorný Sloupský potok, který se u vchodu do jeskyní 

propadá. Patří do systému Amatérské jeskyně, vytvářející desítky kilometrů dlouhý 

labyrint pod Ostrovskou plošinou. Celková délka chodeb jeskyně je asi 6500 m, veřejnosti 

přístupný úsek je asi 3000 m. 

Vstupní portál jeskyně vede postupně do Nicové jeskyně, pojmenované podle 

kašovité hmoty nickamínku objevující se na stěnách a stropech, dále do Eliščiny jeskyně 

vyzdobené nádhernou krápníkovou výzdobou, poté následuje umělý průkop do Sloupských 

jeskyní – starých skal s neobvykle rozlehlým Hlavním dómem a Stupňovitou propastí, 

která byla nově přemostěna a 80 m hlubokou Nagelovou propastí. V roce 1749 se do ní 

spustil fyzik a matematik J. A. Nagel a objevil tak spodní patro. Nakonec je Trámová 

jeskyně. 

Od roku 1997 je součástí prohlídkové trasy i známá archeologická lokalita jeskyně 

Kůlna. Část Sloupských jeskyní, tzv. Staré skály, byla známá odedávna. První zpráva o ní 

je již z roku 1669. Od 80. let 19. století byly jeskyně postupně zpřístupňovány. Šošůvské 

jeskyně byly objeveny počátkem 20. století a při rekonstrukci v roce 1997 byly nově 

upraveny. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 ) 
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Obr. č. 13  - Vchod do Sloupsko - šošůvské jeskyně  

 

Císařská jeskyně 

 
 

Císařská jeskyně nazývána také 

Ostrovská vodní jeskyně, nacházející se ve 

východním svahu Suchého žlebu asi 600 m 

SSV od Ostrova u Macochy, má dva vchody      

a zhruba 250 metrů chodeb. Kvůli špatně 

propustnému dnu jeskyně se tu vytvořilo mnoho 

podzemních jezer, jako je Čtvrté, Hluboké, 

Druhé, Širé, Klidu, Šesté, Nagelovo a také 

Niphargus, pojmenované podle slepého korýše 

rodu Niphargus, který tu žil.  

Z jeskynních prostor nejvíce vyniká Vysoký a Bílý dóm, Dóm travertinů nebo Dóm 

chaosu. Krápníková výzdoba je ovšem poměrně chudá. Jezera souvisí s estavelou  neboli 

kanálem. Tím voda z jeskyně za vyšších stavů vyvěrá na povrch a za nižších do ní naopak 

vtéká. Jeskyně vznikla nekrasovými břidlicemi v devonských vápencích nedaleko jejich 

styku.  

Jeskyně je známá od pradávna, již v roce 1748 ji zkoumal J. A. Nagel, hlavní objevy 

však učinil až v letech 1900 – 1905 prof. Karel Absolon. Od roku 1931 do roku 1948 byla 

zpřístupněna veřejnosti. V současné době se uvažuje o jejím využití jako 

speleoterapeutické léčebny. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 ) 

Obr. č. 14  - Vchod do Císařské jeskyně 
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Amatérská jeskyně 

 
Je rozsáhlý jeskynní systém, největší v České republice. Délka dosud 

prozkoumaných chodeb je 27 km, spolu s Punkevními jeskyněmi je to 30 km. Leží 

hluboko pod povrchem Ostrovské krasové plošiny mezi Sloupem, Holštejnem                    

a Macochou, ohraničené Pustým a Suchým 

žlebem. Představuje spletitý systém rozlehlých 

dómů, chodeb, propastí, komínů, jezer, tůní       

a sifonů, některé prostory mají neobvyklé 

rozměry, velmi bohatá je krápníková výzdoba. 

K hlavním částem patří Macošská chodba, 

Řícený dóm, Sloupský koridor, Povodňová 

chodba a podzemí Bílá voda se Starou 

Amatérskou jeskyní. ( S & D, nakladatelství     

a vydavatelství 1999 )  

Byla objevena 18. ledna 1969 

prokopáním šachty z Cigánského závrtu. Dne 

29. srpna 1970 se však v důsledku mimořádně vysokých srážek katastrofálně rozvodnily 

zdrojnice Punkvy. Díky tomu v podzemí zahynuli dva speleologové M. Šlechta a Ing. M. 

Zahradníček. Aby se podobná tragédie neopakovala, byl v roce 1973 do Amatérské 

jeskyně proražen z Pustého žlebu nový bezpečný vchod. Následovaly další objevy, k nimž 

vedle speleologů přispěli i speleopotápěči. Již v roce 1975 se podařilo proplavat sifon 

oddělující Amatérskou jeskyni od Macochy, zato průnik do Sloupsko - šošůvských jeskyní 

se zdařil v roce 2005. V dnešní době měří celý takto propojený systém 40 km. ( Urban 

2007 ) Amatérská jeskyně je veřejnosti nepřístupná. ( internet 2 )  

 

 

 

 

Obr. č. 15  - Vchod do Amatérské jeskyně 
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3. Popis technických památek v lokalitě 

Za technické památky pokládáme kulturní statky, které dokládají historický vývoj 

společnosti, techniky, vědy, umění a jiných oborů lidské práce a života. Jsou nedílnou 

součástí kulturního dědictví. ( Mazáč  2003 ) 

3.1 Větrný mlýn v Rudici  

  
Je to zděný válcový větrný mlýn holandského typu ležící na okraji krasového údolí 

Rudického propadání. ( Mazáč 2003 ) Mlýn postavili v roce 1865 manželé Ševčíkovi.        

