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Svet okolo nás je plný 
nádherných prírodných javov, 
nad ktorými zastane rozum 

a srdce pookreje, 
ak ich dokážeme vidieť.                           

A. Einstein



Kniha Skryté krásy Veľkej Fatry a Moravského krasu vznikla ako jedna

z aktivít medzinárodného projektu „Kras v turizme a turizmus v krase“.

Projekt bol finančne podporený z operačného programu cezhraničnej

spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Riešiteľ-

ským územím bol Národný park Veľká Fatra v Žilinskom kraji a Chráne-

ná krajinná oblasť Moravský kras v Juhomoravskom kraji. 

Spoločným menovateľom predstavovaných území je fenomén krasu.
Radi by sme vám priblížili jedinečnosť a nádheru týchto území a vovied-

li vás aj do ich menej známych zákutí. Môžete s nami spoznať dve tváre

krasu – divokosť vrchov Veľkej Fatry, ktorá sa snúbi s vysokohorskými

scenériami, a romantickú dušu hlbokých žľabov, lesov a polí Moravské-

ho krasu.

Veľkú Fatru i Moravský kras vám predstavujeme vo všeobecných

kapitolách, v rámci ktorých vás zavedieme do tajomného sveta jaskýň,

závrtov a dolín, zoznámite sa s krasovou krajinou, jej jedinečnou faunou

a flórou. Nazriete aj hlboko do minulosti, do času, kedy si začal človek

kras podmaňovať a vznikali legendy. V ďalších kapitolách sa už budeme

venovať jednotlivým krasovým oblastiam, ktoré sme pre vás vybrali.

Kniha tak môže byť vaším novým sprievodcom na výletoch po krase.

Kniha vznikla spoluprácou viacerých bádateľov. Sú medzi nimi jasky-

niari, ochrancovia prírody, prírodovedci, historici a nadšenci, neustále sa

vracajúci do miest, ktoré im prilipli k srdcu. Tak neváhajte a vyberte 

sa s nimi aj vy na cestu plnú poznania a dobrodružstiev.

Poďakovanie patrí autorom, správy NP Veľká Fatra a všetkým, ktorí

sa na vzniku tejto knihy podieľali.

Za kolektív autorov
Jana Stehlíková



Bodliak ako keby symbolizoval divokosť Veľkej Fatry a romantickú krásu Moravského krasu (foto Jana Stehlíková)
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Veľká Fatra, jedno z najrozmanitejších pohorí Slovenska (foto Jaroslav Štefánik)
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NÁRODNÝ PARK VEĽKÁ FATRA

Historické pamiatky
1. Sučiansky hrad
2. Hrad Sklabiňa
3. Hrad Blatnica
4. Praveké hradisko Katova skala
5. Praveké hradisko Jaseno
6. Praveké hradisko Skala
7. Praveké hradisko Brotnica
8. Praveké hradisko Plešovica
9. Praveké hradisko Maliné

10. Praveké hradisko nad Rakšou

Chránené prírodné areály:
11. Dekrétov porast
12. Háj pod dolinou Teplô
13. Krásno
14. Mošovské aleje
15. Revúca

Národné prírodné rezervácie:
16. Borišov
17. Čierny kameň
18. Harmanecká tisina
19. Jánošíkova kolkáreň
20. Kornietová
21. Kudrnačka
22. Lysec
23. Madačov
24. Padva
25. Rakšianske rašelinisko
26. Rumbáre
27. Skalná Alpa
28. Suchý vrch
29. Tlstá
30. Veľká Skalná 

Prírodné rezervácie: 
31. Biela skala
32. Katova skala
33. Korbeľka
34. Rojkovské rašelinisko

Legenda:  

verejnosti prístupná jaskyňa

hrad

praveké hradisko

hlavné komunikácie

železničné trate

vodné toky

hranica národného parku

maloplošné chránené územie
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Slovensko sa svojou geologickou rôznorodosťou radí medzi popredné krajiny zeme. 
Na túto základnú diverzitu priamo nadväzuje členitý terén, z ktorého zas vyplýva

bohatosť pôdy, rastlín, živočíchov, ale aj dejín človeka a histórie poznania. Iba vo Vyso-
kých Tatrách a Veľkej Fatre sa vám môže stať, že keď stojíte priamo na hrebeni poho-
ria, vidíte vysoké hory všade vôkol seba. Napravo, naľavo - spredu i zozadu vás obklo-
pujú šíre svahy strmých kopcov obkolesených hlbokými dolinami. Toto symbolické 
obkľúčenie hradbou hôr sťažuje postup toku hmoty, energie i informácií, ktoré 
sa dokážu izolovať a zakonzervovať tak v čase. Do tejto prírodnej konzervy - krajiny, kde
naoko zastal čas, sa vyberme spolu. Nazrime do tajomných zákutí pohoria medzi 
Turcom a Liptovom, o ktorom vedia všetci, no nepozná ho nikto. Cesta bude kľukatá 
a plná výmoľov, no nezľaknite sa! Veď to voda vhupla do podzemia, aby vytvorila 
krásy jaskýň, na aké môžeme byť právom pyšní. Veľkosť Fatry nespočíva len v jej roz-
ľahlosti, ale i v jej opojnej, tajuplnej kráse.

Lukáš Vlček 

Jesenné hmly na západných svahoch Veľkej Fatry zvýrazňujú Turčiansku kotlinu (foto Jakub Gallo)



Slovom „kras“ označujeme svojrázny typ krajiny vytvo-
renej na horninách rozpustných vodou. Jej odtok zrá-

žok prebieha z veľkej časti podzemím – cez sieť podzemných
dutín, puklín, jaskýň a priepastí. Vytvára sa všade tam,
kde pod našimi nohami vystupujú vápenaté horniny,
vzniknuté usadzovaním drobných úlomkov kameňa, tiel
rastlín a schránok živočíchov, ktoré pred miliónmi rokov
obývali moria pokrývajúce naše územie. Horniny sa pôso-
bením zrážok aj povrchových tokov rozpúšťajú a obrusujú,
čím na ich povrchu vzniknú nepravidelné priehlbiny a vý-
stupky, žliabky a dierky či rozšírené pukliny odvádzajúce
vodu do podzemia. 

Viac mystický než logický
Nachádza sa tu tajuplný svet, celkom odlišný od toho,

aký poznáme na povrchu. V obklopení skalnými stenami

v ňom tečúca voda modeluje divoké kaňony a hlboké

jazerá, podzemnú krajinu priepastí, komínov a dómov,

kde na celú večnosť akoby zastal čas. Kvapkajúca voda, 

čo preniká do podzemia cez pukliny v strope jaskýň, zas

vytvára jedinečnú krasovú výzdobu. Tvoria ju najmä 

rôznorodé formy kvapľov z vyzrážaného vápnika, ktorý 

sa do vody dostal z rozpustenej horniny. Visiace stalakti-

ty a stojace stalagmity, stalagnáty spojené do kvapľových

stĺpov, kamenné záclony, brčká či kamenné perly tvoria
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Veľkofatranské sestry Tlstá a Ostrá – najznámejšie krasové vrcholy pohoria (foto Lukáš Vlček)

Kalcitové kryštály v jaskyni Tajná
túžba (foto Pavol Pokrievka)

Drobné sintrové jazierka a hrádzky na dne
jaskynnej chodby (foto Pavol Pokrievka) 

Kvapľová záclona z Perlovej jaskyne 
(foto Lukáš Vlček)

KRAS A JASKYNE 
VEĽKEJ FATRY



len zlomok tvarov a foriem jaskynnej výzdoby. O jej bo-

hatosti rozhodujú najmä vlastnosti horniny, cez ktorú

voda, vytvárajúca čarovný podzemný svet, preteká. 

Tajomstvo jaskýň tkvie v kameni
Pri potulkách veľkofatranskou prírodou pozornému oku

neunikne farebná odlišnosť kameňov na rôznych mies-

tach v krajine. Tí skúsenejší vedia, že pohorie pozostáva

z viacerých typov hornín. Z nich niektoré vznikli v dáv-

nych dobách stuhnutím žeravej magmy hlboko pod zem-

ským povrchom – sú to hlavne žuly, zložené z kryštálikov

kremeňa, sľúd a živcov. V prírode sa takmer nerozpúš-

ťajú, a preto sa na nich kras netvorí. Žuly v osi Ľuboch-

nianskej doliny predstavujú najstaršie jadro pohoria,

obklopené súvrstviami hornín usadených v mladších

geologických obdobiach. Zreteľne zrnité pieskovce sú

takisto bez jaskýň. 

Avšak vápence a dolomity, ktoré sa vo Veľkej Fatre

nachádzajú v niekoľkých nad sebou ležiacich sledoch 

(na pôvodnom mieste leží sedimentárny obal a na väčšiu

vzdialenosť boli presunuté horninové príkrovy), predsta-

vujú pre vodu priam ideálne priechodné geologické

prostredie. Dolomity sú menej priepustnými horninami,

zloženými zo sivobielych kryštálikov rovnomenného

minerálu. V teréne vytvárajú skalné steny, často v radoch

alebo vežiach. Sú mimoriadne krehké, a tak cez ne voda

preteká puklinovými priestormi, tvoriacimi hlboké a úzke

priepasti.

Až vo chvíli, keď v podzemí narazí na čisté vápence,

začína formovať jemné, oku lahodiace tvary – chodby 

a priepasti s eliptickým až okrúhlym profilom, kľukatia-

ce sa meandre a dómy s rozprávkovou výzdobou. Typov

vápenca, vzájomne sa líšiacich obsahom ich základného

minerálu – kalcitu, zrniek piesku, ílu či schránok mor-

ských živočíchov, je vo Veľkej Fatre neúrekom a každý 

z nich sa rozpúšťa inak. Tými najvhodnejšími na krasova-

tenie sú triasové gutensteinské alebo gaderské vápence,

pomenované podľa Gaderskej doliny. Krasové javy sa vy-

skytujú aj v schreyeralmských, reiflinských, raminských

a podhradských vápencoch, pomenovaných podľa Pod-

hradskej doliny. Najmenej priepustnými sú slienité

vápence, kremité, hľuznaté a rohovcové vápence z obdo-

bia jury a kriedy. Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, odol-

nosť hornín voči rozpúšťaniu priamo súvisí s podmienka-

mi, aké na našom území panovali v období usadzovania

hornín pred miliónmi rokov. Súvislosti sa však dajú sle-

dovať ďalej – na každej z hornín sa zvetrávaním vytvára

pôdna vrstva vyznačujúca sa rozdielnymi vlastnosťami.

Každú z pôd obľubujú iné rastlinné a živočíšne spoločen-

stvá. Rastliny zas hostia ďalšie špecifické druhy drobných

živočíchov, čo možno pozorovať napríklad na mimoriad-

ne bohatej rôznorodosti motýľov Veľkej Fatry. Vzájomnú

súvzťažnosť v prírode dopĺňa človek, ktorý svojimi myš-

lienkovými pochodmi ovplyvňuje dušu krajiny. Na rozdiel-

nych horninách sa vytvára rôzny reliéf. Tak ako strmé

skalnaté svahy Bralnej Fatry z triasových vápencov a do-

lomitov ostro kontrastujú so širokými chrbtami oblého

hrebeňa Hôľnej Fatry, budovanej kriedovými slienitými
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Aby človek preskúmal podzemie, nezriedka musí 
prekonať skalné zúženie (foto Pavol Pokrievka)

Alebo priepasť, kam si zostup vyžaduje odvahu, silu 
a zručnosť (foto Pavol Pokrievka)



vápencami, aj v hlbinách ľudskej mysle vyvstáva obľuba,

rešpekt, bázeň či strach z jednotlivých typov krajiny.

Kras, ako osobitá črta Veľkej Fatry, priťahuje romantické

aj dobrodružné povahy. Divoké skalné bralá zívajúce

otvormi do tajomného podzemia odvekov lákajú k sna-

hám odhaľovať tajomstvá a postupne posúvať hranice

poznania. 

Podzemie Veľkej Fatry
Kras Veľkej Fatry je krajinou posiatou jaskyňami, i keď

nie tak rozľahlými ako sú tie v Nízkych Tatrách, či tak

hlbokými ako priepasti Slovenského krasu. Je krajinou, 

i z hľadiska výskytu krasových foriem a jaskýň, úplne

špecifickou. Z takmer 400 jaskýň na jej území len niekoľ-

ko presahuje dĺžku 100 metrov a len dve sú dlhšie než

kilometer. Typickou jaskyňou je tu široký skalný previs,

pod ktorým v dávnych časoch nachádzali úkryt pravekí

lovci, prospektori vzácnych rúd na prelome letopočtov,

utečenci pred skýtskymi vojnovými ťaženiami, prevozní-

ci tovaru, drevorubači, pastieri dobytka, zbojníci, vojaci 

i partizáni, či turisti a hubári v priebehu posledných

rokov. Už z čias valašskej kolonizácie možno pochádza

tradícia zachovaná v najstaršej zmienke o podzemí Veľkej

Fatry. Jednu z rozľahlých previsových jaskýň vo Vápen-

nej dolinke spomína Matej Bel vo svojich Notíciách 

(1735 – 1742) ako jaskyňu Mažarná. Jaskyňa, čo dokáže

ukryť pred búrkou celé stádo oviec, dodnes nesie toto meno.

Nachádza sa priamo pri turistickom chodníku na Tlstú 

a jej štatút verejnosti voľne prístupnej jaskyne umožňuje

prehliadku podzemia každému, kto sa na jej prieskum

vystrojí svetlom, teplým oblečením a dostatočnou dáv-

kou odvahy. Tie neprístupné jaskyne objavujú, skúmajú 

a dokumentujú zanietenci z radov jaskyniarov, ktorých

ťažký a často aj mimoriadne nebezpečný koníček možno

umiestniť niekde na hranicu medzi extrémne športové

výkony a prírodné vedy.

Blatnický kras
Previsové jaskyne sú doménou Blatnického krasu, ktorý

je ťažiskovou krasovou oblasťou pohoria. Rozkladá sa na

území Gaderskej a Blatnickej doliny s výraznými vrchol-

mi Tlstá (1373 m n. m.) a Ostrá (1247 m n. m.). Z plochy

takmer 120 km2 nepoznáme vyvieračky, ktorými by zráž-

ková voda vytekala z podzemia opäť na povrch. Záhadné

územie je domovom desiatok jaskýň, viazaných najmä 

na svahy Vápennej dolinky. Najväčšou z nich je Jaskyňa

Izabely Textorisovej, pomenovanej podľa slovenskej bota-

ničky pôsobiacej na prelome 19. a 20. storočia v Turci. Jas-

kyňa dosahuje bezmála 200 m a v jej útrobách sa našli

cenné paleontologické nálezy. Okrem obrovského jaskyn-

ného medveďa tu počas poslednej ľadovej doby žil aj pra-

veký kamzík, ktorého výskyt je dnes obmedzený už len

na oblasť Tatier. Na rozdiel od neho jaskynné medvede

na sklonku glaciálu vyhynuli úplne. Archeologicky

významná Mažarná jaskyňa s rozľahlými podzemnými

jazierkami, Jelenia jaskyňa, do ktorej portálu sa uchyľuje

pred dažďom zver či Stĺpové jaskyne s bohatou a netypic-

kou výzdobou, dopĺňajú podzemné spektrum Tlstej. 

Aj Ostrá má však svojrázne podzemie. V dolomitoch je tu

situovaná napr. 53 m hlboká Priepasť na Ostrej. Na Bielej

skale v závere Necpalskej a Gaderskej doliny sa gravitač-

ným sadaním vytvorili hlboké jaskyne Morňa a Štrochy.
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Jedným z najmohutnejších otvorov do podzemia sa pýši
Mažarná jaskyňa (foto Lukáš Vlček)

Charakteristická výzdoba z mäkkého sintra na strope
Perlovej jaskyne (foto Pavol Pokrievka)



Práve do Štrochov sa v minulosti umiestnilo špeciálne geo-

logické zariadenie, ktoré ukazuje, že aj hory sú v neustálom

pohybe. 

Beliansky kras
Beliansku dolinu obklopuje Beliansky kras s dvomi vý-

znamnými oblasťami výskytu jaskýň. Bližšie k ústiu doli-

ny leží Žiarna dolinka so štyrmi Žiarnymi jaskyňami 

ukrývajúcimi priepasti, podzemné jazierka a bohatú

výzdobu. Vody z dolinky dnes pravdepodobne odtekajú

popod horský hrebeň do vedľajšej Necpalskej doliny, 

čo dokazuje, že príroda sa nie vždy riadi logikou, akú by

hľadal človek pri pohľade na chrbty a doliny hôr. Druhou

oblasťou je masív Suchej (1112 m n. m.), obkolesený hlbo-

kými skalnatými tiesňavami s vodopádmi a kaskádami, 

z ktorých najznámejšie sú vodopády v Došnej dolinke.

Kopec sa pri pohľade z vrcholu Borišova javí ako drobný,

zdanlivo bezvýznamný, zalesnený masív. Z geologického

hľadiska je to však „torta“ zložená z množstva nad sebou

uložených vrstiev a súvrství krasových hornín. V jednom 

z nich sa nachádza jaskynný systém dlhý takmer tri kilo-

metre. Suché jaskyne, Perlová, Medvedia jaskyňa či Javori-

na síce nie sú navzájom fyzicky prepojené, no vytvorila ich

tá istá voda, prúdiaca cez kopec len niekoľko metrov hru-

bým pruhom gutensteinského vápenca. Či sa v budúcnos-

ti vzájomne spriechodnia, rozhodne úsilie jaskyniarov,

ktorí neúnavne bádajú v tmavom svete ukrytom v hlbi-

nách skál. Jaskyne sú tu typické snehobielou výzdobou 

z mäkkého sintra, vzniknutého bakteriálnymi procesmi.

Mohutné guľovité stalaktity tohto pôvodu dostali v mi-

nulosti názov „kvaple veľkofatranského typu“. 

Sklabinský kras
Oblasť v okolí Katovej skaly (927 m n. m.) a Kľaku 

(1394 m n. m.) nad Sklabinskou dolinou sa zvykne 

označovať ako Sklabinský kras. Je domovom menších,

do 100 m dlhých jaskýň, najmä puklinového charakteru. 

Kraľoviansky kras 
Na severe pohoria, v okolí meandrovitého úseku údolia

Váhu, sa nachádza Kraľoviansky kras s desiatkami jaskýň,

ktoré vznikli eróznou činnosťou vôd rieky Váh ponárajú-

cich sa najmä do svahov Kopy (1187 m n. m.). Jedna z naj-

významnejších jaskýň tejto oblasti sa objavila v 19. storočí

pri razení železničného tunela cez skalnú ostrohu spadajú-

cu do údolia Váhu zo severu. Jaskyniarsky objav z roku

2014 priniesol štvrť kilometra krásne vyzdobených pod-

zemných chodieb v Kraľovianskej hornej jaskyni v Sokole.

Mnohé drobné jaskyne Šípskej Fatry, napr. Baraskulina jas-

kyňa, slúžili ako úkryt pre človeka v rôznych historických

etapách. Indície silného skrasovatenia a možnosti objavu

rozsiahleho jaskynného systému poskytuje masív Ostré

(1066 m n. m.), kadiaľ vedie plánovaná železničná trať. 

Harmanecký kras
Z východnej strany Veľkej Fatry sa nachádza viacero

drobných jaskýň v údolí potoka Revúca a v masíve Zvo-

lena. V najjužnejšej časti pohoria, na hranici s Kremnic-

kými vrchmi, sa rozprestiera rozľahlý Harmanecký kras 

s archeologicky a paleontologicky významnými Túfnymi

jaskyňami. Turisticky sprístupnená Harmanecká jaskyňa

(Izbica) pod Kotolnicou je zas významná ako najdlhšia

jaskyňa pohoria s dĺžkou 3123 m a bohatou jaskynnou

faunou.

