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Úvod 

Moravský kras je největší a nejlépe rozvinutá krasová oblast s velkým 

množství krasových jevů v České republice. Celé území je velmi specifické. Je 

situován na sever a severovýchod od Brna, v jihozápadní části Drahanské 

vrchoviny. Lze zde strávit příjemnou dovolenou jak v podobě cykloturistiky, tak 

pěší turistiky. Typickým lákadlem jsou velmi známé jeskyně. Ty díky své stálé 

roční teplotě a charakteristickou krápníkovou výzdobou, uchvátí každého 

návštěvníka, který sem přijíždí jak z daleka, tak z blízkého okolí. V hlavní 

sezóně, která trvá od května do září, je zde návštěvníků nejvíce a tomu se 

také Moravský kras a jeho atraktivity přizpůsobují. 
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1 Moravský kras 

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956 a patří 

mezi nejvýznamnější a nejrozsáhlejší krasovou oblast České republiky. Oblast 

je tvořena převážně devonským vápencem a jsou pro ni typické plošiny se 

závrty, ponory a vývěry vodních toků, hluboké soutěsky, propasti a v prvé řadě 

jeskyně.  

Mezi turisticky atraktivnější patří severní část s rozsáhlým jeskynním 

systémem. Je asi 17 km dlouhý a nachází se zde čtyři zpřístupněné jeskyně. 

Východ (v okolí města Blanska) je protkaný spíše turistickými stezkami (od 

Adamova až na sever k Rájci – Jestřebí). 

  

Zdroj: http://www.cavemk.cz/admin/create_photo.php?photo_id=56&type=big 
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2 Zpřístupněné jeskyně Moravského krasu  

Všechny jeskyně v České republice každoročně navštíví statisíce tuzemských i 

zahraničních turistů. Jsou vyhledávány i pro kulturní využití, jako je například 

natáčení pohádek a dokumentárních pořadů. Mnohdy se naskytne využitelnost 

z pohledu svateb a koncertů. Celý ekosystém je zachováván díky stálé roční 

teplotě 7°C – 9°C.  

V dnešní době je v České republice známo přes 2 000 jeskyní z toho 14 jsou 

volně zpřístupněny veřejnosti. Jsou v péči organizace Správy jeskyní ČR, 

řízené ministerstvem životního prostředí a chráněny zákonem o ochraně 

přírody a krajiny. 
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2.1 Punkevní jeskyně 

Nachází se přibližně 2 km od informačního centra Skalní mlýn. Návštěvníci si 

k nim můžou zpříjemnit cestu ekologickým vláčkem nebo lanovkou, která vede 

z horního můstku propasti Macochy. Patří mezi nejnavštěvovanější a 

nejznámější. Díky své podzemní plavbě se dostaly do podvědomí spousty 

návštěvníkům. Byly objevovány v letech 1909 – 1933 skupinou speleologů pod 

vedením Karla Absolona, který se zasloužil o objevení dalších jeskyní. 

Celková délka jeskyní je 4050 m, návštěvníkům je však umožněno navštívit 

pouze část, tedy 1290 m z toho 440 m tvoří Vodní plavba. Vstupní hala prošla 

v roce 2015 kompletní rekonstrukcí a stejně tak přístaviště u Masarykova 

dómu a stavidla na říčce Punkvě. 

Trasa, která je umožněna návštěvníkům má dvě jeskynní úrovně. Horní suchá 

část nabízí bohatou krápníkovou výzdobu a rozlehlé prostory. Spodní Vodní 

plavba, kde je aktivním řečištěm říčka Punkva, přitéká ze sifonu z Amatérské 

jeskyně a vychází na povrch Výtokem Punkvy. Návštěvníci během plavby na 

motorových člunech za doprovodu průvodce navštíví tak během plavby 

Masarykův dóm s unikátní krápníkovou výzdobou. Obě jeskynní úrovně se 

poté setkávají na dně propasti Macocha, kde je prohlídka obohacena hudbou. 

 

 

 

Zdroj: http://www.cavemk.cz/admin/create_photo.php?photo_id=54   

http://www.cavemk.cz/admin/create_photo.php?photo_id=54
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2.2 Sloupsko –šošůvské jeskyně  

Nachází se v malebném údolí severní části městyse Sloup. Řadí se jako 

největší zpřístupněné jeskyně v České republice. Jsou ponorným systémem 

Sloupského potoka, který protéká na dně Nagelovy propasti, která je součástí 

prohlídky. 

Jeskyně mají dvě úrovně. Ve spodní části protéká výše zmiňovaný Sloupský 

potok. Horní část, ve které najdeme prostorné chodby a dómy, patří mezi 

nejstarší jeskynní úrovně v České republice. Systém je propojen s umělou 

štolou, která vede do jeskyně Kůlna s nově zrekonstruovanou expozicí. Část je 

využívaná pro léčebnou metodu speleoterapii, kterou lze vidět během 

prohlídky. 