( Novotná 2004 ) V roce 1925 byli při bouři zničeny větrné lopaty. Větrné kolo již majitel 

neopravil a mlecí zařízení přestavěl. Od roku 1929 fungoval mlýn pouze na elektrický 

pohon. Roku 1941 byl protektorátními úřady zaplombován a po válce, v roce 1945, v něm 

bylo zrušeno mlynářské právo. ( Hlušičková et al. 2003 ) Poslední majitelka z rodu 

Ševčíků ho v roce 1960 darovala tehdejšímu Okresnímu národnímu výboru. Zchátralého 

objektu se ujali manželé Veverkovi v roce 1968 a mlýn zrenovovali. ( Novotná 2004 ) 

Válcové tělo mlýna, kryté hladkou 

fasádou, je postaveno z lomového kamene. 

Průměr třípodlažní budovy činí 9,2 m, zdi 

mají výšku 7,5 m a při zemi dosahují 

mocnosti až 1, 35 m. Kolem okenních otvorů, 

které jsou v přízemí čtvercové, v ostatních 

patrech obdélníkové, je ostění z hladké 

omítky. Šindelová střecha kuželového tvaru 

spočívá na dřevem obedněném věnci a má 

typický vodorovný hřeben. V interiéru se nám 

zachovaly trámové stropy. 

Od roku 1994 je v mlýně umístěna 

muzeální expozice, kde můžeme vidět ukázku bydlení mlynáře v přízemí a v horních 

patrech expozici speleologie, mineralogie a hutnictví a také Informační centrum CHKO 

Moravský kras. Vedle budovy mlýna je taktéž ukázka vybavení těžební jámy, dále 

rekonstruovaná vápenická pec, milíř a také geologický park. ( Hlušičková et al. 2003 )  

Obr. č. 16  - Větrný mlýn v Rudici 
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3.2. Klamova huť u Blanska 

 
Klamova huť z poloviny 19. století, lidově se nazývající Klamovka, je nejmladší 

z původních železárenských hutí na území blanenského panství rodu Salmů. Je také 

poslední a jediná z železářských provozů, která se dochovala do dnešní doby. Byla 

postavena v novogotickém slohu v letech 1853 - 1857 jako jediná při řece Svitavě, kde 

bylo využito staršího vodního díla. ( internet 3 ). V roce 1857 byla uvedena do provozu       

a patřila mezi první hutě v českých zemích, kde se topilo koksem. ( Novotná 2004 ) 

O něco později byly vedle Klamovky postaveny 

koksovny, pro něž se dováželo uhlí z dolů v Polské 

Ostravě, patřící též rodu Salmů. V roce 1875 byla v huti 

kromě vysoké pece s výtahovou věží dvojice kuploven. 

Roční produkce byla 60 000 centů surového železa.          

( internet 3 ) Roku 1893 prošla huť restrukturalizací 

výroby na strojírensko – slévárenský závod. Odlitky 

z litiny se vyvážely do řady evropských zemí. Vysoká pec 

s dvěmi kuplovnami a slévárnou produkovala litinu až do 

roku 1923. ( Novotná 2004 ) Produkce se zastavila 

z ekonomických důvodů. Později zde byly instalovány       

i jiné provozy. Od počátku 30. až do 90. let minulého století let byla huť využívána jako 

zkušebna vodních turbín.  

V současné době huť slouží jako výstavní a prodejní expozice blanenské umělecké 

litiny a archiv a.s. ČKD Blansko ( Českomoravská Kolben Daněk ). ( Novotná 2004 )   

Klamova huť svým vzhledem připomíná spíše hrad, čemuž napomáhá především 

jeden z nejstarších cihelných komínů v České republice. Komín je s ochozem, který          

je ukončen nástavcem. Obojí je opatřeno historizujícím cimbuřím. Komín se tak řadí mezi 

českou raritu. Část objektu příslušející komínu je opravena a je v ní zřízena expozice 

umělecké litiny. Objekty jsou technickou kulturní památkou. ( internet 3 ) 

Obr. č. 17  - Klamova huť 
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3.3. Josefovská – Stará huť 

 
Josefovská – Stará huť byla vyhlášena technickou památkovou rezervací a je 

souborem technických památek dokumentující rozvoj technologie železářské výroby 

v době 18. a 19. století. ( internet 4 ) Leží v údolí Křtinského potoka, 3 km východně od 

Adamova na počátku významného strojírenského podniku Adamovské strojírny. 

Železářství má v okolí Adamova prastarou tradici. Pozůstatky kovárny v Moravském krasu 

jsou datovány asi do 5. století př. n. l. První hamr v Josefovském údolí, využívající 

k pohonu energii vody Křtinského potoka, je písemně potvrzen v roce 1506. V jeho 

blízkosti byla v roce 1732 postavena vysoká pec, aby doplnila expandující železářskou 

výrobu v Adamově. Zdejší vysoká pec Františka spalovala dřevěné uhlí a právě jeho 

nedostatek přispěl ke zrušení jejího provozu v roce 1877. Výroba se přesunula do 

Adamova, kde vznikly moderní Adamovské strojírny. Vyrábělo se zde surové železo 

určené pro další zpracování a dále zejména vojenský materiál jako koule nebo kanóny.  