Súčasný stav poznania krasu a jaskýň Veľkej Fatry

odráža záujem po spoznávaní tajuplných zákutí hôr, prí-

rodných zákonitostí a útrob Zeme nielen praktickými jas-

kyniarmi a speleológmi, ale aj množstvom vedcov,

nadšencov a milovníkov prírody, ktorí prispievajú k lúšte-

niu hlavolamu, aký nám zanechali kvapky vody dopada-

júce na vrcholy vápencových hôr. Kras je niekedy viac

mystický než logický. Ak poodhalíme rúško jeho tajom-

stiev, nezriedka nás čakajú prekvapivé zistenia, aké by

sme neočakávali ani v tých najdobrodružnejších snoch. 
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Dómy a siene jaskýň predstavujú podzemné chrámy
prírody (foto Pavol Pokrievka)



Fauna Veľkej Fatry je bohatá na množstvo druhov
hmyzu, vtákov, cicavcov a ďalších skupín živočíchov

práve vďaka rozmanitosti podmienok, ktoré im na život
poskytujú rozľahlé lesy, horské lúky v hrebeňovej časti
Fatry, skalné masívy a jaskyne krasovej časti pohoria,
potoky a riečky, ako aj prechodné prostredia medzi nimi.

Veľká Fatra ako geologicky rôznorodé prostredie, ideál-
ne dokumentuje vývoj pravekej fauny, predovšetkým tej
morskej, vyskytujúcej sa v druhohorných vápenatých hor-
ninách. Nachádzajú sa v nich zachované hlavne schránky
a odtlačky pevných častí tiel ramenonožcov, lastúrnikov,
koralov, amonitov či belemnitov. Mnohé z nich majú veľký
stratigrafický význam – určujú presný vek hornín alebo
dokumentujú prostredie, v ktorom žili.

Život v jaskyniach
Jaskyne v dávnej minulosti posky-

tovali úkryt pravekým zvieratám. 

Z Veľkej Fatry sú známe bohaté nále-

zy medveďov jaskynných, ktoré boli

asi o tretinu väčšie než súčasné med-

vede hnedé. Výnimočne sa v jaskyn-

ných sedimentoch našli zuby prave-

kého vlka či jaskynnej hyeny. Zmeny

klímy od konca ľadovej doby pred 

10 000 rokmi dokumentujú vývržky

sov a iných dravých vtákov. Okrem

stavovcov sa v jaskyniach a ich portá-

loch dobre zachovávajú ulity slimá-

kov. Jaskyne Veľkej Fatry dodnes

hostia typické drobné živočíchy, via-

zané výlučne na jaskynné prostredie

(nízka teplota, vlhkosť, nedostatok

svetla) – šťúriky, chvostoskoky, mnohonôžky.

Z cicavcov tu treba spomenúť samostatnú skupinu

hmyzožravcov – netopiere, ktoré v lete využívajú ako

úkryty a domov rôzne stavby v lese (najmä lesné chaty),

duté stromy či skalné pukliny a počas chladnej časti roka

zimujú v množstve jaskýň, ktoré sú súčasťou krasovej

časti Veľkej Fatry. Na zimoviskách bolo doteraz zistených

16 druhov z 28 druhov netopierov prirodzene sa vysky-

tujúcich na území Slovenska – podkovár krpatý, podkovár

veľký, netopier veľký, netopier ostrouchý, netopier

veľkouchý, netopier riasnatý, netopier brvitý, netopier

fúzatý, netopier brandtov, netopier vodný, netopier

pobrežný, večernica pestrá, večernica pozdná, večernica

severská, večernica malá, ucháč svetlý, uchaňa čierna,
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Medveď hnedý (foto Juraj Žiak)

Netopier veľký
(foto Mária Apfelová)

Podkovár malý 
(foto Mária Apfelová)

Večernica severská
(foto Mária Apfelová)

Zimujúca kolónia uchane čiernej
(foto Mária Apfelová) 



pričom nie je vylúčená ani prítomnosť ďalších druhov.

Najvýznamnejším doteraz známym zimoviskom netopie-

rov vo Veľkej Fatre je Harmanecká jaskyňa, kde každo-

ročne zimuje 1000 – 1500 jedincov. Okrem mesiacov 

zimného spánku skonzumuje každý netopier denne

obrovské množstvo hmyzu (komáre, chrobáky, motýle 

a iný hmyz); u niektorých druhov je to až 3000 komárov

za jedinú noc. 

Život na povrchu
V zalesnenom území Veľkej Fatry sa prirodzene vysky-

tujú všetky tri druhy veľkých šeliem, predstavujúcich

vrchol potravovej pyramídy – rys ostrovid, vlk dravý 

i medveď hnedý. Stretnutie s nimi je vzácne a patrí 

k výnimočným zážitkom. Napriek obavám návštevníkov,

pri bežnom pohybe po turistických chodníkoch, pri stret-

nutí s nimi nehrozí žiadne nebezpečenstvo, pretože vždy,

ak o nás vedia a majú možnosť ujsť, aj tak urobia. Z men-

ších šeliem sú bežné kuna lesná a kuna skalná, lasica

myšožravá hranostaj čiernochvostý, jazvec lesný či líška

hrdzavá. V podhorských a horských tokoch sa pravidelne

vyskytuje aj vydra riečna, ktorá tu loví nielen ryby, ale 

i žaby, slimáky, väčší hmyz, no nepohrdne ani vajíčkami

alebo mláďatami vtákov, drobnými cicavcami či inou

dostupnou mäsitou potravou. Stálym obyvateľom lesov 

a priľahlých lúk je aj mačka divá. Nepôvodným druhom,

ktorý sporadicky zaznamenávame vo fatranských doli-

nách, je psík medvedíkovitý. Pôvodne žil v juhovýchodnej

Ázii, Japonsku a na východnej Sibíri, odkiaľ sa kvôli kožu-

šinovému chovu dostal do mnohých krajín Európy a vo

voľnej prírode sa úspešne rozmnožuje. Z kopytníkov tu

možno stretnúť druhy ako jeleň lesný, srnec hôrny, di-

viak lesný a na skalných terasách Gaderskej, Žarnovickej 

a vzácne aj Harmaneckej doliny aj z Álp dovezeného

kamzíka vrchovského alpského. Všetky kopytníky sú dô-

ležitou zložkou potravy veľkých šeliem.
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Vydra riečna (foto Mária Apfelová)

Srnec hôrny (foto Ľudovít Remeník)

Kamzík vrchovský alpský (foto Ľudovít Remeník)
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Krajina z vtáčej perspektívy
Vtáky sú významnou súčasťou fauny Veľkej Fatry a vďa-

ka výskytu mnohých vzácnych druhov bolo na jej území

kvôli ich ochrane vyhlásené Chránené vtáčie územie

Veľká Fatra. Kráľmi oblohy počas dňa sú dravce orol skal-

ný a orol krikľavý, z ďalších denných dravcov sa vysky-

tujú jastrab lesný, jastrab krahulec či myšiak lesný. 

Na osách a včelách si v teplejších častiach pohoria rád

pochutí včelár lesný. V noci oblohe kraľujú sovy – výr

skalný, sova dlhochvostá, sova lesná, pôtik kapcavý, kuvi-

čok vrabčí. Vhodné podmienky pre život tu majú aj kuro-

vité vtáky, a tak sa vo Veľkej Fatre vyskytujú aj stabilné

populácie jariabka hôrneho, tetrova hlucháňa či tetrova

hoľniaka. Posledné dva druhy majú v súvislosti s ľudský-

mi aktivitami, meniacimi sa klimatickými a následne 

aj biotopovými podmienkami čoraz väčšie existenčné prob-

lémy. O zdravotný stav lesa sa pomáhajú starať ďatle –

ďateľ trojprstý, ďateľ čierny, ďateľ bielochrbtý či ďateľ

veľký. Svojou aktivitou prispievajú tiež k hniezdnej ponu-

ke mnohých ďalších druhov, najmä spevavcov, ako sýkor-

ky, mucháriky, brhlíky a mnohé ďalšie. Skutočným fareb-

ným skvostom je rybárik riečny, ktorý spolu s vodnárom

riečnym a trasochvostom horským obýva okolie horských

tokov. Mokrade okolo tokov navštevuje tiež bocian čierny,

ktorý si buduje hniezda vysoko na stromoch alebo v ska-

lách. Veľká Fatra predstavuje významné ťahové územie,

kadiaľ sa počas migrácií presúva, prípadne sa tu zastavu-

je množstvo druhov sťahovavých vtákov.

Hmyz je samostatnou a asi najbohatšou skupinou

živočíchov Veľkej Fatry zahŕňajúcou stovky až tisícky

druhov. Množstvo pestrofarebných motýľov lieta najmä

počas leta. Z nich najvzácnejším je jasoň červenooký via-

zaný na najteplejšie skalné lokality a ich rastlinné spolo-

čenstvá. Ďalšími chránenými druhmi motýľov sú jasoň

chochlačkový, ohniváčik veľký alebo spriadač kostihojo-

vý. Fúzač alpský patrí vďaka svojim belasým krovkám 

Sokol sťahovavý (foto Ľudovít Remeník)

Klinovka hadia (foto Mária Apfelová)

Ohniváčik zlatobyľový (foto Mária Apfelová)Fúzač alpský (foto Mária Apfelová)



k najznámejším chráneným druhom spomedzi chrobá-

kov. Za povšimnutie stojí aj dravá bystruška potočná, plo-

cháč červený či fúzač karpatský. Na brehoch potokov

možno zazrieť vzácne vážky, akými sú hadovka lesklá,

vážka tmavá a vážka pásavá alebo veľmi vzácny druh

vážok šidielko ozdobné. 

Rozmanitosť drobného živočíšstva
Výslnie skál obľubujú hady a jašterice. Medzi chránené

druhy patria jašterica živorodá, jašterica múrová, jašteri-

ca obyčajná, slepúch lámavý, užovka hladká či vretenica

severská. Pri vode možno zazrieť užovku obojkovú, ktorá

tu vyhľadáva obojživelníky a hmyz. Zo žiab vo Veľkej

Fatre žije kunka žltobruchá – s očnou zreničkou v tvare

srdiečka, rosnička zelená, skokan hnedý, ropucha brada-

vičnatá, ropucha zelená a v prameniskách, mlákach 

či stojatých vodách im robia spoločnosť mlok karpatský

mlok vrchovský, mlok bodkovaný či salamandra škvrnitá.

Z hmyzožravcov sa v pohorí vyskytuje aj jež východ-

ný a krt podzemný. Z chránených druhov drobných

cicavcov treba spomenúť plcha sivého, pĺšika lieskového

či myšovku vrchovskú, ktorá ako glaciálny relikt ostala 

na našom území po poslednom zaľadnení doby ľadovej.

Domček na chrbte
Spomedzi slimákov možno v pralesovitých častiach

Veľkej Fatry nájsť na hnijúcom dreve vzácneho modro

sfarbeného slizniaka karpatského. Ulitníky sú samostat-

nou bohatou skupinou živočíchov, ktoré v pohorí žijú 

v desiatkach druhov. Ich význam spočíva napríklad

v tom, že sa ich schránky zachovávajú vo vápnitých sedi-

mentoch a predstavujú tak významnú pomôcku pri rekon-

štrukcii prírodného prostredia v minulosti. Zistený tu bol

výskyt karpatských endemitov, napr. Oxychilus orientalis,
Argna bielzi, Chilostoma cingulella; z vlhkomilných dru-

hov zas mnohé citlivé a ohrozené druhy mäkkýšov, napr.

Cochlicopa nitens, Pupilla alpicola, Vertigo angus-
tior, Vertigo antivertigo, Euconulus alderi, Perpolita petro-
nella či Pseudotrichia rubiginosa.
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Kunka žltobruchá (foto Mária Apfelová) Ropucha bradavičnatá (foto Mária Apfelová) Rosnička zelená (foto Mária Apfelová)

Jašterica múrová (foto Mária Apfelová) Slepúch lámavý (foto Mária Apfelová)

Slizniak karpatský (foto Mária Apfelová)
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Štúdium flóry Veľkej Fatry lákalo vedcov, ale aj ľudí
bez botanického vzdelania, už odpradávna. Jeho po-

čiatky sa datujú až do 17. storočia. Spomedzi mnohých
botanikov minulého storočia bola však asi najvýznamnej-
šou a zároveň prvou slovenskou botaničkou rodáčka z Blat-
nice – Izabela Textorisová. Svojimi botanickými znalosťami
zhrnutými v práci „O turčianskej flóre“ z roku 1930 bola
známa aj vo vzdialenejšom zahraničí. Jej dielo spolu 
s herbárovými položkami slúži dodnes ako východisko 
pri hodnotení zmien vegetácie v priebehu posledných 120
rokov. 

V rozmanitosti tkvie krása
Tak ako živočíšstvo Veľkej Fatry, má aj flóra svoju neza-

meniteľnú funkciu a vyznačuje sa mimoriadnou pestros-

ťou a panenskou krásou. Jej rozmanitosť je podmienená

rôznymi faktormi, no predovšetkým ekologickými pod-

mienkami, ako je geologický podklad, mikroklimatické

podmienky, členitosť reliéfu, expozícia či pôdne pomery.

Veľká Fatra je typickým horským územím, ktoré možno

zaradiť medzi jedno z najväčších jadrových pohorí Vnú-

torných Západných Karpát. Vďaka svojej geografickej

polohe má významné postavenie nielen z hľadiska vývo-

ja flóry, ale aj vegetácie. Striedajú sa tu prvky východo-

karpatskej flóry, ako napríklad telekia ozdobná a pichliač

lepkavý s prvkami ilýrskymi, akými sú muchovník vajco-

vitý, volovec vŕbolistý či guľôčka srdcovitolistá, ktorá sa 

v rámci Slovenska vyskytuje výlučne vo Veľkej Fatre. 

Vysoká rozmanitosť flóry sa prejavila aj vo vertikál-

nom členení územia. Práve preto sa tu možno stretnúť 

s teplomilnými druhmi, napríklad ľanom žltým alebo ast-

rou spišskou a súčasne s druhmi obľubujúcimi chladnej-

šie klimatické podmienky, akými sú fialka alpínska alebo

plesnivec alpínsky. 

Endemity, relikty a ohrozené rastliny
Veľmi významné zastúpenie majú endemity, čiže druhy,

ktoré sa prirodzene vyskytujú len na danom špecifickom

území a nikde inde. Najvzácnejšie sú tie, ktoré sú viaza-

né priamo na územie Veľkej Fatry. Okrem snáď najzná-

mejšieho veľkofatranského endemitu – cyklámenu fat-

ranského – tu rastie mak tatranský veľkofatranský, viažu-

ci sa len na niekoľko previsových dutín v masíve Tlstej, 

Ostrej a Bágľovho kopca, alchemilka obrátená a viacero
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Plesnivec alpínsky (foto Katarína Hegedüšová)

Astra spišská (foto Katarína Hegedüšová)

Na Ploskú zavítala jeseň (foto Mário Olšavský)



druhov jarabín, napríklad lokálny endemit jarabina peká-

rovská, vyskytujúci sa iba na skalnatých južných svahoch

vrchu Pekárová nad Gaderskou dolinou. Hojný je aj vý-

skyt reliktných druhov rôzneho pôvodu a veku. Do tejto

skupiny patrí hadovník živorodý s výskytom napríklad 

na Kráľovej, Majerovej a Bielej skale alebo Suchom

vrchu, Ploskej a Skalnej Alpe. Vzhľadom na svoj ojedine-

lý výskyt sú všetky spomínané druhy prirodzene vzácne.

Nemali by sme však zabudnúť na tie druhy rastlín, ktoré

ustupujú kvôli likvidácii ich stanovíšť ľudskou činnosťou.

Najohrozenejšími stanovišťami sú mokraďové biotopy –

podmáčané lúky, prameniská, slatiny a vrchoviská, ale aj

iné typy stanovíšť hosťujúce mnohé kriticky ohrozené,

silne ohrozené, zraniteľné, takmer ohrozené a zákonom

chránené druhy. Spomenieme aspoň niektoré: rojovník

močiarny s výskytom na Rojkovskom rašelinisku, vstavač

ploštičný v Ľubochni a na Kľaku, rosička okrúhlolistá,

známa z Rojkovského a Rakšianskeho rašeliniska, ostrica

oblastá zo slatinných lúk a Rojkovského rašeliniska, vsta-

vač počerný z Ľubochnianskej doliny, Rojkova alebo alú-

via Revúcej a vachta trojlistá, ktorú je možné vidieť už

len na niekoľkých lokalitách. Najznámejšími sú údolie

potoka Rakša, Rojkovské rašelinisko a alúvium Revúcej.

Rozprávanie lesov
Veľká Fatra sa môže pýšiť dobre zachovanými rozsiahly-

mi lesnými komplexmi vystupujúcimi do nadmorskej

výšky 1300 a miestami až 1365 m n. m., vrátane horských

pralesov a tisových porastov. Najväčšie zastúpenie majú

vápencové a kvetnaté bukové lesy s bohatým druhovým

zložením. Pri návšteve vyšších polôh pohoria možno

natrafiť na ľudskou činnosťou nepoškodené bukové javo-

riny, ktoré, najmä na východných svahoch, vystupujú 

až k hornej hranici lesa. Prevládajúcimi drevinami sú buk

lesný, javor horský, javor mliečny, lipa malolistá či jarabi-

na vtáčia. Na jeseň, kedy listy javorov a jarabín hrajú

všetkými farbami, vytvárajú porasty esteticky pôsobivú,

pestrofarebnú mozaiku. Zriedkavejším lesným spo-

ločenstvom sú druhovo chudobnejšie kyslé bučiny, 

v ktorých niekedy takmer monodominantne prevláda

buk. Smrekové lesy sú v súčasnosti prevažne na celom

území Slovenska neprirodzené a človekom umelo vysá-

dzané. Na území budovanom kryštalickými horninami 

v severnej časti Veľkej Fatry sú v úzkom páse na západ-

ných svahoch Smrekovice zachované prirodzené smreči-

ny, čomu nasvedčuje aj bohatý bylinný podrast s prevlá-

dajúcimi machorastmi. Výnimočné postavenie má bralná

časť pohoria, kde možno dodnes natrafiť na reliktné

porasty kosodreviny. Kto ich chce vidieť na vlastné oči,

musí sa vybrať napríklad na Skalnú Alpu, Suchý vrch,

Markovu skalu, ktorú mnohí poznajú pod názvom Ťava,

alebo na Drienok či Čierny kameň. Zaujímavosťou sú 

inverzné polohy roklín, akou je napríklad Padva, kde 

sa reliktný typ kosodreviny takisto zachoval. Kosodrevina

bola neskôr vysádzaná človekom ako protilavínová ochra-

na a ako takzvaná „rekonštrukcia“ hornej hranice lesa.

Umelú výsadbu z diaľky pripomínajúcu šachovnicu

možno nájsť na Kráľovej studni.
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Rosička okruholistá (foto Katarína Hegedüšová)

Vstavač počerný (foto Katarína Hegedüšová)
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Vzácne lesné spoločenstvá
Veľmi vzácne a výnimočné sú spoločenstvá reliktných

vápnomilných borín s borovicou lesnou a mimoriadne

pestrým bylinným podrastom. V nižších polohách môže-

me nájsť množstvo teplomilných druhov, ako napríklad

ostricu nízku, ostrevku vápnomilnú, stoklas jednosteblo-

vý, kostravu bledú, klinček včasný či ranostaj venčený.

Rovnako vzácne sú aj spoločenstvá smrekovcových borín

s primiešaným smrekovcom opadavým a spoločenstvá

teplomilných dúbrav. Pamätník doby ľadovej a zá-

roveň aj symbol národného parku – tis obyčajný – možno

obdivovať v Harmaneckej tisine, vďaka ktorej sa Sloven-

sko môže pýšiť najväčším prirodzeným výskytom tisu 

v rámci strednej Európy. Tis je dlhoveká tieňomilná 

drevina viazaná svojím výskytom na sutinové lesy. 

Kvôli holorubnému spôsobu hospodárenia v lesoch 

a poškodzovaniu kmeňov drevín jeleňou zverou je tis 

v súčasnosti na ústupe.