Sloupsko – Šošůvské jeskyně mají více prohlídkových tras. Dělí se na krátký a 

dlouhý okruh. Krátký okruh vede pouze Sloupskou částí. Zde návštěvník uvidí 

krásnou krápníkovou výzdobu v Eliščině jeskyni, která je známá svou 

výbornou akustikou, následují propasti a celá trasa je zakončena v jeskyni 

Kůlna s archeologickou expozicí. Pokud návštěvník zvolí dlouhý okruh, který 

vede Šošůvskou částí, bude ohromen krápníkovou výzdobou, která je tvořena 

především z brček a vosích bání, rovně zakončen v jeskyni Kůlna. Pro 

návštěvníky prohlídka jeskyně dvěma okruhy nekončí. Prohlídková trasa je 

rozšířena o tzv. Historický okruh a o prohlídku pouze pomocí baterek. 

 

 

Zdroj:http://www.cavemk.cz/admin/create_photo.php?photo_id=55&type=small  

http://www.cavemk.cz/admin/create_photo.php?photo_id=55&type=small
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2.3 Kateřinské jeskyně  

Vchod do Kateřinské jeskyně se nachází v Suchém Žlebu, nedaleko 

informačního centra Skalní mlýn. Samotný název je spojen s jistou pověstí o 

malé pasačce ovcí, jménem Kateřina, která se do tajemných prostor vydala 

hledat zbloudilou ovečku, ovšem bez návratu. 

Jeskyně je údajně rozdělena na dvě části. Na starou a novou Kateřinskou 

jeskyni. Stará část je zpřístupněna už od nepaměti, která lákala zvědavce a 

badatele objevit doposud neobjevené. Zahrnuje vstupní gotický portál, Hlavní 

dóm - největší zpřístupněný dóm v České republice (délka 96 m, šířka 44 m, 

výška 20 m) a chodbu, která tyto dvě části propojuje. 

Gotický vstupní portál je významné archeologické a paleontologické naleziště. 

Hlavní dóm vyniká svou výbornou akustikou, která je využívána pro svatby a 

koncerty. Unikátní byl nález pleistocenních koster medvědů v tzv. Medvědím 

komínu, který vybíhá z Hlavního dómu na povrch. Komín dosahuje délky 70 

metrů, ale ani to nestačí, aby byl propojen s povrchem, stejně tak i ostatní 

komíny, které v jeskyni můžeme najít. 

Za novou část se považují další prostory vedoucí z Hlavního dómu, které byly 

objeveny v letech 1909 prof. Karlem Absolonem a jeho přírodovědeckou 

skupinou. Ti se zasloužili o objevení prostor, kde na ně čekala krásná 

krápníková výzdoba, dodnes nazývána jako Bambusový lesík a koncová 

partie, ve které stejně tak jako v Hlavním dómu došlu vlivem tektonické 

činnosti, ke zřícení stropu. Díky této události dostal dóm název Dóm zkázy 

nebo chaosu. Je jedinečný komínem, zvaným Strojový, který vede do druhého 

patra, které se nachází nad prohlídkovou trasou. 

Do druhého patra je vstup zakázán. V roce 1941 Jan Němec, Absolónův 

pomocník zahynul, když druhé patro prozkoumávali, Narazili na část jménem 

Dantovo peklo, která je vyplněna nebezpečnou balvanitou sutí. To se právě 

panu Janu Němci stalo osudným. Nebezpečná suť ho zavalila. I v dómu zkázy 

narazíte na krápníkovou výzdobu. Jedna část díky své poloze pád stropu 

přežila. Dostala jméno Pohádková stěna, jelikož na samotném okraji na vás 
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vykoukne sedm trpaslíků, dále tři mušketýři, hrad na skále a zkamenělé 

Niagarské vodopády. Při návratu se opět vracíme do Bambusového lesíku, 

kde prohlídka vrcholí ukázkou nasvětleným útvarem Čarodějnice. Sintr byl na 

skálu nakapán, pod takovým úhlem, který připomíná siluetu staré ženy, 

v popředí i s perníkovou chaloupkou. Celý útvar je přírodní, pouze hůlka, o 

kterou se opírá, byla dodána původními objeviteli. Díky své jedinečnosti se 

stala symbolem Kateřinské jeskyně. Výpravy se pak vracejí druhou stranou 

Hlavního dómu, kde prochází kolem pódia a pomalu se vydávají ven 

z jeskyně. 

 

 

 

Zdroj:http://www.cavemk.cz/admin/create_photo.php?photo_id=53&type=small  
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2.4 Jeskyně Balcarka 

Nachází se v těsné blízkosti Ostrova u Macochy a pouhé 2 km od propasti 

Macocha. Jeskyně, je tvořena labyrintem chodem, dómů a propastí, které se 

nachází v několika výškových úrovních. Což značí, že Balcarka má dosud 

neobjevená nižší patra, ve kterých by pravděpodobně měl vést neznámý vodní 

tok. Celá jeskyně je obohacena krápníkovou výzdobou. Velice jedinečné jsou 

bílé, až průhledné stalaktity, barevné sintrové povlaky, zdi obohaceny 

nickamínkem a také hráškovité sintry. Typické jsou pro Balcarku stropy, 

poseté spousty brček a vosích bání. 