( Novotná 2004 ) Koncem 19. století však byl podnik pro nerentabilnost uzavřen. V roce 

1971 byla zahájena rekonstrukce areálu, který později převzalo Technické muzeum v Brně. 

Po dokončení v roce 1984 byla otevřena i expozice. ( internet 5 ) 

Dominantu celého areálu tvoří právě vysoká 

pec Františka. Zůstala z ní jenom kamenná 

obezdívka, což je věž o základně 12x12 m            

s výškou téměř 10 m, která byla zrekonstruovaná 

podle původní dokumentace. ( Novotná 2004 ) 

Expozici doplňují dvě menší pece na pálení 

vápna, rampy, obytná budova a bývalá modelárna 

nazývaná Kameňák, ve které je instalovaná 

expozice Železářství střední části Moravského 

krasu. Přízemí budovy je věnováno počátkům 

metalurgie železa, v poschodí je pozornost 

zaměřena na vysoké pece, které byly 

v Moravském krasu budovány od poloviny 17. 

století, a zvláště pak vlastnímu objektu a provozu 
Obr. č. 18  - Huť Františka 
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hutě. Jsou zde instalovány modely, převážně pohyblivé, ukázky místních rud, 

archeologické nálezy, litinové výrobky a mnohé další. V areálu vzniká i muzeum kusových 

železářských pecí pod širým nebem. ( internet 5 ) Z dalších staveb v areálu určitě zaujme 

tzv. Švýcárna, což je hostinec ve švýcarském slohu, kde měly být původně provozovány 

struskové lázně. ( Novotná 2004 ) 

3.4. Větrný mlýn v Ostrově u Macochy 

 
Je to zděný větrný mlýn holandského typu ležící na hraně krasového údolí nad 

ostrovskými jeskyněmi. Byl vystavěn kolem roku 

1865 a jeho stavba je typická pro oblast Moravského 

krasu. Mlýn má válcové těleso, které je vystavěno 

z lomového kamene, jeho kuželovitá střecha je krytá 

plechem a původně je otáčivě uložená.( Mazáč 2003 ) 

Budova má při zemi i pod střechou průměr 9, 38 m. 

Celková výška dosahuje 11,95 m, z toho má střecha 

3,96 m. Větrné kolo má průměr 13 m a plocha 

jednoho křídla je 7,41 m2. Tato přesná dokumentace, 

pocházející ze 70. let 20. století, sloužila jako 

podklad pro případné muzejní využití, k němuž však 

nedošlo. 

Ve mlýně se nachází zachovalé mlecí zařízení 

ve třetím podlaží. Ve druhém podlaží je zachovalá moučnice a první podlaží sloužilo 

k bydlení. Mlýn má větrné kolo o průměru 11,6 m o 4 křídlech. Křídla jsou o něco kratší 

jako původní, ale působí věrohodně. Trojpodlažní interiér mlýna je upraven jako rekreační 

obydlí a není přístupný. Je pěkným příkladem rekreačního využití technické památky, aniž 

by byl porušen její původní ráz. Mlýn stojí na okraji skalního prahu a i když  je pohlcen 

okolní zástavbou, je dobře viditelný a tvoří dominantu obce. 

( internet 6 )  

Obr. č. 19  - Větrný mlýn v Ostrově u 

Macochy 
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3.5. Větrný mlýn v Ruprechtově 

 
Je zděný větrný mlýn s atypickým větrný kolem a regulačním systémem přístupným 

z plošiny na střeše objektu. Mlýn byl vystavěn v roce 1873 Cyrilem Wágnerem, který 

nahradil původně užitá klasická větrná křídla, 

poškozená větrnou smrští v roce 1882, větrným 

motorem nové, tehdy moderní konstrukce.               

Po předchozích zkouškách a zhotovení modelů uvedl 

do provozu volnoběžnou větrnou turbínu 

Halladayovy konstrukce, která zdvojnásobila výkon 

mlýna. ( Mazáč 2003 ) Motor byl opět zničen vichřicí 

v roce 1890. Nově instalovaný systém byl ukotven 

v nově přestavěném objektu mlýna, což finančně  

zruinovalo původního majitele a tak mlýn v roce 

1894 převzal R. Gottwald. Ten ho již v roku 1905 

odprodal svému bratrovi Antonínovi, který společně se svým dalším bratrem instaloval 

zařízení pily, také na větrný pohon. Po úmrtí Antonína v roce 1917 se vystřídalo v držení 

mlýna několik majitelů. ( Hlušičková et al. 2003 ) Za okupace se mlýn využíval jako 

vojenská střelnice a jeho provoz byl zastaven říšskoněmeckou vojenskou správou. Po roce 

1948 byl jeho majitel J. Tesař vystěhován a technické zařízení začalo chátrat. Torzo 

větrného motoru bylo rozebráno, aby bylo péčí restituenta nahrazeno kopií původního 

motoru, zhotoveného podle původní dokumentace. Mlecí zařízení nebylo renovováno, 

objekt slouží k rekreačním účelům. ( Dvořáková et al 2000 ) Památka je přístupná 

veřejnosti od ledna do dubna a od října do prosince. ( internet 7 )  