Poklady lesov a lúk
Asi najznámejším druhom vápencových bučín, horských

bučín so smrekom a reliktných borín je cyklámen fa-

transký, vyskytujúci sa od doliny Bielej vody a údolia

Čierneho potoka pri Hornom Harmanci po Beliansku

dolinu, ako aj v širšom okolí sedla Veľký Šturec, medzi 

Hornojelenskou a Suchou dolinou. Izolovaný výskyt 

sa uvádza v Podhradskej doline pod Kľakom. Roztrúsene,

miestami však v početnejších populáciách v bučinách,

sutinových lesoch, zriedkavejšie na krovinatých stráňach

v spoločenstvách skalných previsov a v porastoch koso-

dreviny na Kope od 430 do 1220 m n. m. rastie najväčšia

slovenská orchidea – črievičník papučkový. Zo vzácnej-

ších lesných druhov sa v pohorí vyskytuje napríklad

lazerník archangelikový, vojnovka belasá, zvonovec ľalio-

listý, šabrina pošvatá a starček tôňomilný. Pôvodná je aj

telekia ozdobná, ktorú istotne vďaka takmer 1–2 m výške,

veľkým listom a nápadným sýtozlatožltým 5–8 cm

veľkým kvetom na prechádzke Ľubochnianskou dolinou

Výsadba na Kráľovej studni (foto Katarína Hegedüšová)

Symbol národného parku tis obyčajný 
(foto Katarína Hegedüšová)

Rozchodnica ružová
(foto Katarína Hegedüšová)

Cesnak hadí
(foto Katarína Hegedüšová)

Zvonček hrubokoreňový 
(foto Katarína Hegedüšová)



nemožno prehliadnuť. V tejto doline je typický výskyt 

horských kosných lúk, ktoré sú domovom nielen ľalie

cibuľkonosnej, ale aj zvončeka klbkatého, zvončeka hru-

bokoreňového, viacerých druhov alchemiliek či pakosta

lesného. V záveroch doliniek sú spoločenstvá s pakostom

vďaka jasnej fialovkastej farbe veľmi nápadné.

Potulky hrebeňom
Zdatní turisti sa môžu vybrať na túru hrebeňom, kde 

sa okrem krásneho výhľadu na krajinu a vysokých hor-

ských štítov dá obdivovať aj vzácna kvetena. Na trávna-

tých svahoch, ale aj na skalách v Bralnej Fatre, na vrchu

Sokol pri Krpeľanoch a na Vysokom grúni pri Ľubochni

je možné uvidieť lykovec voňavý. Vďaka geografickej

polohe Veľkej Fatry a jej nižšej nadmorskej výške sú tu

vysokohorské druhy zastúpené len vzácne. Druhy ako

kozinec alpínsky či lomikameň vždyzelený pretrvali len 

v ekosystémoch snehových polí a v záveterných polo-

hách hlavného chrbta. Ďalšie, ako napríklad bartsia

alpínska, ohrozený a zriedkavý druh ostrica skalná, ostri-

ca tuhá alebo rozchodnica ružová sa zas vyskytujú pre-

važne na exponovaných vrcholových stanovištiach. 

Na oblých chrbtoch centrálneho hrebeňa pohoria si našli

miesto floristicky bohaté a pestré spoločenstvá, ktoré

vznikali po celé stáročia odlesňovaním a následnou past-

vou. Na Kráľovej studni je ich možné obdivovať dodnes,

pričom peknou ukážkou je letný aspekt s bedrovníkom

väčším červeným. Kvôli opusteniu hospodárenia na ho-

liach dnes tieto spoločenstvá zaberajú len malé plochy

nielen vo Fatre, ale i v ostatných pohoriach Slovenska.

Ich biotopy nahrádzajú konkurenčne zdatnejšie druhy

tráv – metlica trsnatá, ovsica dvojrezná či smlz trsťovní-

kovitý. Vďaka šafranom spišským sa niektoré z horských

lúk hneď po roztopení snehu zafarbia do modrofialova.

Modrú krásu zanedlho vystrieda biela farba veternice

narcisokvetej, žltkastá cesnaku hadieho či jasnožltá žlto-

hlava európskeho, indikujúceho vlhkejšie stanovištia.

Tam, kde v minulosti stáli salaše alebo pastierske koliby,

je v súčastnosti zvýšený výskyt pŕhľavy dvojdomej alebo

štiavov. Stáda jalovíc možno ešte aj dnes stretnúť 

v oblasti Kráľovej studne, kde pri intenzívnej pastve

dochádza k tvorbe eróznych rýh, prtí, ako aj celkovému

narušeniu pôdneho krytu. Preto tu nie je zriedkavý ani

výskyt takého druhu, akým je pichliač roľný alebo aj

iných, človekom zavlečených druhov.

Lišajníky a machorasty
Pestrosť a farebnosť flóry Veľkej Fatry dotvára tiež prí-

tomnosť lišajníkov, machorastov a húb, aj vďaka ktorým

patrí medzi najcennejšie územia Slovenska. Z hľadiska

prítomnosti určitých druhov lišajníkov, takzvaných indi-

kátorov, ktorých tu bolo zaznamenaných z celkového

počtu 70 až 33, sa radí medzi územia s výnimočnou kva-

litou prostredia. Medzi najvzácnejšie lišajníky patria

napríklad kriticky ohrozený druh alektória rozkonárená,

rastúca na konároch smrekov Skalnej Alpy a Smrekovice,

alebo fúzatec posplietaný, známy zo smrekov na Skalnej

Alpe. Spomedzi machorastov si osobitnú pozornosť

zasluhujú najmä glaciálne relikty viažuce sa na mokraďo-

vé a zriedkavejšie na horské ekosystémy. Patria sem

napríklad barinovec obrovský, močiarka kostrbatá alebo

skrútenec nórsky. 

Ríša húb
Významnú zložku bioty Veľkej Fatry tvoria huby, spo-

medzi ktorých sú bohato zastúpené vreckaté aj bazídiové

druhy. Z chránených druhov treba spomenúť predovšet-

kým hríb horký, hríb purpurový, kyjak useknutý, lievikovec

kyjakovitý a náramkovku cisársku. Hríb satanský tu do-

sahuje severnú hranicu areálu rozšírenia.

Čo skrývajú jaskyne
Rastlinstvo nachádzame aj vo vnútri jaskýň – vyskytuje

sa hlavne v ich vstupných častiach, kam počas dňa dopa-

dajú lúče slnka. Príkladom je kortúza Matthioliho rastú-

ca vo vstupnej časti jaskyne Mažarná. Hlbšie v podze-

mí sa zeleň vytvára len okolo zdrojov svetla, a tak 

v sprístupnenej Harmaneckej jaskyni môžeme sledovať

takzvanú lampovú flóru, zloženú najmä z machorastov 

a zriedka papradí, ktorých semiačka sem doputovali 

s prievanom alebo na odeve návštevníkov.
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Šafran spišský (foto Jana Stehlíková)



Oblasť Veľkej Fatry sa archeologickými lokalitami radí
k najvýznamnejším regiónom Slovenska. Dokazujú

to predovšetkým nálezy z pravekých hradísk, kniežacích
mohýl a stredovekých hradov. Dôvody, prečo ľudia obýva-
li doliny a úbočia Veľkej Fatry, treba hľadať predovšetkým 
v prírodných zdrojoch (kameň, drevo, meď, lovná zver),
ktoré poskytovala. Jej hrebene boli zase vhodné pre sezón-
ne pastierstvo.

Eneolit
V neskorej dobe kamennej, v období tzv. bádenskej kul-

túry (cca 2500 – 2000 pred n. l.), začínajú byť po prvýkrát

osídľované veľkofatranské jaskyne a previsy. Ich obyvate-

lia boli pravdepodobne pastieri alebo prospektori (hľada-

či nerastných surovín), ktorí využívali vstupné portály

jaskýň ako krátkodobé útočisko. Najvýznamnejším nále-

ziskom tohto typu je jaskyňa Mažarná. V tejto, azda 
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ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
VEĽKEJ FATRY

Kopcovitý ráz krajiny vo Veľkej Fatre bol osídľovaný od nepamäti, v popredí Sklabinský hrad, v pozadí hradisko Katova skala
(foto Jakub Gallo)



najznámejšej veľkofatranskej jaskyni, sa archeologic-

kým výskumom zistili pozostatky niekoľkých pravekých

ohnísk a viacero nálezov kamenných nástrojov. 

O technickej vyspelosti vtedajších remeselníkov – kovole-

járov zase svedčí takmer 2,5 kg vážiaci medený sekeromlat,

ktorý bol nájdený v okolí obce Blatnica. Z neskorej doby

kamennej pochádzajú aj nálezy z ústia Belianskej a Ja-

senskej doliny. Tu sa ešte v 50. rokoch 20. storočia na-

chádzalo rozsiahle vápencové bralo, ktoré bolo z dôvodu

dobývania vápenca odťažené. Ešte pred zahájením ťažby

bolo na vrchu skaly zistené opevnené hradisko bádenskej

kultúry. Z hradiska pochádza bohatý črepový materiál 

a niekoľko kamenných sekeriek. 

Doba bronzová 
Prvé intenzívne osídlenie Veľkej Fatry je známe v mladšej

a neskorej dobe bronzovej (12. stor. – 8. stor. pred. n. l.). 

Na strategicky výhodných polohách – vrcholoch kopcov

boli budované rozsiahle hradiská, v dolinách v ich blíz-

kosti boli preskúmané viaceré pohrebiská. Práve svojráz-

ny spôsob pochovávania do urien či popolníc dal meno

vtedajším obyvateľom Turca, ktorých odborne nazývame

ľudom lužických popolnicových polí. Pohrebiská tejto

archeologickej kultúry sú známe zo Sklabinského Pod-

zámku, Belej, Blatnice a Hája. Z hrobu nájdeného v Belej

pochádza unikátna nádobka na nožičkách. Na pohrebis-

ku v Háji, ktoré je najrozsiahlejšie preskúmané pohrebis-

ko na úbočiach Veľkej Fatry, boli v hroboch nájdené krás-

ne zdobené amfory a misky,  zdobené leštením a žliab-

kovaním v rôznych geometrických tvaroch. Bohatstvo

lužickej kultúry sa prejavilo v budovaní hradísk a pro-

dukcii bronzových predmetov. Medzi najvýznamnejšie

hradiská patria Katova skala nad Sklabinským Podzám-

kom a hradisko Plešovica nad Blatnicou. Na základe

nespočetného množstva nájdených bronzových predme-

tov – bronzových nádob, bronzového meča, bronzových

diadémov, ak spomenieme len tie najexkluzívnejšie,
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Eneolitický medený sekeromlat z Blatnice, zbierky
Slovenského národného múzea v Martine 
(foto Milan Horňák)

Mladobronzová nádobka na nôžkach z pohrebiska v Belej,
zbierky Slovenského národného múzea v Martine
(foto Milan Horňák)

Neskorobronzová urna – amfora z pohrebiska v Háji,
zbierky Slovenského národného múzea v Martine 
(foto Milan Horňák)

Meč liptovského typu z neskorej doby bronzovej z hradiska Plešovica nad Blatnicou, zbierky Slovenského národného múzea 
v Martine (foto Milan Horňák)

Vpravo: Diadém z neskorej doby bronzovej z hradiska Plešovica
nad Blatnicou, zbierky Slovenského národného múzea 
v Martine (foto Milan Horňák)



môžeme predpokladať, že tieto dve hradiská

predstavovali hlavné centrá vtedajšieho

Turca. Ich bohatstvo pravdepodobne vychá-

dzalo z kontroly ťažby medenej rudy, ktorá sa

nachádzala v južných a juhovýchodných čas-

tiach Veľkej Fatry. Bronzovými predmetmi si

vtedajší ľudia uctievali bohov, v ktorých veri-

li. Neznámemu vodnému božstvu bolo prav-

depodobne obetovaných sedem bronzových

sekeromlatov, ktoré sa našli v bočnej dolinke

Belianskej doliny pri starom, v súčasnosti

vyschnutom prameni.

Zánik osídlenia lužickej kultúry vo Veľkej

Fatre súvisel s útokmi nomádskych kmeňov,

ktoré v 8. storočí pred n. l. vpadli do Karpat-

skej kotliny. Ich typickým prejavom je použí-

vanie reflexných lukov, z ktorých strieľali šípy s trojboký-

mi hlavicami. Práve niekoľko stoviek trojbokých streliek

bolo nájdených v opevnení hradiska na Katovej skale.

Tieto nálezy dokladajú útok na hradisko a pravdepodob-

ne aj jeho násilný koniec. 

Doba železná 
Ďalšou etapou v osídľovaní Veľkej Fatry je obdobie tzv. pú-

chovskej kultúry (2. stor. pred n. l. – 2. stor. n. l.). V tejto

etape sú nielen opätovne obývané staré hradiská z doby

bronzovej, napr. na Katovej skale, ale sú aj zakladané 
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Katova skala nad Kantorskou dolinou (foto Jakub Gallo)

Nález spôn púchovskej kultúry z hradiska Necpaly Brotnica, 
zbierky Slovenského národného múzea v Martine (foto Milan Horňák)



nové, napr. hradisko v Turčianskom Jasene, v Duliciach,

na kopci Brotnica nad Necpalmi alebo Malinô nad

Mošovcami. Pre potreby priameho zásobovania hradísk

boli v ich blízkosti upravované terasy tak, aby sa mohli

využívať ako políčka na poľnohospodársku činnosť. Také-

to terasy možno ešte dnes dobre vidieť po celom úbočí

Červeného grúňa až k hradisku na Brotnici. Hospodárska

významnosť tohto hradiska je okrem rozsiahleho teraso-

vania, zrejmá vďaka nálezu 80 strieborných mincí s vyra-

zeným motívom cválajúceho koníka a razidla na mince.

Tieto unikátne nálezy nám umožňujú hradisko na Brotni-

ci označiť za významné centrálne hradisko s nadregionál-

nym vplyvom. Ďalekosiahlosť kontaktov hradísk vo Veľkej

Fatre dokladajú aj nálezy z okolia Blatnice. Ide predovšet-

kým o nález keltského meča a prilby. 

Obdobie sťahovania národov a prví Slovania 
Po zániku púchovského osídlenia v období sťahovania

národov je osídlenie Veľkej Fatry koncentrované do hlbo-

kých dolín a jaskýň. V týchto nepokojných časoch bola

osídlená jaskyňa na Vyhni v masíve Tlstej, kde boli nájde-

né nálezy ako zdobený kostený hrebeň či väčšie množ-

stvo keramiky zdobenej vrytými líniami. V 7. storočí 

prichádzajú na územie Turca prví Slovania. Rozmach slo-

vanského osídlenia je tu však preukázateľný až v 8. – 9.

storočí. V blízkosti Blatnice, na poliach smerom k Sebe-

slavciam, boli v polovici 19. storočia z najväčšou pravde-

podobnosťou rozkopané mohyly, v ktorých ležali pocho-

vaní príslušníci vtedajšej slovanskej veľmožskej vrstvy.

Tu bol nájdený pravdepodobne najznámejší archeologic-

ký nález z Veľkej Fatry – tzv. blatnický meč, predstavujú-

ci vrchol ranostredovekej remeselnej zručnosti. Ide 

o meč karolínskeho typu z damascénskej ocele. Jeho

masívna rukoväť bola pozlátená a zdobená rubínmi.

Spolu s mečom boli v mohyle nájdené viaceré zlaté alebo

strieborné pozlátené kovania – ozdoby konského postro-

ja. Nálezy sú v súčasnosti uložené v Národnom múzeu 

v Budapešti, kam ich odovzdal gróf František Révay.

Stredoveké hrady 
Dominantnými pamätníkmi stredovekých čias (13. – 14.

stor.) sú vo Veľkej Fatre hrady. Ak pôjdeme od severu

proti juhu, na vrchole kopca Vrchmúr sa nachádzal tzv.

Sučiansky hrad, nasleduje Sklabinský hrad a Blat-

nický hrad. Všetky hrady sa nachádzali v blízkosti 

starej obchodnej cesty známej ako Magna Via, ktorá 

cez územie Turca spájala Ponitrie s Oravou a následne 

s Poľskom.
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Slovanský depot zo Sklabine, zbierky Slovenského 
národného múzea v Martine (foto Milan Horňák)



V súčasnom pretechnizovanom svete plnom stresu,
uponáhľanosti a iných nie príliš priaznivých okolnos-

tí pre telo a dušu, človek čoraz častejšie vyhľadáva miesta,
ktoré mu pomôžu načerpať nové sily a spoznať pôvodné
prírodné hodnoty. Tohto charakteru je rozhodne i Veľká
Fatra, predstavujúca jedno z najviac navštevovaných
pohorí na území Slovenska. Predpoklad mu na to dáva nie-
len hustá sieť turistických chodníkov s celkovou dĺžkou tak-
mer 400 km, no predovšetkým morfológia terénu hlavného
hrebeňa s výhľadmi na okolitú krajinu, a tiež pestrosť re-
liéfu v Gaderskej, Necpalskej či Belianskej doline, ktoré
vynikajú krasovým fenoménom. Na množstve skalných
stien, vežičiek a brál si môžu návštevníci popásť nielen
svoje oči, ale aj sa zoznámiť s ich obyvateľmi – mnohými
druhmi živočíchov, ktorým slúžia ako teritóriá poskytujúce
obživu, podmienky pre hniezdenie alebo úkrytové možnos-
ti. Pri troche šťastia je tiež možné zazrieť tajomných obyva-
teľov našich lesov – medveďa hnedého, vlka dravého či rysa
ostrovida. Návštevníci si môžu vybrať zo širokej palety
možností pešej turistiky s rôznou náročnosťou.

Turistické trasy
Náročnejší a zdatnejší uprednostňujú prechod hlavným

hrebeňom pohoria s dĺžkou 40 km alebo stredne náročné

trasy, napríklad chodníkmi západnej časti Šípskej Fatry,

na Maguru, Rakytov, z Dolného Haman-

ca na Japeň, na Lysec, Kľak či na Ploskú.

Medzi náročné trasy patria výstupy 

na vrcholy Tlstá a Ostrá, trasa Chodní-

kom Janka Bojmíra na Tlstú, na Bo-

rišov, na Krížnu zo Starých hôr alebo 

na Krížnu a Ostredok. Viacerým turis-

tom však vystačia kratšie vychádzkové

trasy dolinami. Prejsť niektorými z nich

v celej dĺžke môže byť pre mnohých

turistov naozaj ťažkým orieškom, veď

najdlhšia z dolín, Ľubochnianska, sa môže

pochváliť dĺžkou až 27 kilometrov, kým

Gaderská, Necpalská a Belianska merajú

od 15 do 18 kilometrov. Rozhodne stojí

za to prejsť sa po trasách náučných

chodníkov – napr. hlavným hrebe-

ňom Veľkej Fatry alebo Náučným chod-

níkom Gaderská dolina – Hrad Blatnica. 

Na náučných paneloch sa návštevník dozvie základné

informácie o miestach, ktorými práve prechádza. Turiz-

mus vo Veľkej Fatre je do značnej miery prispôso-

bený všetkým vekovým kategóriám nevynímajúc rodiny

s malými deťmi. Veľmi pekná a nenáročná trasa pre rodi-

ny vedie od Harmaneckej jaskyne na Kráľovu studňu

alebo priamo od Horského hotela Kráľova studňa na Kríž-

nu, prípadne až na Ostredok, čo záleží od veku detí 

a ich zdatnosti. Ďalšími nenáročnými trasami sú trasy
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TURIZMUS A VOĽNÝ ČAS 
VO VEĽKEJ FATRE

Kopce Veľkej Fatry lákajú turistov už z diaľky (foto Jakub Gallo)

Pohorie ponúka nespočet fotogenických scenérií 
(foto Lukáš Vlček)



východnou časťou Šípskej Fatry alebo z Harmanca do Kor-

dík. K nenáročným patrí aj trasa náučným chodníkom

Badínsky prales, Jastrabskou vrchovinou alebo do Vlko-

línca a na Malinné.

Vyhliadkové body a ubytovacie možnosti
Pre milovníkov fotografovania ponúka Veľká Fatra množ-

stvo krásnych vyhliadkových bodov predovšetkým z hlav-

ného hrebeňa. Medzi vynikajúce vyhliadkové body sa radí

Krížna (1574 m), Ploská (1532 m), Borišov (1509 m) 

a Rakytov (1567 m), ponúkajúce ideálne túry s možnos-

ťou ubytovania v horských chatách na Kráľovej studni,

pod Borišovom, na Smrekovici a na Malinom Brde.