Vchod do jeskyně je vysoko nad parkovištěm pro návštěvníky, odkud je poté 

krásný výhled. Prohlídka začíná v malé síni za vstupními dveřmi. Následuje 

strmé schodiště, které vás provede přes několik krápníkových síní až na dno 

kruhovité propasti jménem Rotunda. Na stropě Rotundy se nachází nádherná 

krápníková výzdoba připomínající plastiku mapy. Další zastavení čeká 

návštěvníky v největší prostoře v jeskyni, ve Fochově dómu. Zde je prohlídka 

obohacena v podobě nově nasvícených krápníku, které mění intenzitu světla 

v tónu hudby. K povšimnutí stojí také krápník připomínající dutý strom, nebo 

stalagmit ve tvaru čínské pagody. Dále prohlídka vede různými síněmi, 

s unikátní krápníkovou výzdobou v podobě stalagmitů a náteků na zdech. 

Následující prokopaná chodba vede do jeskyňky jménem Popeluška, která 

dostala název podle Šedavého zbarvení stěn a krápníků. Prostory jeskyně 

jsou známé jako zimoviště netopýrů. 

 

Zdroj:http://www.cavemk.cz/admin/create_photo.php?photo_id=51 
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2.5 Jeskyně Výpustek 

Nachází se ve střední části Moravského krasu na okraji Křtinského údolí. 

Výpustek je v České republicejako jediná jeskyně s tak pohnutou historii, které 

byla vytvořena převážně Křtinským potokem. 

Jeskyně byla ve 20. Století výrazně poznamenána lidskou činností. Díky 

velkému množství sedimentů bohatých na fosfáty, stala se jeskyně předmětem 

intenzivní těžby. Tak byla rozšířena. V roce 1936 si ji vyhlédlo Ministerstvo 

národní obrany a zřídilo zde muniční sklad. Jako další zásah můžeme brát rok 

1944, kdy zde byla vybudována německá dílna, na výrobu leteckých motorů. 

Poslední údaje co se v jeskyni odehrálo, bylo po válce. Bylo zde vybudováno 

armádní velitelské stanoviště, které bylo až do konce roku 2001 přísně 

utajováno a střeženo. V roce 2005 se jeskyně ujala Správa jeskyní České 

republiky, která zpřístupnila další části. Podzemní kryt dodnes slouží jako 

součást prohlídky 

 

 

Zdroj:http://www.caves.cz/editor_files/Image/vypustek/logo_JV_rgb.jpg   
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3 Jeskynní život 

I přesto, že v jeskyni panuje naprostá tma a stálá roční teplota nepřevýší 10°C, 

nezabránilo přírodě k adaptaci tvorů na tyto podmínky. Najdeme zde 

zastoupení z řady letounů, hmyzu i rostlin. Pojem letouni je totéž co netopýři, 

kteří jsou jako jeskynní živočichové nejznámější. Z hmyzu jsou zastoupeni 

především pavoukovci nebo brouci. Z rostlin se vyskytují druhy mechů a 

lišejníků. Díky neustálému proudění vody, je jeskyně obohacena i o různé 

druhy ryb a obojživelníků (macarát jeskynní a mločík studňový)  

Jako nejznámější obyvatele jeskyně známe letouny, což je odborný název pro 

netopýry. Většina lidí, má z těchto tvorů strach. Snad je to pro jejich neobvyklý 

život v temných místech, početné kolonie o desítkách, stovkách či dokonce 

tisících jedinců. V České republice se vyskytuje 23 druhů netopýrů, z nichž 21 

se vyskytuje přímo v Moravském krase, z toho nejzastoupenější druh je 

Vrápenec malý a Netopýr velký.  
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Zfroj:http://www.naturfoto.cz/fotografie/andera/vrapenec-maly-xxxv1v1.jpg 

  

Obrázek 1 

Vrápenec malý 
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Obrázek 2  

Netopýr velký 

 

 

 

 

 

Zdroj:http://www.naturfoto.cz/fotografie/andera/netopyr-velky-xxx2019.jpg 
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Zdroj: http://magazin.libimseti.cz/cestovani/9762-co-ukryva-propast-macocha 

  

Obrázek 3  

Dno propasti Macocha 
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Obrázek 4  

Kostra medvěda v jeskyni Kateřinská 

 

Zdroj:http://zrcadlo.net/obrazky/clanky/2015-05/velky/DSC-3672-1-

0605201519101534240.jpg 
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Zdroj:http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/punkevni-jeskyne/ 

  

Obrázek 5 

Podzemní plavba v Punkevních jeskyních 
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Zdroj: http://itras.cz/jeskyne-balcarka/galerie/18106/ 

 

 

 

Obrázek 6 

Krápníková výzdoba v jeskyni Balcarka 