 Halladayova turbina má svůj původ v osobě svého vynálezce a konstruktéra Daniela 

Halladaye ve Spojených státech, kde v rozmezí let 1854 – 1877 vyvinul řadu modifikací 

tohoto větrného motoru. Oběžné kolo turbiny je vybaveno žaluziemi rozdělených             

do několika sektorů. Nastavení žaluzií mohlo být ovládáno buď ručně pomocí táhel, nebo 

pomocí pružin v závislosti na síle větru. Výkon byl několikanásobně vyšší než u větrného 

mlýna vybaveného klasickými křídly. Oběžné kolo turbiny dosahuje průměru 10 m, má 

hmotnost 2 t a otáčí se ve výši 16 m. Ruprechtovská Halladayova turbina je unikátem 

evropského významu. Zachovala se u nás jako jediná, další zcela zanikly. Podobná 

  Obr. č. 20 Větrný mlýn v Ruprechtově 
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konstrukce se nezachovala nikde jinde na světě. Turbina svého času představovala 

nejprogresivnější konstrukční řešení v oboru. ( Hlušičková et al. 2003 )  

3.6. Větrný mlýn ve Chvalkovicích 

 
Je zděný válcový větrný mlýn ležící v okresu Vyškov. ( Dvořáková, et al. 2000 ) 

Mlýn, kterému se dříve říkalo Vítkův větrák, je poměrně mladý – vznikl až v roce 1873. 

Významný okamžik v dějinách tohoto objektu nastal roku 1918, kdy mlecí zařízení ztratilo 

bezprostřední závislost na přírodních podmínkách a vedle cihlové budovy byl nainstalován 

pomocný motor na koks. ( Hlušičková et al. 2002 ) Zároveň bylo modernizováno strojní 

vybavení válcovou stolicí a loupačkou. ( Dvořáková et al. 2000 ) Dokonce i lanovým 

výtahem na pytle. Z nařízení protektorátních úřadů byl roku 1941 provoz mlýna ukončen    

a navzdory všem uplatněným vynálezům se po 2. světové válce již znovu nerozběhl. 

Cihlová neomítnutá budova mlýna je mírně kuželovitá. Průměr kruhového půdorysu 

dosahuje při zemi 8 m, v koruně těsně pod střechou 7,55 m. Celková výška činí 10,75 m, 

šindelem krytá střecha je vysoká 3,15 m. Mlecí zařízení včetně větrného kola                    

je zachováno. ( Hlušičková et al. 2002 ) Objekt nebyl nikdy veřejnosti přístupný                   

a je v současnost uzavřen. ( internet 8 )  

 

 

Obr. č. 21  – Větrný mlýn ve Chvalkovicích 
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4. Návrh trasy  

Jedná se o třídenní terénní cvičení pro studenty oboru Geovědní a montánní turismus 

z Hornicko – geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Programem cvičení je co možná nejvíce poznat zajímavé místa, která Moravský kras 

nabízí. 

4.1. Pokyny pro studenty 

 
Datum cvičení: 4. – 6. 5. 2010 

Odjezd v 7:00 ráno z parkoviště před Vysokou školou Báňskou v Ostravě! 

Cena cvičení: 620 Kč ( cena zahrnuje ubytování na dvě noci 440 Kč a vstupné 180 Kč ) 

Sebou si vezměte: průkaz totožnosti, peníze, kartičku zdravotní pojišťovny, potřebné léky, 

vhodný oděv a dobrou obuv. 

4.1.1. Doprava  

 
Doprava je zajištěna dvěmi klimatizovanými autobusy s celkovou kapacitou 80 míst. 

Autobusy jsou vybaveny televizí, rádiem a WC, které je přístupné. Dopravu zajistí a hradí 

škola. 

4.1.2. Ubytování 

 
Ubytování je zajištěno v klidné přírodní 

lokalitě 3 km od města Blansko v Těchově 

v rekreačním zařízení Vyhlídka. Zařízení má 

kapacitu 93 míst ve dvou až čtyřlůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. 

Rekreační zařízení je vybaveno kuchyní, 

restaurací a jídelnou, společenskou místností 

s televizí a videem, dále je součástí vstupní 

hala se stoly na stolní tenis, také hřiště na fotbal a volejbal a místo pro pálení táboráků. 

 

Obr. č. 22 - Rekreační zařízení Vyhlídka 



Nikola Trnková: Moravský kras – návrh 3.denního terénního cvičení z pohledu studenta 
GMT 

2010 35 

Cena: 4-lůžkový pokoj – 260/280  Kč/os/noc 

          3-lůžkový pokoj –  270/310  Kč/os/noc 

          2-lůžkový pokoj –  320/380  Kč/os/noc 

Pobytové akce dětí a mládeže - ubytování je zajištěno od 220 Kč. ( internet 9 )  

4.1.3. Stravování 

 
Po celou dobu cvičení se studenti stravují individuálně. 