Dobré ubytovacie možnosti poskytuje tiež Jasenská doli-

na, Jazernica, Králiky či Ľubochňa. Pre menej náročných

turistov alebo návštevníkov cestujúcich vlastným doprav-

ným prostriedkom je v okolí Veľkej

Fatry široký výber turistických uby-

tovní a autokempingov, napríklad

Autocamping Turiec či motel San

Martin v Martine, Autocamping Tru-

salová, turistické ubytovne Hôrka 

v Turčianskom Jasene, Rybuko v Mar-

tine alebo HP Reality v Harmanci.

Možností je však oveľa viac a informá-

cie sú dobre a prehľadne prístupné 

na internete.

Kam za históriou
Mnohých návštevníkov Veľkej Fatry

zaujme jej bohatá história. Na nízkom

vápencovom chrbte Plešovice odde-

ľujúcom Gaderskú dolinu od Turčian-

skej kotliny sa vypína zrúcanina Blnic-

kého hradu z 2. polovice 13. storočia.

Nad obcou Slabinský Podzámok, v dolnej časti Kan-

torskej doliny, možno navštíviť zrúcaninu Sklabinského

hradu. Vďaka dobrému prístupu sa táto vychádzka dá 

spojiť s výletom na neďalekú Katovu skalu s pravekým hra-

diskom. Z dobre zachovaných pamiatok treba spome-

núť renesančný kaštieľ v Diviakoch z 2. polovice 17. storo-

čia, novo zrekonštruovaný kaštieľ v Necpaloch či kaštieľ

Záturčie, ktorý poskytuje okrem atmosféry dýchajúcej 

históriou aj výborný gastronomický zážitok. Za ľudovou

architektúrou sa oplatí vydať do pamiatkovej rezervácie

ľudovej architektúry vo Vlkolínci či do Múzea slovenskej

dediny v Martine, kde sa uskutočňuje celé množstvo 

kultúrnych podujatí, napríklad náučné podujatie Noc neto-

pierov, ktoré pre deti i dospelých organizujú pracovníci

Správy Národného parku Veľká Fatra. 
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Hôľna časť Veľkej Fatry ponúka pekné výhľady i počas zimných hrebeňoviek 
(foto Lukáš Vlček)

Malebná osada Podšíp ukrytá pod vrchom Šíp severne 
od údolia Váhu (foto Lukáš Vlček)

Skanzen v Jahodníckych Hájoch (foto Jana Stehlíková)



Aktívny oddych po celý rok
Vo Veľkej Fatre si prídu na svoje aj vyznávači vodných

športov alebo tí, čo po aktívnom oddychu na túrach

pohorím obľubujú pobyt vo wellness. Unikátne spojenie

kúpeľov, wellness a aquaparku umožňujúce celoročné lie-

čenie, relax, ale aj zábavu na jednom mieste, poskytuje

blízke kúpeľné mestečko Turčianske Teplice. V letnej

sezóne sa dá po turistike osviežiť na kúpaliskách, rybní-

koch alebo umelých jazerách. Vhodné podmienky na relax

pri vode nájdu návštevníci na kúpalisku Drienok v Mo-

šovciach, vo Vrútkach alebo v termálnom

kúpalisku Vieska v centre Turčianskych

Teplíc. Počas zimnej sezóny Veľká Fatra

poskytuje široký výber možností zimných

športov v lyžiarskych strediskách Ski areál

Jasenská dolina, Ružomberok – Malinô

Brdo, Hrabovo, SKIFUN Liptovské Revú-

ce či SKI Turecká.

Návštevný poriadok 
Návštevníci Veľkej Fatry by nemali za-

búdať, že pri putovaní prírodou sa na-

chádzajú na území národného parku a ich

pohyb či iné aktivity sú upravené 

Zákonom o ochrane prírody a krajiny 

a Návštevným poriadkom národného

parku. Návštevný poriadok obsahuje

kapitoly, ktoré podmieňujú kultúrno-

výchovné a športové využívanie národ-

ného parku a jeho ochranného pásma z hľadiska zákona

o ochrane prírody a krajiny. V prírode je rovnako dôleži-

té sledovať značky, ktorými sú označené vyhradené mies-

ta a trasy pre cyklotrasy, turistické chodníky, skialpiniz-

mus, náučné chodníky, parkovanie, zjazdové lyžovanie 

a snoubording, bivakovanie a stanovanie, skalolezectvo,

informačné strediská, lokalita svetového kultúrneho

dedičstva UNESCO, maloplošné chránené územie, hrani-

ca NP Veľká Fatra a hranica ochranného pásma NP Veľká

Fatra. Každý turistický chodník je v teréne vyznačený
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Územie Veľkej Fatry je dobre značené nielen štandardnými turistickými 
značkami (foto Jana Stehlíková)

Vstup do podzemia láka svojou veľkoleposťou (foto Lukáš Vlček)



normalizovanou turistickou značkou červe-

nej, modrej, zelenej alebo žltej farby alebo

zimným tyčovým značením. Návštevník

parku je povinný pred vstupom do územia

návštevný poriadok spolu s mapou a legen-

dou preštudovať a pri pohybe v prírode ho

rešpektovať. Dlhotrvajúcim problémom

národného parku je tzv. núdzové bivakova-

nie, na ktoré turisti využívajú skalné previsy

a jaskyne. Často si však neuvedomujú, 

že práve táto forma pobytu v prírode veľmi

negatívne vplýva najmä na faunu a flóru.

Dochádza k rušeniu živočíchov v ich prírod-

nom prostredí, ničeniu a poškodzovaniu

okolia jaskýň, biotopov so vzácnou a chráne-

nou flórou, a môže spôsobiť vznik lesných

požiarov. V centrálnej časti pohoria posky-

tujú možnosť plánovaného či núdzového

ubytovania chaty Havranovo, Smrekovi-

ca, Chata pod Borišovom alebo Horský 

hotel Kráľova studňa. Kto však veľmi túži 

po spánku pod holým nebom, prečkať zlé

počasie alebo jednorazovo núdzovo preno-

covať, môže v niektorom zo salašov alebo útulní, v okolí

ktorých možno i stanovať.

Verejnosti voľne prístupné jaskyne
Osobitnú kapitolu turizmu vo Veľkej Fatre predstavujú

jaskyne. Pre návštevníkov pohoria sú sprístupnené tri 

z nich – Harmanecká jaskyňa, Mažarná a Dekretova jas-

kyňa, pričom ku všetkým vedú značené turistické chod-

níky. Na športové lezenie či nacvičovanie jaskyniarskej

techniky slúži priechodná priepasťovitá jaskyňa na Su-

čianskej skalke. Nejeden návštevník sa možno začuduje –

prečo nie je voľný vstup do všetkých jaskýň, umožnené

skalolezectvo a podobné športové aktivity v krasových

oblastiach? Odpoveď na tieto otázky nie je zložitá – kra-

sové útvary, ako napríklad jaskyne, závrty, priepasti,

kaňony, sú domovom mnohých vzácnych druhov živočí-

chov, vtákov a hlavne netopierov, ktoré nemajú rady

vyrušovanie, najmä počas zimného spánku –  hibernácie. 

Cyklotrasy
Územie Veľkej Fatry bolo jedným z prvých pohorí na Slo-

vensku, kde sa začalo s budovaním cykloturistických trás

i so sprístupnením časti hlavného hrebeňa pre tento

druh športu. V súčasnosti sa hľadajú možnosti, akým

spôsobom a kadiaľ je možné v hôľnej časti územia cyklis-

ticky prepojiť jednotlivé regióny, predovšetkým martin-

ský a banskobystrický. Doteraz nezodpovedanou otázkou

ostáva problematika starostlivosti o cyklotrasy, keďže nie

je jasné, kto sa bude o ne starať tak, aby nedochádzalo 

k poškodzovaniu turistických chodníkov, s ktorými často

paralelne prebiehajú. Takto by sa dalo v témach využitia,

ohrozenia a ochrany prírody národného parku pokračo-

vať ešte dlho. Ostáva veriť, že v budúcnosti bude práve

disciplinovaných turistov, milovníkov vysokohorských

športov a obdivovateľov prírodných krás so snahou o za-

chovanie vzácneho prírodného dedičstva Veľkej Fatry,

stále pribúdať.
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Pohľad od rozhľadne na cyklorase pri Turčianskom Jasene
(foto Jakub Gallo)

Zlaňovanie v jaskyni na Sučianskej skalke (foto Andrej Žitňan)



Kantorská dolina sa nachádza približne v strede
západnej časti pohoria Veľká Fatra. Tiahne sa 

od Jarabinej, smerom cez Sklabinský Podzámok k Turčian-
skej Štiavničke a jej dĺžka dosahuje 12 km. Dolinou 
preteká Kantorský potok s celkovou dĺžkou 15 km, ktorý
pramení pod Jarabinou a severne od obce Turčianska 
Štiavnička ústí do Váhu. 

Geológia
Reliéf doliny je priamo ovplyvnený horninovým podlo-

žím. Vrchná časť doliny od Jarabinej po Širokú nad Skla-

binským Podzámkom má mäkký, málo členitý charakter,

prevládajú v ňom bezbralné strmé úbočia a hrebienky,

ktoré vznikli na horninách kryštalinika (rôzne typy gra-

nitov, granodioritov). Spodná časť doliny je zarezaná 

v karbonátových horninách (vápence, dolomity) triaso-

vo – kriedového veku. V tejto oblasti sa naplno uplatnilo

povrchové aj podzemné krasovatenie. Dominantným

bodom Kantorskej doliny je bralo Katova skala, na kto-

rom sa nachádza významné hradisko z doby bronzovej 

s dosiaľ viditeľnými obrannými valmi. Z Katovej skaly,

ktorá je prístupná turistickými chodníkmi zo Sklabinské-

ho Podzámku a Podhradia, sa naskytá výhľad na hornú

časť Kantorskej doliny, ako aj časť západného hrebeňa

Veľkej Fatry, Turčiansku kotlinu, Lúčanskú Malú Fatru,

vstupnú časť Domašínskeho meandra za Vrútkami a časť

Krivánskej Fatry. V brale sa nachádza niekoľko koróz-

norútivých, kryogénnych či ojedinele fluviokrasových

jaskýň a priepastí. Ide napríklad o Jánošíkovu jaskyňu

(dĺžka 51 m), Katovu jaskyňu (60 m), Katovu studňu 

(10 m) či Priepasťovú jaskyňu (35 m). Katova skala bola

v minulosti využívaná ako cvičný skalolezecký terén,

pobyt v ňom je dnes časovo obmedzený. Z dôvodu ochra-

ny geomorfologicky výrazného skalného komplexu s kra-

sovými javmi a so zachovalými pôvodnými spoločenstva-

mi rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné a študijné

ciele bola Katova skala v roku 1982 vyhlásená za prírod-

nú rezerváciu.

Kde sa stretla história s povesťami
Povesť o Katovej skale hovorí, že je v nej zakliata panna,

čo sa nechcela vydať za zlého muža. Ten ju pre-

klial a odvtedy stráži v útrobách skaly jeho poklad. Iba

raz za sto rokov môže vysloviť slovko „vysloboď“ a ten

mládenec, ktorý jej volanie začuje, získa dievčinu i s po-

kladom. Iná povesť hovorí o popravách ľudí zhodením 
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KANTORSKÁ
DOLINA

Neskorojesenný pohľad z Turčianskej kotliny k Sklabinskému
Podzámku v ústí Kantorskej doliny (foto Ľudovít Remeník)
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z vrcholu skaly. Pokračovaním hrebeňa na sever od Kato-

vej skaly vedie neznačkovaný chodník, ktorý vedie cez

výrazné skalné bralá a drobné skalné mestá. Neďaleko

Sklabinského Podzámku na pravej strane doliny vystu-

pujú v lese nenápadné osamotené bralá, ktoré miestni

obyvatelia pomenovali Bača, Bačova žena a Tri hrudy

syra. 

Dedičstvo Révayovcov
Významnou dominantou ústia doliny je Révayovský 

kaštieľ z 2. polovice 16. storočia, pri ktorom v 2. polovici

19. storočia vznikol park so vzácnymi drevinami. Jeho

pôvodná rozloha bola až po Sklabinský Podzámok. Park

je tvorený sústavou jazierok a potôčikov, ktoré sú napá-

jané z obnovených tzv. Teplických serpentín. V ich 

vrchných častiach sú vybudované dva rybníky. Teplické

serpentíny sú pre turistickú verejnosť prístupné, park

pri kaštieli je v súčasnosti uzavretý z dôvodu rekonštruk-

cie kaštieľa a jeho prevodu do súkromného vlastníctva.

Pred vyústením Kantorskej doliny do Turčianskej kotli-

ny pri Turčianskej Štiavničke sa nachádza upravený 
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Povesťami opradená kamenná dominanta Kantorskej doliny – Katova skala (foto Peter Rechtorík)

Sústava vodných serpentín v Turčianskej Štiavničke 
(foto Martin Ždila)



prameň minerálnej vody – kyselky, ktorá nezamŕza ani 

v zimnom období a dokonale osvieži najmä v teplých 

letných mesiacoch.

Sklabinský hrad
Neľahká prístupnosť Kantorskej doliny podmienila jej

využívanie už v dávnej minulosti. Nasledovníkom hradis-

ka z doby bronzovej na Katovej skale sa v stredoveku stal

neďaleký Sklabinský hrad. Na staršom hradisku vznikol 

v priebehu 13. storočia kamenný hrad, v ktorom od roku

1328 sídlila Turčianska župa. Hrad v roku 1527 získal 

František Révay, ktorý sa stal dedičným županom Turca. 

V súvislosti s tureckým ohrozením sa hrad stavebne

upravil, pribudlo jeho južné a druhé predhradie. Začiat-

kom 17. storočia postavili Révayovci v treťom predhradí

renesančný poschodový kaštieľ, ktorý bol obývaný až 

do 30. septembra 1944, keď ho spolu so Sklabinským Pod-

zámkom vypálili nemecké vojská. Hrad bol sídlom Tur-

čianskej župy až do polovice 18. storočia, keď postavili

nový župný dom v Martine, dnešný objekt Turčianskej

galérie. V súčasnosti na hrade prebiehajú príležitostné

záchranné a rekonštrukčné práce a každoročne sa tu ko-

najú Hradné slávnosti. V sedle oproti hradu sa nachádza

salaš s možnosťou kúpy ovčích výrobkov.

Povstalecká minulosť doliny
Pre svoje výhodné postavenie bola dolina využívaná 

v odboji počas Slovenského národného povstania. Jej

odľahlosť, dĺžka a husté lesy poskytovali prirodzený

úkryt pre partizánske skupiny rôznych národností. 

Už v júni roku 1944 sa v doline vybudovali zemľanky 

a koliby, kde sídlili partizáni na čele s Ivanom Vysoc-

kým. Neskôr sa sem premiestnili partizáni z Martinskej,

Trebostovskej a Valčianskej doliny i sovietski partizáni.

V auguste 1944 sa v doline začali sústreďovať francúzski

partizáni na čele s kapitánom de Lannurienom, ktorí ušli

zo zajateckých táborov. Po prestrelke s nemeckými vo-

jakmi 28. septembra 1944 bol o dva dni na odplatu

vypálený celý Sklabinský Podzámok. 

Obec bola oslobodená až 11. apríla 1945 a  obyvate-

lia sa začali pomaly vracať na zhorenisko bývalých

domov a hospodárskych budov. Po ústupe partizánov

do doliny sa hlavným stanom odboja stala horáreň 

na Kaplne. Miestny horár poskytoval partizánom záso-

by, napríklad aj denným prísunom chleba, ktorý sám 

v horárni piekol. Na konci doliny na Jarabinej bolo

miesto vzdušných výsadkov (sústredili sa tu výsadkári 

z Nízkych Tatier) a leteckého zásobovania partizánov

muníciou, potravinami a liekmi. Smutnou stránkou

povstania bola brutalita sovietskeho partizánskeho

štábu, respektíve vojenskej kontrarozviedky a súdu pod

velením kpt. Černogorova, ktorí pri represáliách 
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Ruiny Sklabinského hradu (foto Jakub Gallo)
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Okolité kopce poskytovali počas povstania útočisko partizánom (foto Ľudovít Remeník)



v Sklabini zabili 119 civilných osôb. Povstaleckú minu-

losť doliny pripomína pamätník SNP v hornej časti 

Kantorskej doliny a v obci. V častiach zvaných Ferkovo 

a Lipové sa dodnes zachovali partizánske bunkre. 

Na parný pohon
Kantorskou dolinou v minulosti viedla lesná železnička,

ktorú dal vybudovať gróf Révay niekedy po roku 1911

ako odbočku železnice vedúcej zo Sučian do Podhradia.

Pôvodne slúžila na odvoz ťaženej hliny, neskôr na zváža-

nie dreva. Úzkokoľajná železnica s rušňami na parný

pohon viedla cez Turčiansku Štiavničku (s odbočkou 

k hospodárskym budovám kaštieľa), dolinou Kantorské-

ho potoka popod Sklabinský hrad do Sklabinského Pod-

zámku, popod horáreň Maršalová (tu bol most cez potok)

a Kaplnu až na Struháreň, kde bola výhybka a nákladisko

a povyše (cca 1,5 km) bola rampa a ukončenie železnice.

Pri Kaplne sa nachádzala odbočka do Kantorskej doliny.

Celková dĺžka trate Sučany – Struháreň – pod Kľak bola 

13 km, odbočka v Kantorskej doline mala dĺžku 4 km. 

Po železničke ostali v teréne len nepatrné stopy, piliere

mostov, násypy, jamy po vytrhnutých pražcoch. Trať v Kan-

torskej doline bola už počas II. svetovej vojny mimo pre-

vádzky, trať Sučany – Struháreň zanikla začiatkom 60.

rokov 20. storočia a už v roku 1964 bola demontovaná.
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TIP NA VÝLET:

Za výhľadmi Kantorskou dolinou

Trasa: Turčianska Štiavnička – Katova skala –
Sklabinský Podzámok – Kantorská 
dolina – Jarabiná

Dĺžka: 14 km, stredne náročná trasa

Celodenný výlet je možné začať v obci Turčianska
Štiavnička, odkiaľ za prameňom pri parku v doline
vystúpime Teplickými serpentínami k rybníkom a ďa-
lej pokračujeme neznačkovaným chodníkom po hrebe-
ni pomedzi skalné veže až na vyhliadkovú plošinu
Katovej skaly. Červenou turistickou značkou zostúpime
do obce Sklabinský Podzámok. Z obce pokračujeme
zelenou turistickou značkou, vhodnou aj pre bicykle. 
Na konci doliny sa nachádza pamätník SNP. Strmším
stúpaním pokračujeme na sedlo pod Kečkou a samotnú
Jarabinu. Z Jarabinej sú krásne výhľady na Veľkú
Fatru, časť Malej Fatry, Chočské pohorie a v pozadí na
Nízke Tatry. Z Jarabinej sa môžeme vrátiť rovnakou
cestou do Sklabinského Podzámku, kde môžeme na-
vštíviť Sklabinský hrad alebo pokračovať po hrebeni
dvomi smermi. Južným smerom môžeme prísť na Malý
Lysec a chatu pod Borišovom s odbočkou na významný
vyhliadkový vrchol Lysec. Severným smerom môžeme
pokračovať na najvyšší vrchol západného hrebeňa
Veľkej Fatry Kľak, z ktorého môžeme zísť do Sklabin-
ského Podzámku (žltá TZT), Podhradia (modrá TZT),
pokračovať po hrebeni na Kopu nad Ľubochňou alebo
zostúpiť do Ľubochnianskej doliny (zelená TZT).
Výstup na Jarabinu Kantorskou dolinou môžeme absol-
vovať kratšou trasou s vynechaním trasy Turčianska
Štiavnička – Katova skala.

Dostupnosť hromadnou dopravou: tam aj späť
prímestskou autobusovou dopravou z Martina do Skla-
binského Podzámku alebo Turčianskej Štiavničky.

Kantorská dolina poskytuje širokosiahle výhľady 
(foto Ľudovít Remeník)

Pamätník SNP v Sklabinskom Podzámku 
(foto Jana Stehlíková)



Výrazná dolina západnej časti pohoria Veľká Fatra,
dosahujúca dĺžku 11 km. Preteká ňou Beliansky

potok, ktorý je jedným z najväčších tokov v pohorí (dĺžka
20 km). Jeho zberná oblasť – masívy Borišova a Javoriny
dosahuje rozlohu asi 100 km2. Na území Belianskej doliny
sa krasový proces uplatnil ako výrazný geomorfologický
činiteľ a možno povedať, že nikde vo Veľkej Fatre nie je tak
dobre vyvinutý. V strednej časti doliny sa Beliansky potok
stráca. Časť vody preteká popod masívy Fiškálová a Nad
Smrekovom a vyviera v Necpalskej doline. Ostatná voda 
sa opätovne objavuje v spodnej časti doliny. 

Geológia
Po geologickej stránke je zaujímavé výrazné tektonické

okno obalovej šiprúnskej jednotky pod sedimentárnym

obalom krížňanského príkrovu v závere doliny a predsta-

vuje najkrajší príklad na povrchu odkrytej obalovej jed-

notky na území Západných Karpát. Vekovo zahŕňa sek-

venciu od spodného triasu po strednú kriedu. 

Tam, kde prevláda kras
Prítomnosť spodnotriasových karbonátových komplexov

hornín a prítomnosť tečúcej vody spôsobilo aktívne skra-

sovatenie celej oblasti. V doline sa nachádza niekoľko

samostatných krasových oblastí s rôznym stupňom skra-

sovatenia i bohatosti sintrovej výzdoby. Najvýznamnejší-

mi sú  dve z nich – masív Suchej (1112 m) a oblasť Žiar-

nej dolinky. V gutensteinských vápencoch Suchej je vy-

tvorený systém ponorov a vyvieračiek, medzi ktorými 

sa vytvorili najdlhšie, najkrajšie a najvýznamnejšie jasky-

ne doliny – Suchá 1 (dĺžka 1541 m), Suchá 2 (280 m), Per-

lová jaskyňa (470 m) a systém Medvedia jaskyňa – Javo-

rina (450 m). Jaskyne sú charakteristické rôznorodosťou

chodieb – od plaziviek a priepastí až po veľké dómy 

a siene. V jaskyni Javorina sa nachádzajú najväčšie pries-

tory severozápadnej časti Veľkej Fatry – Veľký dóm 

s odhadovaným objemom 2000 m3 či Suterén s objemom

cca 500 m3. Chodby majú zachované oválne, rúrovité

tvary chodieb, svedčiace o eróznej činnosti tečúcich vôd.

Sintrová výzdoba v nich je bohatá a rôznorodá – tvoria ju

mohutné sférolity, stalaktity, stalagmity, stalagnáty,

brčká, kyjakovité stalaktity či sintrové jazierka. Niektoré

z jaskýň sú významným zimoviskom netopierov, v iných

sa našli kosti medveďa hnedého. Osobitne treba spome-

núť Perlovú jaskyňu tvorenú sústavou úzkych chodieb 

a menších dómov vo viacerých úrovniach nad sebou, 
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BELIANSKA
DOLINA

Pred strmým výstupom si môžete oddýchnuť v Chate pod Borišovom
(foto Jaroslav Štefánik)
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s bielymi sintrovými povlakmi, kas-

kádovitými jazierkami a bohatým výsky-

tom jaskynných perál, mohutnými 

sférolitmi z mäkkého sintra, stalagmitmi

a stalaktitmi. Jaskyňa sa kvôli svojim

mimoriadnym hodnotám vyhlásila za ná-

rodnú prírodnú pamiatku. 

V oblasti Žiarnej dolinky v strednej

časti Belianskej doliny sa nachádza viace-

ro jaskýň s prievanmi a veľkou objavnou

perspektivitou, ktorá možno objasní sme-

rovanie ponorného toku v Belianskej doli-

ne. Sú tvorené úzkymi korozívnymi chod-

bami, hlbokými priepasťami (napr. 17 m

hlboká Veľkonočná priepasť v Žiarnej jas-

kyni 2) a väčšími sieňami vzájomne pre-

pojenými úzkymi chodbami (Žiarna jas-

kyňa 3). Sintrovú výzdobu na stenách jas-

kýň reprezentuje najmä plastický sinter,

náteky a kôry, pizolity, záclony, jazierka,

stalagmity, stalaktity a hojné brčká. 

Živá voda
Aj skúsené oko možno prekvapí vyvierač-

ka v doline Lučečné. Voda z nej sa vy-

značuje vysokým obsahom vápnika, kto-

rý vytvára výrazné kaskády recentného
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Vodopád v Došnej doline nad Havranovom (foto Martin Ždila)

Detail výzdoby Žiarnej jaskyne (foto Pavol Pokrievka)
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Významný výskyt „žijúcich“ penovcov v doline Lučečné, Belianska dolina (foto Andrej Bendík)
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Pestrofarebná jesenná atmosféra na hrebeni Lysca (foto Juraj Žiak)



penovca a je jedným z najkrajších príkladov vývoja

penovcov nielen vo Veľkej Fatre. Pre svoju čistotu a zdra-

votnú bezchybnosť je prameň zdrojom pitnej vody pre

chatu na Havranove, pričom laboratórne analýzy dokáza-

li, že z hľadiska hygieny jej ďalšia úprava nie je potrebná.

Krasový reliéf dotvára vodopád v Došnej doline,

ktorý steká v troch stupňoch z výšky 10 metrov a vedie 

k nemu nový turistický chodník z Havranova. Vápence sú

tu zaujímavé aj z paleontologického hľadiska, pretože sú

bohaté na schránky druhohorných lastúrnikov, rameno-

nožcov, koralov a amonitov. 

Význam Belianskej doliny umocňujú praveké sídliská

situované na výšinách nad obcou Belá-Dulice i vyššie 

v horách, na vrchole Hradište (890 m n. m.). 

Keď sa zem otvorí
Správa z prelomu 19. a 20. storočia hovorí o otvorení

pekla, resp. sopiek pri Belej, z ktorých sa v zime valil

dym. V skutočnosti ide o ojedinelý záznam o pozorovaní

prúdenia vzduchu v jaskynných systémoch medzi spod-

ným a vrchným otvorom (komínový efekt). Spodným

otvorom sa v zime do jaskyne nasáva chladný vzduch,

ktorý sa vo vnútri zohriatím na teplotu horninového

masívu zároveň odľahčí, a tak môže vrchným otvorom

vystupovať na povrch v podobe teplých kúdolov. Tie 

sa ľuďom v minulosti javili ako dym, evokujúci v ich 

mysliach predstavu sopiek či pekelných ohňov.
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TIP NA VÝLET:

Dolinou „strateného“ potoka 

Trasa: Belá-Dulice – Lysec – chata pod 
Borišovom – Havranovo – Belá-Dulice

Dĺžka: 33 km

Z obce Belá-Dulice pokračujeme do Belianskej 
doliny až k vodnému kamennému poldru, odkiaľ pokra-
čujeme Slávkovou dolinou (žltá TZT) na krásne lúky, kde 
sa v letných mesiacoch pasú ovce. Cez les pokračujeme
strmým kopcom na samotný hrebeň Lysca, po ktorom
vyjdeme na vrchol, odkiaľ je nádherný kruhový výhľad
na blízke aj vzdialené pohoria stredného Slovenska. Po-
kračujeme po hrebeni na Malý Lysec a okolo priepasťo-
vých otvorov na hrebeni cez Štefanovú, Javorinu a Šop-
roň na chatu pod Borišovom. Odtiaľto si môžeme urobiť
krátky výlet na Ploskú, odkiaľ sú krásne výhľady na Veľ-
kú Fatru, Nízke Tatry, Vysoké Tatry. Zostúpime po chod-
níku, ktorým sa ženú jalovice na letné pastviská (zelená
TZT), až na chatu na Havranove. Pred vyústením sa tu
nachádza krásny hlboký kaňon. Od chaty pokračuje nový,
turisticky značený chodník k vodopádu v Došnej doline. 

Do obce sa už vraciame samotnou Belianskou doli-
nou, kde sa striedavo stráca a objavuje potok. Dolina 
je vhodná na cyklovýlety s deťmi. V zime možnosť lyžo-
vania v blízkej Jasenskej doline.

Dostupnosť hromadnou dopravou: tam aj späť
prímestskou autobusovou dopravou z Martina do obce
Belá-Dulice.

Hustý podrast liečivého deväťsilu v bukovom lese pod
Lyscom (foto Martin Ždila)

Pohľad zo svahu Borišova k Ploskej a Čiernemu kameňu
(foto Jaroslav Štefánik)



Necpalská dolina leží južnejšie od Belianskej doliny 
a má podobný priebeh, čiže končí až pod samým

hlavným hrebeňom Veľkej Fatry. Dĺžka doliny od ústia pod
hrebeň dosahuje 13 km. Preteká ňou Necpalský potok,
ktorý odvodňuje oblasť Suchého a Borišova, pričom jeho
dĺžka je 18 km a pred Žabokrekmi ústí do Belianskeho
potoka. 

Geológia  
Formy reliéfu doliny a jej strání sú obrazom jej hornino-

vého zloženia – ústie a záver doliny tvoria triasové dolo-

mity a vápence náchylné na krasovatenie, stredná časť 

je budovaná rôznymi typmi druhohorných (jurských 

až kriedových) vápencov. V oblasti Suchého vystupuje tek-

tonická troska chočského príkrovu, v ktorej sa našli jedny 

z najvyššie položených jaskýň vo Veľkej Fatre. Masívy

Suchý a Biela skala sú charakteristické kombináciou skal-

ných stien s krasovými planinami, čo silno kontrastuje 

s blízkou Ploskou či Ostredkom, tvorenými bridlicami,

slienitými vápencami až slieňmi, na ktorých sa vytvoril

omnoho mäkkší reliéf. Výraznejšie bralnatá je úvodná

časť doliny, predovšetkým vyššie v hrebeňoch jednotli-

vých rázsoch, na ktorých vznikli skalné bralá, stupne,

drobné krasové planiny s vyvieračkami (napr. oblasť

Brotnice, Chlmu). Podzemný kras sa vyvinul hlavne 

v oblasti Bielej skaly, kde bolo zaznamenaných mnoho

jaskýň, kvôli čomu sa oblasť vyhlásila za prírodnú rezer-

váciu. Najvýznamnejšie z nich sú jaskyňa Morňa (dĺžka

250 m, hĺbka 67 m),  Jaskyňa v Bielej skale (150 m) a Jele-

nia jaskyňa (31 m). U väčšiny z jaskýň v tejto oblasti 

ide o kryogénne, korózno-kryogénne a rozsadlinové 

jaskyne bez výraznejšej sintrovej výzdoby a možnosti 

ďalších postupov. Známa rozsadlinová priepasť sa na-

chádza na Chlme, ktorá je viditeľná predovšetkým v zime,

kedy z nej stúpajú kúdoly prehriateho vzduchu.

Sila vody
Povrchový kras dopĺňajú vodopády a vyvieračky. 

Nielen pre miestnych sú známe vodopády Prvý, Druhý 

a Malý Necpalský vodopád či vodopád Revúcky mlyn,

ktoré horolezci využívajú ako cvičné terény pre lezenie

na ľadoch. Výdatný krasový prameň sa nachádza pri

horárni pod Smrekovom. Najvýznamnejším je však pra-

meň Lazce, umelo zachytený ako zdroj pitnej vody pre

mesto Martin. Lazce sú z hľadiska priemernej výdatnosti

považovné za najvýdatnejší krasový prameň Slovenska.
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NECPALSKÁ
DOLINA

Jesenne zafarbené bučiny na hornej hranici lesa pod rozložitým
masívom Ploskej (foto Juraj Žiak)
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Odvodňujú pravdepodobne celú plochu karbonátov kríž-

ňanského príkrovu medzi Necpalskou a Belianskou doli-

nou a tektonickými oknami v ich záveroch (oblasť s roz-

lohou asi 20 km2). Priemerná výdatnosť prameňa je 

600 – 650 l/s, pričom najsilnejší prietok bol zaznamena-

ný v roku 2011, 1300 l/s. Voda je stredne mineralizo-

vaná, slabo alkalická a stredne tvrdá, má pomerne 

stabilnú teplotu 7,9 – 8,5 °C, preto ani v zime neza-

mŕza, čo si všimli obyvatelia už v dávnych dobách. 

Na jej zachytenie a ochranu sa vybudovala 80 metrov

dlhá štôlňa so zachovaným pôvodným dnom potoka.

Pre svoju čistotu je voda z vyvieračky vhodná aj pre

kojencov a nie je potrebné ju upravovať (to žiaľ, legisla-

tíva nepovoľuje). Zaujímavý je bariérový prameň na Brot-

nici, ktorý vyteká spod dolomitov na kontakte s neprie-

pustným ílovitým podložím.
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Významná krasová oblasť Biele skaly na hranici Necpalskej a Gaderskej doliny (foto Andrej Bendik)

Typické vemenovité útvary kvapľov, z ktorých šafraníci
získavali kamenné mlieko – sinter, Biela jaskyňa 
(foto Andrej Bendík)
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Prvý Necpalský vodopád v Necpalskej doline (foto Andrej Bendík)



Život na úpätí kopcov
Príhodné prírodné podmienky a stály

prísun vody, ktorá nezamŕzala ani v naj-

tuhšej zime, dali podnet ku osídleniu

oblasti už v praveku. Na úpätí viacerých

kopcov v okolí Necpál sa našli sídliská 

zo staršej doby železnej, sídliská púchov-

skej kultúry (Ostré Kostolište, Brotnica).

Z neznámej lokality pochádza nález zla-

tých šperkov a bronzových korálikov. 

V obci Necpaly sa nachádzajú štyri kaš-

tiele, z toho tri sú v havarijnom stave.

Partizáni v Necpalskej doline
Tak ako v okolitých dolinách, aj Nec-

palská dolina poslúžila ako útočisko 

partizánov počas Slovenského národ-

ného povstania. Po bojoch s nemeckými

vojakmi koncom septembra 1944 ustúpi-

la jednotka Tiger z partizánskej brigády

kapitána Jegorova z obce Necpaly ďalej

do doliny, kde sa im na čas darilo odrá-

žať nápor postupujúceho vojska. Keď

opustili dolinu, ustúpili do Liptovských

Revúc, kde pokračovali v odboji.
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Obecné múzeum a Notariát v Necpaloch (foto Jana Stehlíková) 

Interiér notariátu je stále zariadený pôvodným nábytkom (foto Jana Stehlíková)



Energia vo vode
Osobitne zaujímavá je prevádzka prvej obecnej vodnej

elektrárne, ktorej prevádzka bola spustená roku 2007.

Elektrickú energiu pre miestne účely vyrába 24-lopatko-

vá vodná turbína (drevené koleso) s pohonom na spodnú

vodu. V obci bolo v roku 2009 sprístupnené Obecné

múzeum a Notariát v Necpaloch, ktorých cieľom je za-

chovanie histórie obce a jej zviditeľnenie.
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TIP NA VÝLET:

Za vodopádmi Necpalskej doliny

Trasa: Necpaly – chata pod Borišovom 
– Borišov – Necpaly 

Dĺžka: 31 km

Z obce Necpaly okolo kaštieľov vchádzame do  Nec-
palskej doliny (modrá TZT). Cestou po doline sa nasky-
tajú krásne výhľady na skalné bralá a v tesnej blízkosti
dna doliny sa nachádzajú Prvý, Druhý a Malý Necpalský
vodopád a v oblasti Balcierova vodopád Revúcky mlyn.
Pomerne strmým serpentínovým chodníkom stúpame
až na chatu pod Borišovom. Od chaty vedie prudký
chodník (žltá TZT) na vrchol Borišova, odkiaľ je nádher-
ný kruhový výhľad na pohoria stredného Slovenska.
Zostupujeme tou istou trasou alebo trasou cez Belian-
sku dolinu. Alternatívnou trasou môže byť výstup 
z Balcierova na bralný vrchol Suchého v centrálnom
hrebeni Veľkej Fatry a prechod časti hrebeňa cez Ploskú
na chatu pod Borišovom.

Dostupnosť hromadnou dopravou: tam aj späť 
prímestskou autobusovou dopravou z Martina do obce
Necpaly.

Koleso náhonu vodnej elektrárne v obci Necpaly (foto Andrej Bendík)

Pamätník SNP v Necpalskej doline (foto Andrej Bendík)



Osem kilometrov dlhá Blatnická dolina je akoby dvo-
jičkou vedľajšej Gaderskej doliny, s ktorou sa pod 

Ostrou a v obci Blatnica spájajú v jedno. Dolinou pre-
teká Blatnický potok, prameniaci pod Haľamovou kopou.
V Blatnici ako pravostranný prítok priberá Gaderský
potok, ďalej cez obec je zregulovaný a tesne za ňou stráca
svoju silu vytvárajúc drobné meandre. Potok odvodňu-
júci celú Blatnickú dolinu s priľahlými vrcholmi (Ostrá, 
Chládkove úplazy, Mohošov grúň, Veľký a Malý Rakytov, 
Drieňok) sa po približne 18 km v Príbovciach vlieva 
do rieky Turiec. 

Skalné steny, galérie a vežičky 
Z geologického pohľadu je Blatnická dolina po celej svo-

jej dĺžke aj rozlohe tvorená dvomi významnými typmi

hornín – wettersteinskými dolomitmi, masou prevažujú-

cimi nad gaderskými vápencami. Tento fakt podmieňuje

geomorfológiu celej doliny. Na dolomitoch v strmých

svahoch sa vytvárajú ostré, výrazné rozhrania, zatiaľ 

čo na miernejších svahoch sa vyskytuje menej rozoklaný

reliéf. Vo všeobecnosti dolomitický povrch vytvára širokú

paletu skalných stien, galérií, skalných veží, vežičiek,

skalných miest, pomerne hojne sú zastúpené skalné okná

a brány. V oblastiach s výskytom vápencov vznikol pod-

zemný kras. Je však zastúpený výlučne pomerne krátky-

mi (rádovo desiatky metrov dlhými) horizontálnymi jas-

kyňami s málo vyvinutou sintrovou výzdobou, čo je 

v ostrom protiklade s vedľajšou Gaderskou dolinou. Prí-

činou je absencia väčšej masy vápencov v oblasti Blatnic-

kej doliny a prevaha menej rozpustných dolomitov.

Jaskyniarstvo
V rámci speleologickej činnosti sa v poslednom období

jaskyniarom podarilo prehĺbiť Priepasť na Ostrej, ktorá

dosiahla hĺbku 53 metrov s celkovou dĺžkou 94 metrov.

Priepasť tvorí sústava úžin a strmo uklonených až kol-

mých priepastí s hĺbkou 5 – 10 metrov. V spodných čas-

tiach sa na priepasť pripája horizontálna chodba zakon-

čená 5 m hlbokou šachtičkou. Jaskynnú výzdobu priepas-

ti tvoria bohaté sintrové náteky. Slabý stupeň poznania

tunajších podzemných krasových javov podmieňuje aj fakt,

že speleologická činnosť bola orientovaná viac na oblasť

Gaderskej doliny a masívu Tlstej, ktorý sa zdal byť per-

spektívnejší. V súčasnosti sa záujem jaskyniarov rozširu-

je aj na masív Ostrej, čoho výsledkom je objav jaskyne

Tajná túžba vyzdobenej kryštálmi kalcitu. Výraznou geo-
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BLATNICKÁ
DOLINA

Skalné galérie Tlstej, v pozadí Krížna (foto Andrej Bendík)
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Tunelová jaskyňa v masíve Tlstej je pozostatkom väčšieho jaskynného systému (foto Andrej Bendík)

Jaskyniari stále objavujú nové tajomstvá podzemia, 
Priepasť pod Ostrou (foto Pavol Pokrievka)

Kryštály kalcitu v jaskyni Tajná Túžba 
(foto Pavol Pokrievka)



logicko-tektonickou štruktúrou oblasti je ležatá vrása

Ostrej, ktorá bola ideálne viditeľná po veľkých požiaroch

začiatkom 20. storočia, v súčasnosti je však pokrytá

hustým lesom. Ide o učebnicový príklad vrásy, ktorá po-

ukazuje na smer presúvania príkrovov počas alpínskeho

vrásnenia. Krásnym príkladom spomedzi povrchových

krasových javov je známe skalné okno tesne nad cestou

približne v polovici Blatnickej doliny. Na styku Praženej

a Rakytovskej doliny sa nachádzajú výdatné pramene 

s možnosťou doplnenia pitnej vody. 