4.2. Program cvičení – 1. den 

 
Odjezd v 7:00 hodin ráno z parkoviště před Vysokou školou Báňskou v Ostravě do 

Babic nad Svitavou. Odtud pěšky k Alexandrově rozhledně. Po prohlídce odjezd k jeskyni 

Výpustek. Po té odjezd k Josefovské – Staré huti, kde bude nejdříve volno na oběd             

a nakonec prohlídka huti a muzea. Po prohlídce odjezd do Blanska – Těchov, kde              

je zajištěno ubytování v rekreačním zařízení Vyhlídka. 

4.2.1. Itinerář navržené trasy 

 
  
Den km Mezisoučet 

km Místo Komunikace Příjezd Odjezd Poznámky 

  1 0 0 Ostrava E 462   07:00 06:45 Sraz, odjezd 

 160 160 Babice nad 
Svitavou E 462  09:20   Procházka k rozhledně 

 2,5 162,5 Alexandrova 
rozhledna 

Po zelené 
značce  09:50  10:50 Prohlídka rozhledny, cesta 

zpět 

 2,5 165 Babice nad 
Svitavou 

Po zelené 
značce    11:20 Odjezd do jeskyně Výpustek 

 4,6 169,6 Jeskyně 
Výpustek, Křtiny   11:25 13:25 Prohlídka jeskyně 

 4,9 174,5 Stará huť, 
Adamov 374 13:30 15:00 Volno na oběd  

   Stará huť  15:00 17:00 Prohlídka muzea a okolí 

 12,9 187,4 Blansko - 
Těchov 374, 379 17:17  Ubytování, osobní volno 

 
Tabulka č. 2. -  1. den cvičení ( internet 10 ), vlastní úprava 
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4.2.2. Cílové destinace 

 
Alexandrova rozhledna 

 
Rozhledna Alexandrovka, takto lidově 

nazývána, stojí na zalesněné stráni údolí řeky 

Svitavy nad městem Adamovem na kopci Špičák 

vysokém 496 m. ( internet 11) Byla postavena 

v roce 1887 rakouským turistickým klubem           

na místě původního dřevěného altánu, který pomalu 

dosluhoval. Své jméno získala na počest císařského 

rady, který se o její stavbu zasazoval. Využívána 

byla až do začátku 2. světové války, kdy byla 

uzavřena a  později pobořena.V 70. letech došlo ke 

kompletní rekonstrukci rozhledny a tím i k jejímu 

snížení z původních 15 metrů o třetinu na 10 metrů. 

Byl zde také umístěn vysílač pro město Adamov. 

Věžička postupně chátrala, protože nedocházelo        

k opravám, v 90. letech 20. století byl přístup        

na rozhlednu pouze na vlastní nebezpečí. 

Ještě v nedávné minulosti nebyla rozhledna přístupná z důvodu havarijního stavu, to 

se ale změnilo. V roce 2008 byla započata kompletní rekonstrukce rozhledny, která vedla    

i k jejímu zvýšení. V okolí byly vykáceny vzrostlé stromy, které bránily rozhledu.( internet 

12 ) Dnes je rozhledna vysoká 18 m a vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 13,9 m nad 

zemí. ( internet 11 ) Rozhledna je volně přístupná veřejnosti od roku 2009. ( internet 12 )  

 

 

 

 

 

Obr. č. 23  - Alexandrova rozhledna 
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Jeskyně Výpustek 

 
Zbytky rozlehlého jeskynního bludiště v levém svahu Křtinského údolí asi 1300 m 

JZ od Křtin. Jeskyně, tvořené chodbami ve třech 

úrovních byly známé již v 17. století, kdy tu 

vesničané sbírali kosti pravěkých zvířat a prodávali   

je alchymistům, kteří z nich vyráběli „zázračné léky“. 

V 19. a 20. století se tu ve velkém těžily fosfátové 

hlíny, používané jako hnojivo. Za 2. světové války 

byly hlavní jeskynní prostory zničeny výstavbou 

podzemní továrny. Ze dvou kilometrů chodeb zbyl 

jenom spletitý labyrint štol a sálů s betonovými 

stavbami. V původním stavu se zachovala jen 

Salmova nebo babická chodba a propast 

k podzemními řečišti Křtinského potoka. ( S & D, nakladatelství a vydavatelství 1999 )                                                                                 

Komplex v jeskyni Výpustek je asi 170 metrů dlouhý a tvoří ho ložnice, jednací 

místnosti, zařízení na čištění vzduchu a také technika na výrobu elektřiny. Mimo jeskyně    

k němu patří i devět budov, z nichž některé by měly zůstat zachovány.V září 2005 převzala 

od Armády České republiky tento objekt a 4 ha pozemků v Moravském krasu nedaleko 

obce Křtiny, včetně rozsáhlého jeskynního systému, Agentura ochrany přírody a krajiny     

z Ministerstva životního prostředí. ( internet 13 ) 

Provozní doba a cena vstupného do jeskyně Výpustek:  

Vstupenky se kupují přímo před vchodem do jeskyní. Provozní doba jeskyně je od května 

do srpna od 8:20 do 16:00 hodin. Cena vstupného pro studenty do 26 let po předložení 

průkazu o studiu je 50 Kč. Příplatek za fotografování je 30 Kč a za videokameru je 100 Kč. 

Příplatek se vztahuje i na mobilní telefony. Prohlídka jeskyně trvá přibližně 60 minut. 

( internet 14 )  

 

Obr. č. 24  - Logo jeskyně Výpustek 
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Obr. č. 25  – Vstup do jeskyně Výpustek 

 

Josefovská – Stará huť 

 
 Viz. kapitola 3.3. 

Provozní doba a cena vstupného: 

Otevírací doba od dubna do října je 

od 9:00 do 17:00 mimo pondělky. 

Polední přestávka je od 12:00 do 

13:00 hodin. Poslední vstup do 

objektu je v 16:30 hodin. Cena 

vstupného pro studenty je 25 Kč.  

( internet 5 ) Fotografování je 

zahrnuto v ceně. 

 

4.3. Program cvičení – 2. den 

 

V 9:00 ráno sraz u autobusu a odjezd do Rudic k větrnému mlýnu. Dále prohlídka 

geoparku, který je v těsné blízkosti větrného mlýnu. Od 11:30 pauza na oběd a poté 

procházka naučnou stezkou Rudické doly, která zahrnuje i pískovnu Seč a zaplavené 

jezírka. Po prohlídce všech míst opět odjezd do rekreačního zařízení. 

Obr. č. 26  - Pece a bývalá modelárna 
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4.3.1. Itinerář navržené trasy 

 
 
Den km Mezisoučet 

km Místo Komunikace Příjezd Odjezd Poznámky 

  2 0 187,4 Blansko - 
Těchov 379  09:00 Odjezd 

 14,2 201,6 Rudice – větrný 
mlýn, geopark 379 09:23  Prohlídka mlýnu 

a geoparku 
   Rudice   11:30  13:30 Volno na oběd 

 5 206,6 Naučná stezska 
Rudické doly 

Po značce černá zkřížená 
hornická kladiva v zeleném 

poli 
 13:30 16:30 

Procházka 
naučnou 
stezskou 

 14,2 220,8 Blansko - 
Těchov 379 16:51  Osobní volno 

 
Tabulka č. 3. – 2. den cvičení ( internet 10 ), vlastní úprava 

 

4.3.2. Cílové destinace 

 
Větrný mlýn v Rudici  

  
Viz. kapitola 3.1.  

Stálá expozice Muzea Větrného mlýnu 

v Rudici: 

• speleologie 

• historie hutnictví a hornictví v Rudici 

• mineralogie 

 • ukázky dobového bydlení 

• historie obce 

 

Provozní doba a cena vstupného: 

Návštěvní doba od dubna do října od 9:00  do 

12:00 a od 14:00 do 17:00. cena vstupného pro studenty je 10 Kč za osobu. ( internet 15 ) 

Fotografování je zahrnuto v ceně vstupného.  

Obr. č. 27  - Větrný mlýn v Rudici 
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Geopark Rudice 

 
 Nachází se v obci v těsné blízkosti 

větrného mlýna. Je to jakási geologická 

expozice pod širým nebem. Byly sem 

svezeny vzorky hornin, které se nacházejí 

na území Moravského krasu. Prohlídková 

trasa je vyznačena chodníkem z plochých 

kamenů.  

Jednotlivé tématicky související       

i několikatunové exponáty jsou ve 

skupinách na uměle upravených vyvýšeninách opatřeny informačními tabulkami. Největší 

zastoupení zde mají pochopitelně různé druhy vápenců nacházejících se v krasové části 

území. ( internet 16 ). 

 

 
Obr. č. 29 – Pohled na Geopark Rudice 

Obr. č. 28  - Geopark Rudice 
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Naučná stezka Rudické doly 
 

 Naučná stezka Rudické doly 

začíná u Větrného mlýna v Rudici. Má 

celkem 12 zastávek, je okružní a dlouhá 

5 km. ( internet 17 ) Ukazuje zaniklé 

doly, převážně zaplavené a vytvářející 

přírodní jezírka. V některých žijí 

chráněné druhy živočichů jako např. 

raci, jiné se využívají jako koupaliště. 

V lese můžeme také objevit propady 

nekrasového původu, vznikající na místě 

bývalých šachet nebo bývalé těžební 

jámy. Po stezce se dá také dostat              

i k povrchovému dolu Seč.( internet 18 )  

 

 

Pískovna Seč se od roku 1993 nachází    

na jihozápadním okraji obce Rudice ve střední 

části Moravského krasu. V současnosti 

představuje jediný větší odkryv sedimentů 

jurského až spodnokřídového stáří, které           

se označují jako rudické vrstvy. Představují 

přeplavené produkty kaolinicko – lateritického 

zvětrávání jurských a spodnokřídových 

sedimentů. Vytvářejí asi 70 m mocné souvrství, 

v němž dochází k mnohonásobnému střídání 

kaolinických křemenných písků obsahující 

četný rohovcový materiál, pestrých kaolinických jílů a červenohnědých železitých písků až 

pískovců. Půdorys vlastního lomu má kolem 180 x 100 m a jeho hloubka dosahuje asi 20 – 

30 m. Pískovna je součástí Rudické plošiny. ( internet 19 )  

Obr. č. 30  - Tabulka naučné stezky 

Obr. č. 31  - Pískovna Seč 
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 Po ukončení těžby železné rudy se začalo s  těžbou slévárenských písků a také 

žáruvzdorných jílů z rudických vrstev. Nejprve se těžilo hlubinným způsobem, později     

se přešlo na povrchovou těžbu. V současnosti se zde již netěží, ale Seč zůstává přitažlivým 

místem. Snad jedině zde se dají prohlédnout barevné rudické vrstvy v jejich plné kráse.  