Pamiatky povstania
Odľahlosť a divoký charakter doliny boli obmedzujúcimi

faktormi pri jej využívaní a osídľovaní v minulosti. 

Z historického hľadiska je významná ako miesto protifa-

šistického odboja, vyššie v doline bývala poľná kuchyňa,

kde sa piekol chlieb pre partizánske skupiny operujúce 

v Gaderskej a Blatnickej doline. Smutnou časťou povsta-

leckej histórie je pád štvormotorového bombardéra B–24J

Liberator v Blatnickej doline, pri ktorej zahynul americ-

ký poručík Keith M. Abbott s deviatimi členmi posádky.
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Typický pohľad na Tlstú a Ostrú, aký sa naskytá z Turčianskej kotliny (foto Jakub Gallo)

Skalné okno v Blatnickej doline (foto Andrej Bendík)



Lietadlo sa neskôr stalo cieľom rozkrádačov pamiatok

SNP a v súčasnosti sa v teréne nachádzajú len veľké kusy

jeho opláštenia. Spomienkou na činnosť partizánov je pa-

mätník a bunker na Smrekove, ku ktorému sa možno

dostať cez Blatnickú dolinu. 

Fatranské kamzíky
Blatnická dolina, spoločne s Gaderskou, sa stali miestom

pre pokusy udomácniť kamzíky v oblastiach mimo Vyso-

kých Tatier. Prvé úspešné vypustenia vo Veľkej Fatre pre-

behli v rokoch 1956 – 1962, kedy sa z oblasti Českej

Kamenice v Jeseníkoch priviezlo 21 kamzíkov, následne

umiestnených do ohrád. Nedostatočnými dezinfekčnými

opatreniami sa začala v ohradách šíriť parazitóza, preto

sa v roku 1960 rozhodlo o jej otvorení a vypustení kam-

zíkov do voľnej prírody. Kamzíky sa rozšírili do celej

oblasti Gaderskej a Blatnickej doliny, od ich ústia až 

po hrebeňové časti a po priľahlých vrchoch. Často sú 

viditeľné (a pôsobivé pre fotografov) na južných ka-

menistých a bralnatých svahoch Plešovice nad obcou

Blatnica.

Slnečné skaly
V minulosti boli známym cvičným horolezeckým teré-

nom Slnečné skaly, v súčasnosti z dôvodu ich ochrany,

ako aj ochrany fauny a flóry viazanej na tieto slnné skal-

naté stanovištia, je lezenie v oblasti zakázané. Pre skalo-

lezeckú činnosť je v doline povolená oblasť Kaškova veža,

vzdialená asi 15 minút pešo od obce Blatnica.
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TIP NA VÝLET:

Ku skalným krásam 
Blatnickej doliny

Trasa: Blatnica – Blatnická dolina – Smrekov 
– Kráľova studňa a späť  
Dĺžka: 29 km

Z obce Blatnica odbočujeme vpravo do kamenistej
Blatnickej doliny (zelená TZT). Po celej dĺžke sa objavujú
výhľady na skalné bralá, veže a galérie. Prechádzame
okolo symbolu doliny, skalného okna. V závere sa dolina
rozširuje v malebnú machovú lúku s množstvom malých
potôčikov. Pokračujeme po zelenej TZT chodníkom v le-
se, ktorý nás vyvedie pomedzi bralá až na krasovú plani-
nu Smrekova. Okolo pamätníka SNP prechádzame až 
k prameňom na Kráľovej studni. Z Kráľovej studne je
nádherne viditeľné bralo s príznačným názvom Ťavia
skala, od prameňov môžeme zostúpiť k chate na Kráľovej
studni. Do Blatnice sa vraciame rovnakou cestou alebo
môžeme zostúpiť na druhú stranu do Dedošovej a Gader-
skej doliny. Alternatívnou trasou je výstup od spoja Raky-
tovských dolín na vyhliadkový vrchol Drieňok. 

Dostupnosť hromadnou dopravou: tam aj späť 
prímestskou autobusovou dopravou z Martina do obce
Blatnica.

Pamätník SNP na Smrekovici, Kráľova studňa 
(foto Andrej Bendík)

Poniklec slovenský z Ostrej (foto Andrej Bendík)

Slnečné skaly v Blatnickej doline, bývalý cvičný lezecký terén 
(foto Andrej Bendík)
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Pohľad z Ostrej do oblakmi zahalenej turčianskej záhradky (foto Pavol Pokrievka)



Gaderská dolina je turisticky najnavštevovanejšou do-
linou vo Veľkej Fatre. Nielen preto ju v minulosti

nazvali „Perlou Veľkej Fatry“. Dolina je dlhá vyše 7 km,
pričom pod Vlčím bralom sa delí na dve vetvy – ľavostran-
nú dolinu Vlkanová (zvanú aj Selenec) a pravostrannú
Dedošovu dolinu. 

Gaderský potok
Dolinou preteká Gaderský potok, vyvierajúci nad salašom

pod Krížnou a pri vyústení doliny sa vlievajúci do Blatnic-

kého potoka. Gaderský potok odvádza vodu z vrcholových

častí Kráľovej skaly, Krížnej, Frčkova a Ostredka, celej

oblasti Dedošovej doliny, priberá tiež ľavostranný prítok

Selenec, ktorý odvodňuje oblasť Smrekova, Haľamovej

kopy, Mohošovho grúňa a východných svahov Bágľovho

kopca. Počas silných a vytrvalých dažďov či pri topení

snehu je napájaný občasnými tokmi z menších dolín v prie-

store celej Dedošovej a Gaderskej doliny.

Divokosť snúbená s umiernenosťou
Z geomorfologického hľadiska má Gaderská dolina veľmi

pestrý a rôznorodý reliéf, vytvorený na rôznorodom horni-

novom podloží. V hornej časti Dedošovej doliny sa vytvoril

typický hôľny reliéf s hladkými a miernejšie uklonenými

tvarmi, vzniknutými na slienitých bridliciach a slieňoch

(centrálny hrebeň Veľkej Fatry od Kráľovej skaly cez Kríž-

nu až po Ostredok). Zvyšok doliny vzniknutý na vápencoch

a v menšej miere na dolomitoch, nadobúda divý, úzky cha-

rakter s veľkým množstvom foriem povrchového krasu.

Horniny tu vystupujú vo forme skalných stien a galérií

(oblasť Tlstej v Gaderskej a Plavej v Dedošovej doline), skal-

ných ihiel a veží či miest (napríklad oblasti Pekárová, Kozia

skala, Piesky) so skalnými bránami a oknami (predovšet-

kým masív Tlstej). Práve na spodnotriasových karbonáto-

vých horninách tvoriacich bralnatú časť Gaderskej doliny,

ktorá najviac priťahuje turistov, vznikol výrazný povrchový

a podzemný kras. 

Kras na povrchu i v podzemí
S veľkou pravdepodobnosťou sama Gaderská dolina, ako aj

priľahlá dolina Konský dol boli v dávnej minulosti pôvodne

jaskynnými systémami obrovských rozmerov (podobne ako

v súčasnosti systém Demänovských jaskýň v Nízkych Tat-

rách). Procesmi erózie a deštrukcie sa jaskynné stropy zrú-

tili a od tej doby sa dolina otvorila a začala prehlbovať na po-

vrchu. Výsledkom dlhodobého krasovatenia je množstvo

jaskýň a priepastí, ktoré obsahujú bohatú sintrovú výzdobu. 
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GADERSKÁ
DOLINA

Pohľad zo sedla pri Kráľovej skale do záveru Gaderskej doliny, 
v pozadí sa vypína Krivánska  Fatra (foto Mário Olšavský)
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Reliktné boriny v bralnej časti Pekárovej nad Gaderskou
dolinou (foto Andrej Bendík)

Cesta tiesňavovým úsekom Seleneckej doliny
(foto Andrej Bendík)

Skalný amfiteáter nad Konským dolom v masíve Ostrej (foto Pavol Pokrievka)



Jaskyňa Mažarná
Historicky aj turisticky je najznámejšia jaskyňa Mažar-

ná, popri ktorej vedie turistický chodník z Gaderskej

doliny na Tlstú. Je vytvorená v mohutnom brale v záve-

re dolinky Mažarná (pravá vetva Vápennej doliny), pri-

čom pokračovaním jej portálu do strán sú výrazné skal-

né previsy. Priestor jaskyne za veľkým portálovým

vchodom tvorí široká horizontálna, no pomerne nízka

chodba, ktorá sa na konci delí do dvoch vetiev. Celková

dĺžka jaskyne dosahuje 140 metrov. Jej dno tvorí ostro-

hranná drvina z mrazového zvetrávania, v malej 

miere aj opracované klasty, svedčiace o unášaní vodou

na krátku vzdialenosť. Výzdobu jaskyne tvoria mohutné

stalagnáty (stĺpy), sintrové jazierka a mäkký sinter bie-

lej, žltkastej až béžovej farby. Počas jarných mesiacov

prúdi jaskyňou občasný vodný tok. Priemerná vlhkosť

jaskyne je 92 % a teplota okolo 6 °C. V zimných mesia-

coch sa v portáli jaskyne vytvára esteticky príťažlivá

ľadová výzdoba. Prvý doložený výskum jaskyne Mažar-

ná viedol Pavel Križko v druhej polovici 19. storočia,

ktorý našiel kostrové pozostatky ľudí z eneolitu a kosti

medveďa jaskynného. Neskôr, v 50. rokoch 20. storočia

sa v jaskyni uskutočnil revízny archeologický výskum

Archeologického ústavu SAV pod vedením Juraja Bártu

a v 70. rokoch paleontologicko-zoologický výskum (vie-

dol ho Vojen Ložek) a speleologický výskum (pod vede-

ním Pavla Mittera). Ďalšou významnou jaskyňou oblasti je

Jaskyňa nádeje, ktorú tvoria tri pomerne veľké siene, 

s pestrou sintrovou výzdobou pozostávajúcou z brčiek, sta-

lagmitov, stalaktitov, stalagnátov, pagod, sintropádov a sin-

trových nátekov.

Tajomný svet jaskýň
Paleontologicky je významná Jaskyňa Izabely Textoriso-

vej, pomenovaná podľa prvej slovenskej botaničky. Našlo

sa v nej množstvo kostrových pozostatkov medveďov jas-

kynných, uložených v pozíciách, v akých zvieratá uhy-

nuli, čo je v rámci nálezov z celej Európy úplnou raritou.

V masíve Tlstej sa nachádzajú aj jaskyne Biela, Jelenia,

Dolná a Horná Stĺpová, Na Vyhni, Záturčianka, M–1 

a  Lôm. Z oblasti doliny Selenec sú známe Guľôčková jas-

kyňa s guľovitou sintrovou výzdobou alebo prechodná

Jelenia jaskyňa, ktorá má zachovanú sintrovú výzdobu

vo forme stalagmitov a tvorí pozostatok pôvodne väčšie-

ho jaskynného systému. Na Štrochoch v Dedošovej doli-

ne sa nachádza rovnomenná priepasť – s hĺbkou 71 me-

trov, najhlbšia vo Veľkej Fatre. Dominantné formy povr-

chového krasu sa vyvinuli na karbonátových horninách

chočského príkrovu, nasunutých na mäkké sliene kríž-

nanského príkrovu v oblasti Kráľovej studne (Kráľova

skala, Ťavia skala) a Štrochov vo forme príkrovových 
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Vstupný portál jaskyne Mažarná (foto Jana Stehlíková)



trosiek. Pútačom Seleneckej doliny je

skalná úžina Čertova brána, ktorou kedysi

premával aj autobus s nepochybne mimo-

riadne odvážnym šoférom.

Človek a jaskyne
Úvodná časť Gaderskej doliny a jej blízke

hrebene zohrávali dôležitú úlohu počas

osídľovania krajiny už v praveku. Na Ple-

šovici je doložené opevnené hradisko 

z doby bronzovej so zachovanými obran-

nými valmi. Z tohto obdobia pochádzajú

nálezy bronzových predmetov z Jaskyne

na Vyhni, Removej a Mažarnej jaskyne.

Ešte staršie osídlenie, zo stredného eneo-

litu (2600 – 2200 p. n. l.), pochádza z jas-

kýň Mažarná a jaskyne Izabely Textoriso-

vej, ktoré boli vhodné na občasné obýva-

nie vďaka prítomnosti vody vo svojich

priestoroch. Tieto jaskyne patria medzi

najvyššie položené obývané jaskyne 

na Slovensku. Blatničania neprestali vy-

užívať jaskyne ani v nedávnej minulosti.

Známi blatnický olejkári a šafraníci vy-

užívali ako prísadu do svojich liečiv 

práve mäkký biely sinter predovšetkým 

z jaskyne Mažarná. Vyvážali ich do celej

Európy, ale predovšetkým na ruský trh.

Blatnický hrad
Gaderskou dolinou, popod Kráľovu

skalu a Bystrickou dolinou viedla počas

stredoveku stará banská cesta na prevoz

vyťaženej rudy zo stredoslovenskej banskej oblasti.

Bolo to pravdepodobne aj v dôsledku existencie Blat-

nického hradu, ktorý zabezpečoval ochranu obchod-

ných ciest. Sám hrad slúžil na ochranu obchodnej

cesty smerujúcej z hornej Nitry cez Vyšehrad, pod-

horím Veľkej Fatry a ďalej cez Oravu do Poľska.

Narastajúce problémy so záplavami Turca, ako aj

nebezpečenstvo číhajúce na obchodníkov pod hora-

mi podnietilo presunutie tejto cesty na prelome 

13. a 14. storočia do centrálnej časti Turčianskej kot-

liny, čím sa stratil pôvodný význam hradu. Koncom

17. storočia komisia turčianskej župy konštatovala

havarijný stav hradu a v nasledujúcom storočí spus-

tol podobne ako románsky kostol v Sebeslavciach 

z konca 11. storočia. Hrady na Slovensku sa v tomto

období začali vo všeobecnosti považovať za náročné

z pohľadu údržby a šľachtické rody si začali stavať

kaštiele a kúrie v dedinách, čoho výnimkou nebola

ani Blatnica.
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Vchod do jaskyne Izabely Textorisovej (foto Pavol Pokrievka)

Kostolík v Sebeslavciach (foto Jana Stehlíková)



Slovenské národné povstanie
Gaderská dolina sa svojou nedostupnosťou stala významná

predovšetkým v priebehu II. svetovej vojny, resp. počas Slo-

venského národného povstania. Dolina obkolesená bralami

bola vhodným obranným bodom a ani pri početných úto-

koch nemeckých posádok sa partizánov nepodarilo z tejto

oblasti vytlačiť. Partizáni tu vydržali až do príchodu vojsk

východného frontu na jar 1945 a odchodu nemeckých

vojsk zo západnej časti Turčianskej kotliny.

Juraj Jánošík vo filme
Exteriéry obce Blatnica, ako aj jej malebného okolia si

vybrali mnohí známi filmári, ktorí tu vytvorili filmy

známe detským aj dospelým divá-

kom. Azda najznámejším z nich je

vôbec prvý slovenský film, Jánošík, 

z roku 1921. Bol natočený bratmi

Siakeľovcami, rodákmi z Blatnice 

a roku 1995 bol zapísaný medzi

skvosty svetového kultúrneho de-

dičstva UNESCO. Časť scén pre svoje

filmy tu natáčali aj Karol Plicka

(Zem spieva, 1933) a Pavol Bielik

(Jánošík, 1962). V tomto prostredí sa

natočila rozprávka Plavčík a Vratko

(1981) a filmy Tajomstvo šťastia

(1995) či Zrelá mladosť (1983). 

V súčasnosti je v Prónayovskej kúrii

v obci Blatnica inštalovaná expozí-

cia venovaná práci a dielu fotografa

a filmára Karola Plicku.
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TIP NA VÝLET:

V kamennom objatí Gaderskej doliny

Trasa: Blatnica – Gaderská dolina – Dedošova
dolina – Kráľova studňa – Krížna 
– Ostredok – Dedošova dolina – Blatnica  

Dĺžka: 42 km

Z obce Blatnica vchádzame do Gaderskej doliny (žltá
TZT). Dlhá, mierne stúpajúca dolina s niekoľkými informač-
nými tabuľami nás okúzli výhľadmi na bralné vrcholy Peká-
rovej, Kozej skaly, Dedošovej a Pieskov. Na konci sa vetví,
pričom my pokračujeme vľavo do Dedošovej doliny. Dolina
má úzky, divý, skalný, bralnatý charakter s úžasnými
výhľadmi na skalné galérie. Na konci sa dolina otvára a pred
Veterným pokračuje strmý serpentínový chodník na Kráľo-
vu studňu. Celou dolinou je možné dopĺňať si vodu zo stud-
ničiek. Z Kráľovej studne pokračujeme plochým hrebeňom
na Krížnu a po hlavnom hrebeni na najvyšší vrchol Veľkej

Fatry – Ostredok. Z Ostredka je krásny kruhový výhľad 
na blízke aj vzdialené horstvá západného, stredného aj
východného Slovenska. Strmým chodníkom zostupujeme ku
krasovej oblasti Štrochy a späť do Dedošovej doliny zostúpime
pri Drobkove. Naspäť zostupujeme po rovnakej trase Dedošo-
vou a Gaderskou dolinou. Alternatívnymi a kratšími trasami
sú výstup na Blatnický hrad a hrebeňom Plešovice späť 
do obce Blatnica, výstup okolo jaskyne Mažarná na vrchol
Tlstej, prípadne pokračujeme na Ostrú a zbiehame cez dolinu
Konský dol do Gaderskej doliny, alebo z vrcholu Ostrej 
do Blatnicekej doliny. Za návštevu stojí aj pravá odbočka 
v závere Gaderskej doliny cez zúženinu Čertova brána 
do doliny Selenec. 

Dostupnosť hromadnou dopravou: tam aj späť prímest-
skou autobusovou dopravou z Martina do obce Blatnica.

Hradné jadro Blatnického hradu 
(foto Jana Stehlíková)

Siekeľov podpis v jaskyni Mažarná (foto Andrej Bendík)
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Žarnovická dolina je najjužnejšie položenou dolinou 
Veľkej Fatry s dĺžkou 6 km. V samom závere sa delí

na dve doliny, Širokú a Suchý Rakytov, ktorými sa vychá-
dza na hrebeňovú časť Veľkej Fatry medzi sedlom Malý 
Šturec a Kráľovou studňou.

Prírodné krásy Žarnovickej doliny
Dolina je pomerne zabudnutou a turistickej verejnosti

neznámou, avšak i v nej sa snúbia história s prírodný-

mi krásami, aké inde nenájdeme. Spoločne s dolinou 

Bieleho potoka tvoria hranicu medzi Veľkou Fatrou 

a Kremnickými vrchmi. Striedanie rôznych typov hornín

im pridali charakteristický tvar. Prvá časť Žarnovickej doli-

ny je tvorená slienitými vápencami až slieňmi, na kto-

rých sa vytvoril rovinatý, hladký reliéf, ktorý je pekne

viditeľný na hrebeňových častiach Veľkej Fatry v oblasti

Kráľova studňa – Krížna – Ostredok. Druhá časť doliny,

nazývaná Rožkova dolina,  má divokejší a pestrejší reliéf,

ktorý vznikol na triasových vápencoch a dolomitoch,

náchylných na vznik povrchového a podzemného krasu. 

Skalné mestá
Rožkova dolina, v minulosti zvaná aj Skalná, je z kraso-

vého hľadiska jedinečnou dolinou – na jej úbočiach 

sa nachádza skalné mesto s množstvom izolovaných skal-

ných veží. Ich kolmé zrázy dosahujú výšku až 70 metrov.

Je len na škodu, že za posledných 50 rokov celé údolie

zarástlo vysokým lesom a skalné mesto je v súčasnosti

schované pod listami stromov. 

Viditeľné je len v neveľkých výhľadoch pri výstupe

pod Rakytov, z ktorého sa dá zostúpiť do Blatnickej doli-

ny. Čaro Orlej veže, Zadnej bašty, Hadej skaly či Ihly

objavili horolezci už v 40. rokoch 20. storočia, kedy uro-

bili prvé prelezy kolmých a previsnutých stien spomína-

ných skalných veží. V minulosti sa tu dokonca usporiada-

vali lezecké dni. Z dôvodu ochrany zachovalých lesných

spoločenstiev montánneho až subalpínskeho vegetačné-

ho stupňa s bohatstvom rastlinných druhov, fragmentál-

nym výskytom suchomilných a teplomilných rastlinných

druhov a ukážkami typických krasových foriem s výsky-

tom prirodzených biotopov vzácnych živočíchov bola

roku 1988 vyhlásená prírodná rezervácia Veľká Skalná.