( Urban 2007 )  

Vlastní označení stezky jsou černá zkřížená hornická kladiva v zeleném poli.            

U Větrného mlýna se nachází i hlavní informační tabule, kde je zakreslena trasa a umístění 

jednotlivých zastávek. V místě zastávky pak nalezneme pouze její číslo. K této stezce byla 

také vydána výpravná barevná brožura, podrobně popisující celou trasu i jednotlivé 

zastávky a s mapkou celé trasy uvnitř, kterou lze dostat na informačním centru u Větrného 

mlýna. Stezku lze obejít přibližně za 2-3 hodiny. ( internet 17 ) 

4.4. Program cvičení – 3. den 

 
V 8:30 odjezd do Boskovic. Nejdříve prohlídka zámku a hradu. Poté volno na oběd   

a pak návštěva boskovického arboreta. Nakonec prohlídka Moravského kartografického 

centra ve Velkých Opatovicích. Po prohlídce odjezd do Ostravy. 

 

4.4.1. Itinerář navržené trasy 
 

Den km Mezisoučet 
km Místo Komunikace Příjezd Odjezd Poznámky 

  3 0 220,8 Blansko - Těchov 374   08:30 Odjezd 
 21 241,8 Boskovice - zámek 374  09:00  Prohlídka zámku 

   Boskovice - hrad     11:00 Procházka k hradu, 
prohlídka 

   Boskovice   11:00  13:00 Volno na oběd 
 3,4 245,2 Boskovice - arboretum 150  13:36  15:00 Prohlídka arboreta 

 22,6 267,8 Velké Opatovice – 
Kartografické centrum 150  15:31 17:00 Prohlídka 

kartografického centra 

 156 423,8 Ostrava E 442, E 
442 19:16  Příjezd do Ostravy 

 
Tabulka č. 4. – 3. den cvičení ( internet 10 ), vlastní úprava 
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4.4.2. Cílové destinace 

 
Boskovický zámek 

 

Na místě dnešního boskovického zámku stával původně dominikánský klášter, který 

po svém zrušení krátce sloužil jako manufaktura na výrobu barviv. Přestavba klášterních 

budov na zámek byla realizovaná v letech 1819-1826 za Františka Xavera z Ditrichsteina. 

Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě, který si svou slohovou 

čistotu udržel až do současnosti. 

V roce 1856 se zámek dostal do držení hraběcího rodu Mensdorff-Pouilly, který 

vlastnil až do roku 1950 a kterému byl opět v roce 1991 navrácen. Návštěvníka jistě 

nejvíce upoutají předměty výjimečného až kuriosního charakteru. Měděný globus,           

na kterém je hvězdná obloha zobrazena pomocí heraldických znaků, je jeden ze tří           

na světě. Obrovské výjevy z protitureckých válek v sále bitev jsou malované na buvolí 

kůži. Rokokové dětské divadélko, dar královny Viktorie, je opravdovou technickou 

zajímavostí. Dětem je taktéž určena miniaturní nábytková souprava. Tyto předměty          

se staly pro boskovický zámek typickými. Ze samotného zámeckého interiéru potom 

vyniká velkolepý taneční sál, dodnes využívaný jako koncertní síň.  

Otevírací doba a cena vstupného: 

Otevírací doba v období od května do září je od 9:00 do 17:00 hodin mimo pondělí. Cena 

vstupenky pro studenty je 55 Kč. Délka prohlídky je asi 60 minut. ( internet 20 )  

 

 

Obr. č. 32  - Boskovický zámek 
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Boskovický hrad 

 
Na rozhraní Malé Hané a Drahanské vrchoviny se ve výšce 460 metrů nad mořem 

vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního boskovického hradu. 

 Historie hradu se začala psát 

v polovině 13. století. Tehdy patřil 

do majetku rodu pánů z Boskovic, 

kteří hrad i panství vlastnili až      

do konce 14. století. Na sklonku  

14. století hrad přešel do držení 

pánů z Kunštátu. V této době bylo 

zřejmě započato se stavbou nového 

středověkého sídla.  

 

 

Od 50. let 15.století hrad spolu s boskovickým panstvím znovu drží páni z Boskovic, 

jejichž erb se sedmizubým hřebenem se později stal znakem města Boskovic. Za následné 

dvacetileté správy Ederů proběhly stavební úpravy hradního areálu. Příslušníci rodu rytířů 

ze Zástřizl, vlastnící hrad od poloviny 16.století, dokončili rozsáhlou renesanční přestavbu 

objektu. Na konci 17.století se pak hrad i s panstvím dostal do rukou Dietrichsteinů. I když 

bylo na počátku 18.století před hradem přistavěno několik hospodářských stavení,              

v následující době již bylo šlechtické sídlo opuštěno. Ve 30.letech 18.století došlo            

ke stržení střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě. 