Smutným príkladom nezáujmu verejnosti o túto inak

nádhernú dolinu je torzo turistickej ubytovne Cyklamén.

V súčasnosti je tu skalolezenie zakázané, z dôvodu 

ŽARNOVICKÁ
DOLINA

Večerný pohľad z Ostredku na Liptov, v pozadí so zasneženými 
Západnými a Vysokými Tatrami (foto Tomáš Šereda)
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Skalné mesto v Rožkovej doline ukryté v hustom poraste tvorenom bukom, jedľou a brestom (foto Andrej Bendík)



ochrany samotných brál, flóry a dravých vtákov hniez-

diacich tu počas jarných mesiacov. Krásny výlet ponúka

aj priame pokračovanie Žarnovickej doliny –  cez skalnú

zúženinu Medveďovo do doliny Suchý Rakytov a mier-

nym stúpaním do najznámejšej oblasti doliny zvanej

Kostolec. Zaujímavými sú tu vystupujúce výrazné skalné

bralá. Jedno z nich má tvar malého kostolíka s vežou,

podľa čoho dostala oblasť svoj názov. Strmším stúpaním

pomedzi drobné skalné bralá v lesnom poraste sa dá

vystúpiť až na Košarisko, odkiaľ je to už len kúsok k chate

na Kráľovej studni.

Čo ukrýva kras
Okrem povrchového krasu reprezentovaného skalnými

galériami, vežami, ihlami a skalným mestom sa v Žarno-

vickej doline vyskytujú aj ojedinelé podzemné krasové

javy – jaskyne. Najznámejšou je výverová fluviokrasová

Jaskyňa v Žarnovickej doline, s občasným vodným

tokom, v zimných mesiacoch sa meniacim na ľadopád.

Pri razení neďalekého Čremošnianskeho železničného

tunela sa objavili aj ďalšie väčšie jaskyne, ba dokonca 

i silný výver vody, ktorý je v súčasnosti umelo zachytený

ako zdroj pitnej vody pre Banskú Bystricu.
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Vstup do Rožkovej doliny vás privíta pohľadom na Orliu
vežu (foto Jana Stehlíková)

Kráľova skala je jednou z krajinných dominánt pri výstupe na Krížnu (foto Mário Olšavský)



Dolina útočiskom partizánov. 
Pre svoju odľahlosť, divokosť a relatívnu neprístupnosť 

si počas II. svetovej vojny vybrali dolinu za svoje útočisko

partizáni. V polovici Žarnovickej doliny sa nachádza

pamätný zrub SNP, v ktorom sa 20. júla 1944 konala ile-

gálna schôdza Slovenskej národnej rady. Práve v nej 

sa spresňovali politické a vojenské prípravy Slovenského

národného povstania. V Skalnej doline stávali tri chaty,

ktoré nemeckí vojaci počas povstania vypálili.

Železničné prvenstvá
Za zmienku stojí železničná trať Čremošné – Banská

Bystrica, v minulosti časť tzv. stredoslovenskej transver-

zály, ktorá vedie úbočiami Veľkej Fatry. Bola vystavaná 

v rokoch 1936 až 1940 v dĺžke 40 956 m. Má 22 tunelov 

s celkovou dĺžkou až 12 211 metrov, 112 mostov a 5 via-

duktov. Čremošniansky tunel je najdlhším tunelom na Slo-

vensku (býval najdlhším aj v bývalom Československu) 

a má aj najdlhšiu priamku na trati (4 338 m). Sama želez-

ničná trať patrí medzi najvýznamnejšie technické diela

Slovenskej republiky.
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TIP NA VÝLET:

Najjužnejšou dolinou Veľkej Fatry 

Trasa: Čremošné zast. – Žarnovická dolina –
Rožkova dolina – Blatnická dolina –
Blatnica   

Dĺžka: 18 km

Žarnovická dolina je pomerne uzavretá a hojne
zalesnená dolina bez výraznejších výhľadových častí.
Významná je však jej odbočka, Rožkova dolina, ktorá
má divokejší ráz spôsobený výskytom množstva povr-
chových krasových javov, akými sú vysoké skalné veže
vytvárajúce skalné mesto. Celodenný výlet spestrí
výstup na vyhliadkový vrchol Drieňok a zostup Blat-
nickou dolinou s výhľadmi na bralné scenérie Chládko-
vých úplazov a Ostrej. 

Dostupnosť hromadnou dopravou: najjedno-
duchší prístup do doliny je zo železničnej zastávky 
a zastávky diaľkových autobusov Čremošné, prípadne
pešo z obce Háj, do ktorej jazdí prímestská autobusová
doprava z Turčianskych Teplíc. 

S každým krokom na vrchol Drieňku sa výhľady viac otvárajú (foto Jana Stehlíková)

Pamätná tabuľa ilegálneho zasadnutia Slovenskej národnej
rady umiestnená na  zrube v Žarnovickej doline 
(foto Jana Stehlíková)
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Čremošniansky tunel je najdlhším na Slovensku (foto Jana Stehlíková)
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Múzeá
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Múzeum Martina Benku www.snm.sk/?muzeum-

martina-benku-uvodna-stranka

Múzeum Karola Plicku www.snm.sk/?muzeum-

karola-plicku-uvodna-stranka
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?muzeum-slovenskej-dediny-uvodna-stranka,

www.skanzenmartin.sk/

Múzeum Andreja Kmeťa www.snm.sk/

?muzeum-andreja-kmeta-uvodna-stranka

Skanzen Vlkolínec www.vlkolinec.sk

Obecné múzeum a Notariát v Necpaloch

www.necpaly.sk/obecnemuzeum.html

Informačné portály a odkazy
Správa NP Veľká Fatra www.sopsr.sk/

velkafatraweb/sk/sprava_np.php

Turisticko informačná kancelária mesta Martin

www.tikmartin.sk/new/index.php

www.turistikaonline.sk/

index.php?m=velkafatra

www.kras-turizmus.eu

www.naucnechodniky.sk

www.kamnavylet.sk/atrakcie/velka-fatra

www.krasy-slovenska.eu

www.slovenske.sk/velka-fatra

www.hiking.sk

www.sss.sk

www.ssj.sk/sk/jaskyna/10-harmanecka-jaskyna

Turčianska bicyklová skupina www.tbsjus.sk/
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Múzeum slovenskej dediny v Martine nielenže disponuje stálymi expozíciami, ale usporadúva aj zaujímavé kultúrne akcie. 
Na obrázku je rekonštrukcia interiéru ľudovej školy v jednom z objektov múzea (foto Jana Stehlíková)



Moravský kras z ptačí perspektivy (foto Michal Hubert)



MORAVSKÝ
KRAS



CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST
MORAVSKÝ KRAS

chráněná krajinná oblast

přírodní park

národní přírodní rezervace (NPR) 
národní přírodní památka (NPP)
přírodní rezervace (PR) 
přírodní památka (PP)
skupina, alej památných stromů

památný strom
veřejnosti zpřístupněná jeskyně
ostatní významná jeskyně
zřícenina hradu
zámek
kostel
kaple
větrný mlýn
archeologická památka
rozhledna

Národní přírodní rezervace (NPR)
Národní přírodní památky (NPP)

1 NPR Vývěry Punkvy
2 NPP Rudické propadání
3 NPR Habrůvecká bučina
4 NPR Býčí skála
5 NPP Jeskyně Pekárna
6 NPR Hádecká planinka

Přírodní rezervace (PR)
1 PR Sloupsko-šošůvské jeskyně
2 PR Bílá voda
3 PR Balcarova skála – Vintoky
4 PR Mokřad pod Tipečkem
5 PR Dřínová
6 PR U Výpustku
7 PR Březinka
8 PR Čihadlo
9 PR Údolí Říčky

10 PR Velký Hornek
11 PR U Brněnky

Veřejnosti zpřístupněná jeskyně
A Sloupsko-šošůvské jeskyně
B Jeskyně Balcarka
C Punkevní jeskyně a propast Macocha
D Kateřinská jeskyně
E Jeskyně Výpustek

Ostatní významná jeskyně
1 Šachta Broušek
2 Jeskyně Holštejnská, Lidomorna, 

Piková dáma a Spirálka
3 Jeskyně Plánivy
4 Stará Amatérská jeskyně
5 Jeskyně v Suchdolském ponoru
6 Císařská jeskyně
7 Jeskyně Hluboký závrt a Jalového

závrt
8 Nová Amatérská jeskyně
9 Jeskyně Propadání Lopače a Vintoky 

10 Jeskyně Malý výtok
11 Jeskyně Kajetánův závrt
12 Jeskyně Společnák
13 Rudické propadání
14 Jeskyně Jáchymka
15 Jeskyně Býčí skála
16 Jeskyně Kostelík
17 Drátenická jeskyně
18 Babická jeskyně
19 Jeskyně Malý lesík
20 Ochozská jeskyně
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Jindřich Wankel mu říkal Moravské Švýcarsko, Milo-
slav Nevrlý v něm viděl Kraj vodního podzemí, kde 

je „zhmotněno tajemství, jež odedávna přitahuje, neboť
představa neznámých světů, které je možné objevit, vábí
lidi do zemského nitra odjakživa“. Ano, řeč je o Moravském
krasu. Díky Macoše a Punkevním jeskyním jej zná praktic-
ky každý školák a řadí se k destinacím, které ročně navští-
ví desetitisíce zahraničních turistů. Zajímavých míst, která
ale Moravský kras nabízí, je daleko víc.

Zadá-li člověk do vyhledavače heslo „Moravský kras“,
okamžitě se dozví, že má co do činění s nejlépe vyvinutou
krasovou oblastí v České republice a vlastně s jednou z nej-
významnějších krasových oblastí ve střední Evropě vůbec.
Na rozloze zhruba 100 km2 najdeme více než 1 100  jeskyní 
a k tomu prvotřídní přehlídku krasových jevů jako jsou
závrty, škrapová pole, typická údolí zvaná žleby i ponorné
potoky. Moravský kras leží v těsné blízkosti Brna, odkud

míří na sever k obcím Holštejn, Sloup a Žďár. Úzký, 25 km
dlouhý pás devonských vápenců, lemovaný ostrými hlubo-
kými údolími s terasami náhorních plošin, skrývá nezměr-
né množství krásných míst. Chceme vám je přiblížit v pub-
likaci, kterou držíte v rukou. 

Nezaměřili jsme se pouze na krásy přírody a pokusili 
se představit i místní historii, legendy, řemesla a lidské 
příběhy, které více či méně ovlivňovaly tvář zdejší krajiny.
Naším největším přáním bylo podnítit vaši zvědavost, na-
vnadit vás a pozvat na cesty, které jsou neprávem (oproti
hlavním turistickým cílům Moravského krasu) upozaděny.
Věříme, že na nich alespoň na okamžik pocítíte něco z opoj-
ného dobrodružství a vášně, kterou prožívali dávní obje-
vitelé.

Přejeme vám krásné putování.  

Autorský tým Lipky

Říčka Punkva (foto Martina Nejezchlebová)



Moravský kras je nejlépe vyvinutým krasovým úze-
mím v ČR s nejširším spektrem krasových jevů. Leží

v povodí řek Svitavy a Svratky, v samostatné geomorfolo-
gické jednotce Moravský kras, která je součástí Drahanské
vrchoviny. Téměř plochý povrch vápencového území o prů-
měrné nadmořské výšce kolem 500 m je mírně ukloněn 
k jihu. Je odvodňován Punkvou a Křtinským potokem 
do Svitavy a Říčkou do Svratky. Vyvinul se v 3–6 km širokém
a 25 km dlouhém pruhu prvohorních devonských vápenců,
který se táhne od brněnských městských částí Líšně a Malo-
měřic severním směrem ke Sloupu a Holštejnu.

Geologie
Podkladem Moravského krasu je vyvřelé těleso brněnské-

ho masivu starohorního (proterozoického) stáří, složené

především z žul a granodioritů. Geologický vývoj Morav-

ského krasu začal ve středním devonu, kdy poklesl

východní okraj brněnského masivu a vytvořila se mořská

sedimentační pánev. Nejstaršími horninami jsou pestře

zbarvené pískovce a slepence. Lemují západní okraj celé-

ho Moravského krasu. 

Ve středním a svrchním devonu se ukládají vápence

macošského souvrství, které se skládá především ze dvou
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Portál Rytířské jeskyně v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy (foto Ivan Balák)



základních typů – lažáneckých a vilémovických. Sedi-

mentace proběhla v několika cyklech, takže oba základní

typy se v průběhu geologického vývoje Moravského

krasu několikrát opakují. Za nejstarší jsou považovány

bazální polohy lažáneckých vápenců – josefovské vápen-

ce. Lažánecké vápence se od josefovských liší především

jiným obsahem zkamenělin, zejména stromatopor rodu

Amphipora, a jinou strukturou horniny. Nejmohutnějším

a nejlépe vyvinutým komplexem organogenních karbo-

nátů Moravského krasu jsou vilémovické vápence. Z che-

mického hlediska jsou to velmi čisté vápence, optimální

hornina pro tvorbu krasových jevů. Vápencová sedimen-

tace Moravského krasu byla ukončena v nejsvrchnějším

devonu a spodním karbonu líšeňským souvrstvím, 

které je rovněž složeno ze dvou typů vápenců – křtin-

ských a hádsko-říčských. Lemují vápencový pruh Morav-

ského krasu na východní geologické hranici. Krasové

formy se v nich nacházejí jen vzácně.

Silně zkrasovělé vápence macošského souvrství zaují-

mají plochu cca 69 km2, velmi slabě zkrasovělé vápence

líšeňského souvrství zaujímají plochu cca 9 km2. V nadlo-

ží líšeňského souvrství jsou usazeny nekrasové flyšové

spodnokarbonské sedimenty tzv. drahanského kulmu.

Jsou to zejména břidlice, droby a slepence.

Na prvohorních vápencích Moravského krasu zůstaly

dochovány drobné ostrůvky mladších druhohorních

sedimentů. U Olomučan leží jurské písčité vápence s ro-

hovci a spongility bohaté na zkameněliny. Z období křídy

zůstaly ve střední části Moravského krasu dochovány

pestře zbarvené jílovito-písčité rudické vrstvy, které vypl-

ňují prohlubně ve vápencovém podkladu. Součástí rudic-

kých vrstev jsou limonitické železné rudy, které se zde 

v minulosti těžily. Po mineralogické stránce jsou zajíma-

vé křemenné geody.

K dalším sedimentárním horninám, vyplňujícím

nerovnosti krasového povrchu, patří mladotřetihorní jíly,

písky a štěrky mořské záplavy, které jsou uloženy ve dně

krasových žlebů, dále rozmanité sedimenty čtvrtohor,

jako jsou například štěrkopísky, spraše, terra rosa apod. 

Moravský kras byl v průběhu geologického vývoje

deformován horotvornými procesy za vzniku zlomových

systémů, vrás a dalších tektonických prvků. Tektonicky

významné je pásmo Blanenského prolomu, které zasahu-

je do střední části Moravského krasu.

Geomorfologie 
V důsledku geologických, klimatických a hydrologických

podmínek se v tomto území vytvořil rozvinutý krasový

reliéf. Typologicky se jedná o holokarst, neboli o úplný

kras s pokročilým rozvojem povrchových i podzemních

forem. 

Typickým tvarem reliéfu Moravského krasu jsou plo-

šiny. Ty jsou rozčleněny hlubokými údolími – žleby, které
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Škrapová Vilémovická stráň v Suchém žlebu 
(foto Ivan Balák)

Zkameněliny ramenonožců
(foto Ivan Balák)

Zkamenělina amonita
(foto Ivan Balák)

Zkameněliny Amphipor
(foto Ivan Balák)



jsou buď bezvodé (Pustý a Suchý žleb)

nebo s periodickými (Křtinské údolí),

resp. trvalými vodními toky (údolí

Říčky). Nejrozsáhlejší a nejlépe zacho-

vaný zarovnaný povrch leží severně od

Lažáneckého žlebu. Mezi Pustým a Su-

chým žlebem je vyvinuta Ostrovská plo-

šina, Suchý a Lažánecký žleb vymezují

plošinu Harbechy. Na obou plošinách

se nacházejí závrty ústící do jeskynních

systémů. Mezi Lažáneckým žlebem a říc-

manicko-ochozskou elevací leží rozsáhlá

plošina rozdělená žlebem Křtinského

údolí na dvě části – Rudickou a Babickou

plošinu. Obě plošiny jsou významné

výskyty velmi starého (fosilního) krasu 

s výplní rudických vrstev. Jižně se pak 

rozkládají plošiny v okolí Hádů u Brna.

Krasové jevy
Typickým povrchovým jevem jsou závrty, v nichž

dochází k prosakování povrchových vod do podzemí. 

V závrtech rovněž začíná prohlubování a snižování kraso-

vého reliéfu. Většinou jsou propojeny s podzemními

dutinami. Vznikají dlouhodobým vývojem za spoluúčasti

rozpouštění vápenců a řícení. Klasické řícené závrty jsou

méně četné, patří mezi ně například propast Macocha 

a Wanklův závrt u Holštejna.

Povrch krasu je výrazně členěn ve škrapy a škrapová

pole. Většinou se vyskytují v horních partiích žlebů,
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Izolovaná skála Hřebenáč s ležatou vrásou 
ve vilémovických vápencích (foto Ivan Balák)

Lažánecký žleb (foto Ivan Balák)

Zatopené doly na Rudické plošině (foto Ivan Balák)



odkud jsou pokryvné sedimenty spláchnuty do nižších

poloh. Typickými lokalitami jsou Macošská, Vilémovická

a Vykydalova stráň v Suchém žlebu, hrana Lažáneckého

žlebu a Lysé hory v jižní části krasu.

K dalším povrchovým krasovým jevům patří izolova-

né skály – hřebenáče, skalní okna a mosty. V naprosté

většině se jedná o trosky starých jeskyní. Typické jsou

například Hřebenáč u Sloupu, skupina hřebenáčů v Ko-

líbkách u Rudického propadání, Čertův most v Suchém

žlebu a Čertova branka v Pustém žlebu.

Mezi krasové jevy, jež jsou rozhraním mezi povr-

chem a podzemím, řadíme ponory (propadání) a vývěry.

Dobře vyvinutá propadání jsou například Staré skály 

u Sloupu, Nová Rasovna u Holštejna a Rudické propadá-

ní. Ke klasickým krasovým vyvěračkám patří především

Vývěr Punkvy, Malý výtok, vývěry Křtinského, Jedovnic-

kého potoka a Říčky.

K podzemním krasovým jevům jsou řazeny jeskyně 

s výplněmi. Jeskyně vznikaly v několika fázích krasové

modelace, jejímž dokladem jsou především výškové

úrovně jeskynních vchodů. Na tvorbě jeskyní se podílí

geologická stavba území za spoluúčasti koro-

ze a eroze vápenců, místy došlo ke zřícení

stropů.

Členění Moravského krasu
Z hydrografického a hydrologického hle-

diska se Moravský kras odlišuje celou řadou

zvláštností od okolního území. Vody, přité-

kající z nekrasových části Drahanské vrcho-

viny, se na geologické hranici s devonskými

vápenci téměř okamžitě ztrácejí do podze-

mí. Celé území je rozděleno na tři hlavní

hydrografické celky. Každá část má své

vlastní, převážně podzemní hydrografické

systémy s jedním finálním, odvodňovacím

tokem. Vodní poměry jsou v detailech velmi

složité a dnes ještě ne zcela známé.