V současné době je hrad v majetku Mensdorff - Pouilly. Z původně mohutné stavby 

se dochovalo torzo hradního paláce nabízející impozantní výhled do zdejší malebné 

krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná dřevěným 

šlapacím kolem, jediným funkčním v republice. ( internet 21) Hrad je veřejnosti přístupný 

formou volné prohlídky. ( internet 22 ) 

Provozní doba a cena vstupného: 

V květnu je otevřeno od úterý do pátku od 10:00 do 16:00 hodin. Vstupné pro studenty       

je 20 Kč. ( internet 21 )  

 

Obr. č. 33  - Boskovický hrad 
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Boskovické arboretum 

 
Arboretum leží na východním okraji města Boskovice, v údolním zářezu říčky Bělé, 

pod západním okrajem Drahanské vrchoviny.  

    Zde najdeme na jihovýchodním svahu v nadmořské výšce 375 - 425 m.n.m. 

rozsáhlou zahradu okrasných a ovocných dřevin. Celý areál je přirozenou součástí 

významného krajinného prvku Dva dvory – Šmelcovna, vyhlášeného a registrovaného 

Geografickým ústavem ČSAV ( Československá akademie věd ) Brno, referátem životního 

prostředí Okresního úřadu Blansko a městem Boskovice. Dnes již téměř devíti hektarový, 

soukromý areál je veřejnosti přístupný, přírodní, naučný a odpočinkový členěný na plochy 

s přirozeným vegetačním porostem lesa a květnatých luk významného krajinného prvku     

a na plochy cíleně osázené sortimentem mnoha tisíců kultivarů okrasných rostlin. (listnaté, 

jehličnaté stromy a keře, popínavé rostliny, vřesovištní, mokřadní a bahenní, okrasné trávy, 

trvalky a další). Modelové výsadby okrasných rostlin jsou doplněny širokým sortimentem 

ovocných dřevin v obnovovaném historickém jabloňovém sadu. Sortiment jádrového, 

peckového a bobulového ovoce je rozšířen o okrajové druhy ( rakytník, muchovník ) 

Součástí areálu je rozsáhlé zahradní prodejní centrum a zookoutek zakrslých 

hospodářských zvířat. Jednotlivé kultury a části arboreta jsou vzájemně propojeny téměř 

třemi kilometry cestiček a pěšin s přirozeným povrchem a odpočívadly. 

Provozní doba a cena vstupného: 

Provozní doba je od 15. března do 15. listopadu, každý den, od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup 

je dobrovolný.( internet 23 )  

 

 

Obr. č. 34  - Arboretum Šmelcovna  
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Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích 

Nachází se v nově dostavěné části velkoopatovického zámku. Jedná se                       

o specializovanou expozici, zaměřenou na historický vývoj zobrazení zemského povrchu 

na mapách a kartografického zpracování map na území České republiky. 

Ústředním exponátem je plastická mapa historických zemí Moravy a Slezska, která 

má 110 m2 a pokrývá plochu celého hlavního sálu. Pro její shlédnutí je po obvodu celého 

sálu ve 4 m vysokém mezipatře zbudována vyhlídková terasa se zábradlím. Toto                  

i v evropském měřítku unikátní dílo, je majetkem Moravského zemského archivu v Brně    

a vzniklo na základě II. a III. vojenského mapování v druhé polovině 19. století. 

V prvním patře a bočních chodbách jsou další ukázky map od prvopočátku až po 

současnost a řada historických geodetických a kartografických přístrojů a pomůcek, 

kterými se tyto mapy v terénu zaměřovaly a v kanceláři pak zpracovávaly. 

Zdejší expozice je „mladá“ a nová a čeká teprve na své objevení. V odborných 

kartografických kruzích se o ní hovoří jako o jedinečném počinu, který daleko převyšuje 

hranice naší republiky a řadí se tak mezi významné expozice i v celoevropském prostoru. 

( internet 24 ) 

Provozní doba a cena vstupného: 

V době cvičení zavřeno – nutno se telefonicky domluvit. Cena vstupného pro studenty       

je 20 Kč. Příplatek za fotografování je 30 Kč a za videokameru 100 Kč. ( internet 25 )  

 

 

Obr. č. 35  – Moravské kartografické centrum 
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5. Závěr 

Hlavním cílem mé práce byl návrh třídenního terénního cvičení v Moravském krasu. 

Nejdříve jsem si podle mapy a internetu navrhla místa, které si myslím, že stojí, za to vidět. 

Snažila jsem se do návrhu trasy zařadit místa méně známá, ale stejně zajímavá a tak aby 

v jeden den nebyly moc daleko od sebe, aby studenti neproseděli více času v autobuse. Pak 

jsem se podle mého návrhu vydala místa navštívit a zdokumentovat. Navštívila jsem           

i místa, která v návrhu nebyla, ale v práci se o nich také zmiňuji. Nejvíce se mi líbila 

Alexandrova rozhledna, ke které je velice pěkná procházka, mající úžasný výhled na město 

Adamov. Větrný mlýn a geopark v Rudici stojí také za návštěvu. Dalším velice zajímavým 

místem je určitě Moravské kartografické centrum. Podle mě je to nejenom architektonický 

skvost, ale určitě se je na co dívat i uvnitř. Stejně jako ostatní navrhovaná místa. Tato 

exkurze by určitě obohatila předměty, které studenti během studia absolvují, jako Výrobní 

technologie, Technické a kulturní památky a Mineralogie a petrografie. 

Myslím si, že cíl této práce sem se snažila, co nejlépe splnit. Moravský kras je jedno 

z nejúžasnějších míst naší republiky a je zde stále co objevovat. 
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