Říčka Punkva a její jeskyně
Hlavním vodním tokem severní části Moravského

krasu je řeka Punkva, jejímiž zdrojnicemi jsou Sloupský

potok a Bílá voda. Plocha povodí je 170 km2 s průměrným

ročním průtokem 0,96 m3.s–1. Sloupský potok se propadá

do podzemí ve Starých skalách u Sloupsko-šošůvských 

jeskyní. V hloubce 70–100 m vytváří Sloupský koridor,

který je součástí systému Amatérské jeskyně. Bílá voda 

se ztrácí v ponorech Nové Rasovny. Po průtoku podzemní-

mi prostorami Holštejnské větve Amatérské jeskyně vzni-

ká soutokem Bílé vody se Sloupským potokem Punkva.
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Škrapové pole u Vilémovic s portálem Smrtní jeskyně (foto Ivan Balák)

Malý Výtok v Pustém žlebu (foto Ivan Balák)

Povodňová chodba ve Staré Amatérské jeskyni 
(foto Ivan Balák)



Ta protéká z velké části zatím neznámými koryty 

až do propasti Macocha, odkud teče Punkevními jeskyně-

mi k vývěru. Převážná část systému Amatérské jeskyně je

tvořena chodbami, kterými podzemní vody protékají jen

za povodí. Na systém Amatérské jeskyně navazuje něko-

lik drobných toků, které se ztrácejí do podzemí v pono-

rech na Plánivách, v Jedlích, ve Vavřinci, v Suchdolu

apod. Průběh Amatérské jeskyně je na povrchu naznačen

závrtovou řadou Cigánský závrt, Měšiny, Dolina, Městi-

káď, Hluboký apod. Na Malý Výtok v Pustém žlebu je na-

vázán další jeskynní systém, dnes ještě prakticky nezná-

mý. Vzniká v ponorech ostrovských a vilémovických vod

– potoků Lopače, Krasovského a Vilémovického. Jeskyně

jsou známy pouze z ponorové a vývěrové oblasti, zejmé-

na v okolí Vilémovic a Malého Výtoku v Pustém žlebu.

Patří k nim například Vilémovické propadání, Kajetánův

závrt a Harbešská na Harbešsko-vilémovické plošině. 

V Ostrovském žlebu jsou to jeskyně Balcarka, propadání

Lopače a propasťovitý systém Vintoky.

Podzemí Křtinského a Jedovnického potoka
Střední část Moravského krasu odvodňují Křtinský potok 

a jeho přítok Jedovnický potok. Povodí má plochu 70 km2

a průměrný roční průtok 0,25 m3.s–1. Jedovnický potok

vytváří druhý největší jeskynní systém Moravského krasu:

Rudické propadání – Býčí skála. Propadá se v ponoru

Rudického propadání do hloubky cca 84 m. Vymodeloval

asi 13 km dlouhý jeskynní koridor. Podzemní tok je několi-

ka sifony propojen s jeskynní soustavou Býčí skály, blízko

níž také vyvěrá. Na tento systém je napojeno několik boč-

ních přítoků. 

Další jeskynní systém střední části Moravského krasu

je vytvořen Křtinským potokem. Potok se propadá v řadě
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Propast Macocha (foto Ivan Balák)

Vývěr Jedovnického potoka (foto Ivan Balák)

Sintrová drapérie v Amatérské jeskyni (foto Ivan Balák)



ponorů pod Křtinami, protéká spodními patry několika

jeskyní, z nichž nejznámější je Výpustek, a vyvěrá v levé

údolní stráni blízko jeskyně Býčí skála. Velká část tohoto

systému je zatím neznámá, nejsou objasněny ani hydro-

grafické a hydrologické vazby. Propojení systému Křtin-

ského potoka se systémem Jedovnického podzemního

toku nebylo prokázáno. Křtinský potok za vývěry proté-

ká Josefovským údolím a v Adamově se vlévá do Svitavy.

Kras Údolí Říčky
Jižní část Moravského krasu je odvodňována Ochozským,

Hádeckým a Hostěnickým potokem. Povodí má plochu

76 km2 s průměrným ročním průtokem 0,16 m3.s–1. Nej-

větším jeskynním systémem je Ochozská jeskyně, jejíž

známá část je tvořena povodňovým patrem Hostěnické-

ho potoka. Aktivní podzemní tok protéká pouze spodním

patrem jeskyně Netopýrky. Ponorné toky po cestě velmi

složitou hydrografickou sítí vyvěrají jako potok Říčka 

ve dvou vývěrech. Některé podzemní toky jsou využívány

jako zdroje pitné vody (například zdroj Tipeček v Rudic-

kém propadání, zdroj pro oblast Skalního Mlýna v jeskyni

Štajgrova díra).
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Krápníková kašna v Rudickém propadání 
(foto Ivan Balák)

Dóm U Kužele v Ochozské jeskyni (foto Ivan Balák)
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FAUNA MORAVSKÉHO KRASU

S jakými živočichy se setkáme v Moravském krasu?
Každý si hned vybaví především netopýry. Kras

ovšem díky svým specifickým podmínkám poskytuje
domov daleko většímu množství druhů zvířat – od drob-
ných bezobratlých až po velké savce. 

Nejpočetnější skupinou živočichů v celé oblasti jsou
bezobratlí. Například motýlů bylo na území Moravského
krasu nalezeno přes 2 220 druhů (což je 66 % v ČR). Výs-
kyt bezobratlých je úzce svázán s typem biotopu – jiné
druhy žijí v teplomilných keřových a travino-bylinných
společenstvech, jiné ve stinném a chladném lese na dně
krasových údolí.

Za teplem na jižní svahy
Teplomilná společenstva najdeme na jižních svazích kra-

sových údolí. Nejvýznamnější step se rozkládá na jižním

okraji Moravského krasu v okolí Hádů a na ostrůvcích

bezlesí v Údolí Říčky. Z plžů tady žijí například středo-

mořská drobnička jižní nebo lačník stepní. Daří se tu

pavoukům, byly zde dokonce objeveny některé nové

druhy, například zápřednice karmínová, skákavka protá-

hlá a krásnéý pavouk stepník rudý, jehož samci jsou záři-

vě červení. 

Z říše hmyzu přebývá v teplých lokalitách křís ciká-

da trnková, z brouků například chrobák ozbrojený či 

Ledňáček říční (foto Petr Stříbrcký)



chrobáček hnojník a nikdo nepřehlédne nápadnou kud-

lanku nábožnou. Stepím přidává na kráse třepetání pole-

tujících motýlů – například na Hádech jich bylo na 1 km2

zaznamenáno 1 700 druhů, mezi jinými okáč kostřavový. 

Na Lysé hoře v Údolí Říčky najdeme vzácného jasoně

dymnivkového. 

Pro krasovou krajinu jsou typické skály a sutě. Posky-

tují specifické přírodní podmínky, přechází od chladných

a vlhkých sutí až po teplomilná společenstva na skalních

hranách a osluněných stráních. Tento biotop obývají 

především chvostoskoci, mnohonožky, stonožky, pavouci

a plži. Na vlhkých a stinných místech se daří například

měkkýšům zemounovi skalnímu, vřetenatce mnohozubé

či jednomu z nejhezčích krasových plžů skalnici lepé.

Rozmanitost lesů, luk a jejich obyvatel
Moravský kras je z velké části zalesněn. Lesní spo-

lečenstva bezobratlých živočichů jsou velmi různorodá,

podle charakteru lesního porostu. Na jihu Moravského

krasu, v teplomilných doubravách a dubohabřinách, 

se vyskytuje roháč obecný, na vlhčích místech střevlík

zlatolesklý, který na první pohled zaujme svým duhovým

zbarvením. Ve střední části Moravského krasu, v buči-

nách a suťových lesích, žijí například střevlík nepravidel-

ný, nenápadný motýlek šedokřídlec jilmový, noční motýl

štětconoš smrkový či vzácná píďalka šťavelová, jíž 

se jinde v České republice daří jen v Novohradských

horách. Této píďalce svědčí dna žlebů, kde je díky chlad-

nému vzduchu, vlhku a nedostatku slunečního světla

podobné klima jako na horách.

Za zmínku stojí také vzácná společenstva údolních

niv – zbytky vlhkých i mezofilních luk lze nalézt v širších

údolích. Jde jen o několik málo lokalit, neboť většina luk

je využívána jako orná půda nebo obhospodařované

louky. Mezi ty zachovalé patří mokřadní louky u Ostrova

u Macochy, kde se vyskytuje populace modráska bahen-

ního. A také rezervace Mokřad pod Tipečkem nedaleko

Jedovnic, kde pravidelně poletují perleťovci kopřivoví 

a ohniváčci modrolesklí.

V potocích, pramenech a vyvěračkách žijí běžná 

společenstva vodních bezobratlých: mnoho druhů jepic, 

pošvatek, chrostíků, z měkkýšů například praménka ra-

kouská nebo kamomil říční. Na několika málo místech

můžeme spatřit raka říčního.
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Kudlanka nábožná (foto Petr Stříbrcký) Svižník zvrhlý (foto Karel Vybíhal)

Zmije obecná (foto Ivan Balák)



Přizpůsobeni životu ve tmě
Co je pro Moravský kras opravdu typické a jedinečné,

jsou živočichové jeskyní a propastí. Vyvinuli se postupně

z organismů žijících ve stinných a chladných biotopech 

a jsou životu ve tmě přizpůsobeni v různé míře. Někteří

zavítají do jeskyní jen příležitostně, jiní zde tráví velkou

část života, a pro takzvané troglobionty jsou jeskyně jedi-

ným domovem. Takové pravé jeskynní druhy spadají pře-

devším do skupiny roztočů, chvostoskoků a drobných

korýšů: například korýš blešivec karpatský, v portálech

jeskyní zase pavouk meta temnostní, motýl píďalka jes-

kynní a můra sklepní.

Kuňky, mloci i krahujci
Větší pozornosti než bezobratlí se u návštěvníků těší 

obratlovci, zejména hojně se vyskytující obojživelníci.

Nápadné zábrany kolem silnic připomínají putování žab na

místa, kde kladou vajíčka. Mezi nejčastější druhy patří

ropucha obecná a skokan hnědý. Méně často zahlédneme

kuňku obecnou s krásně oranžovým bříškem nebo dro-

bounkou rosničku zelenou. V jezírkách okolo Rudice žijí

čolek horský a čolek obecný. A budeme-li mít štěstí, tak při

toulkách Josefovským údolím, Pustým žlebem či kolem

hradu Blansek objevíme i mloka skvrnitého. Kromě běž-

ných plazů, jako je užovka hladká a obojková či zmije obec-

ná, se můžeme na jihu Moravského krasu velmi vzácně set-

kat s naší největší ještěrkou – ještěrkou zelenou.

V říčkách a potocích Moravského krasu se vyskytuje

pstruh říční, nepůvodní pstruh duhový nebo lipan 

podhorní. V severní části krasu žije

ojediněle střevle potoční.

Významné druhy ptáků jsou

vázány především na skály a skal-

ní ostrožny. V Pustém a Suchém

žlebu pravidelně hnízdí výr vel-

ký, rorýs obecný či krkavec velký. 

Po něm je rovněž pojmenovaná 

Krkavčí skála nad Josefovským údo-

lím. Z dravců zde uvidíme i ohrože-

né druhy jako krahujce obecného,

jestřába lesního nebo včelojeda 

lesního. Podél vodních toků rychle

prolétává skorec vodní, zajímavý

tím, že chodí po dně toků a sbírá

zde potravu. V bukových lesích

hnízdí holub doupňák, lejsek malý

a čáp černý. Toho můžeme spatřit,

jak loví kořist v potocích a kolem

rybníků.
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Krahujec obecný (foto Luboš Mráz)

Výr velký (foto Zdeněk Vládek)



Netopýři i lišky
Nejzajímavější skupinou savců, kteří v krasu žijí, jsou

letouni – netopýři a vrápenci. Z 25 jejich druhů, kteří žijí

na území České republiky, jich v Moravském krasu bylo

nalezeno 22. Do jeskyní se slétají během podzimu, zimu

stráví zimním spánkem. Na jaře jeskyně opouští a odléta-

jí do letních kolonií v lesích, na půdách domů či ve věžích

kostelů. V létě můžeme netopýry vidět po setmění, jak

létají kolem vodních ploch, lesů ale také mezi domy

kolem lamp a loví svoji kořist. K nejpočetnějším druhům

patří netopýr velký, vrápenec malý a netopýr černý. 

Z dalších drobných savců přebývá v Moravském

krasu například bělozubka bělobřichá, plch velký s ná-

padným velkým huňatým ocasem a velkýma očima, 

hrabošík velký, norník rudý, myšice křovinná. Na řece

Svitavě se usídlila populace bobrů. Z šelem je v krasu

běžná kuna skalní a liška obecná, v lesích i jeskyních jeze-

vec lesní. Z velkých savců na krasových plošinách potká-

me srnce obecného, v lesích prase divoké a velmi vzácně

jelena evropského. V padesátých letech se dva roky zdr-

žoval v severní části Moravského krasu také rys ostrovid,

který byl zastřelen nedaleko Macochy. Výjimečně se na

zdejším území objevila i taková zvířata, jako medvěd 

a los, jednalo se však vždy jen o ojedinělé případy. 
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Vrápenec malý (foto Michal Hubert)

Jezevec lesní (foto Jiří Bohdal)



Flóra i fauna Moravského krasu je neobyčejně boha-
tá a pestrá. Zásluhu na tom má několik faktorů: 

geologický podklad území, členitý terén, mikroklimatic-
ké podmínky a poloha na rozhraní panonské, hercynské 
a karpatské oblasti. Na malém prostoru se střídají velmi
rozmanité biotopy od horského až po extrémně horké 
a suché klima, takže zde nacházejí domov teplomilné 
i chladnomilné druhy. Hojně jsou tu zastoupeny chrá-
něné druhy rostlin (68 druhů), přičemž 21 z nich je dokon-
ce silně ohrožených a devět kriticky ohrožených. Příkladem 
je hadinec červený ze stepních strání Hádecké planinky,
kruhatka Matthiolova ze dna Macochy či ploštičník evrop-
ský ze žlebů v severní části Moravského krasu. 

Teplomilné lesy jižní části Moravského krasu
Jižní část krasu je tvořena přirozeným lesním porostem

dubohabřin. Na jižních a jihozápadních svazích se vyskytu-

jí teplomilné doubravy s dubem zimním a místy s vzácným

dubem pýřitým, který se vyskytuje jen ve velmi teplých

oblastech. Tyto lesy často přechází do mozaiky křovin 

a teplomilných lemů až po stepní vegetace. Mezi charakte-

ristické dřeviny tu patří řešetlák počistivý, klokoč zpeřený,

javor babyka, jeřáb břek a chráněný dřín obecný, jehož čer-

vené chutné plody dozrávají na podzim. Na světlinách

najdeme chráněné druhy jako kosatec nízký, kosatec růz-

nobarvý, koniklec velkokvětý a nápadnou třemdavu bílou.

Dominantou podrostu teplomilných oblastí bývá černýš

hajní, válečka prapořitá či kakost krvavý. Dubohabřiny jižní

a střední části krasu jsou nejkrásnější na jaře, kdy z loňské-

ho listí vyraší pestrobarevný koberec květů jaterníku trojla-

ločného, sasanky hajní a pryskyřníkovité, které později

doplní ještě hrachor jarní, kokořík mnohokvětý, konvalinka

vonná, kamejka modronachová či ptačinec velkokvětý. 

Lesy střední a severní části krasu
Směrem na sever se charakter lesů mění. Teplomilné

vegetace ubývá – zůstává jen ostrůvkovitě na nejteplej-

ších jižních a jihozápadních svazích krasových údolí.

Naopak přibývá chladnomilnějších druhů. Na plošinách

a severních svazích střední a severní části Moravského

krasu rostou bučiny s dominujícím bukem lesním a jedlí

bělokorou. Brzy na jaře rozkvétá v podrostu jaterník troj-

laločný, kyčelnice devítilistá a cibulkonosná, samorostlík

klasnatý či drobné bílé kvítky svízele vonného. Později 

v létě můžeme objevit chráněné druhy z čeledi vstavačo-

vitých: okrotici bílou, dlouholistou a červenou. Větší část

lesních porostů na plošinách v severní části krasu byla

převedena na smrkové monokultury. 
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Lesy Moravského krasu (foto Vít Baisa)
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Na kamenných sutích nejprudších svahů a úpatích

hlubokých údolí se nachází suťové lesy, jejichž skladbu

tvoří javor klen a javor mléč, lípa srdčitá či jilm horský.

Říká se jim často „opilé lesy“ podle ohnutých kmenů 

– stromy vypadají, jako by neměly pevnou půdu pod

nohama. Suťové podloží skutečně není pevné – stále 

se pomalu sesouvá a vychyluje stromy ze svislé polohy,

zatímco ony se „snaží“ růst vzhůru.

Vlivem teplotní inverze jsou údolí chladnější a nalez-

neme zde vegetaci s horskými druhy. V severní části

krasu se v těchto místech vyskytuje tis červený, na úpa-

tích svahů rybíz alpínský, srstka angrešt, zimolez pýřitý.

V podrostu pak byliny náročné na živiny a horské až pod-

horské druhy (přestože nadmořská výška dna žlebů 

je kolem 350 m n.m.). Patří k nim měsíčnice vytrvalá, ploš-

tičník evropský, jarmanka větší a množství kapradin jako je

bukovník kapraďovitý a vápencový, puchýřník křehký. 

V Pustém žlebu roste také kriticky ohrožená kapradina

jelení jazyk celolistý. Na dně Pustého a Suchého žlebu se

předpokládá také výskyt původního smrku ztepilého. 

Nejchladnějšími místy jsou v krasu okolí jeskyní a dno

propasti Macocha. Vlhké a chladné stěny skal porůstají
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Deformovaný kmen „opilého“ stromu v suťovém lese 
(foto Martina Nejezchlebová)

Šikoušek zelený
(foto Zdeněk Špíšek)

Kruhatka Matthiolova (foto Zdeněk Musil)



polštáře mechů a lišejníků (sourubka kadeřavá, duto-

hlávky, hávnatky). Na dně propasti byl nalezen drobný,

vzácný mech šikoušek zelený a jako na jediném místě 

v České republice tu roste kruhatka Matthiolova, růžově

kvetoucí rostlina z čeledi prvosenkovitých.

Louky, stepi, vegetace na skalách
Bezlesá vegetace je v Moravském krasu vázána přede-

vším na svahy žlebů, skalní hrany a ostrožny. V jižní části

jde o teplomilné suché trávníky. Panují zde extrémní tep-

lotní podmínky: v létě dochází k velkým teplotním výky-

vům mezi dnem a nocí, v zimě je porost kvůli rychlému

odtávání sněhové pokrývky opakovaně vystaven mra-

zům. Je zde velmi mělká půda a sucho. Daří se tu jen dru-

hům, které jsou těmto podmínkám patřičně přizpůsobe-

ny, například úzkolistým travám kostřavě žlábkaté, kost-

řavě walliská či ostřici nízké, která vytváří nápadné svěže

zelené kruhy. Trávy doplňují suchomilné byliny jako roz-

chodníky s tučnými listy, v nichž si udržují zásobu vody.

Některé rostliny zde rostou jen chvíli, brzy na jaře, kdy 

je dostatek vlhkosti (lomikámen trojprstý, osívka jarní).

Směrem na sever se k úzkolistým trávám přidávají druhy

s širšími listy jako je sveřep vzpřímený, válečka prapoři-

tá a pěchava vápnomilná, z bylin pak krvavec menší,

divizna jižní rakouská atd. 

Ještě extrémnější podmínky panují přímo na skalách,

kde se rostliny mohou uchytit pouze ve štěrbinách a na

malých teráskách, často s minimem půdy. Skalní vegeta-

ci tvoří lišejníky a kapradiny sleziník routička, sleziník

červený, bukovník vápencový a sukulentní rostliny jako

rozchodník bílý, netřesk výběžkatý či zářivě žlutá tařice

skalní.

Teplomilné trávníky a skalní stepi vznikly v Morav-

ském krasu jednak na stanovištích s extrémními podmín-

kami, kde se les nemohl uchytit již od doby ledové, jed-

nak vlivem člověka, který odlesňoval půdu třeba kvůli

pastvě – takto vznikla většina suchých trávníků. Jelikož

pastva ke konci minulého století ustala, přechází postup-

ně některé lokality do lučních společenstev či zarůstají

keři a stromy. Ze zachovalých porostů jsou nejrozsáhlejší

Vilémovická a Macošská stráň, Balcarova skála či stráně

nad obcí Lažánky. Aby byly tyto cenné lokality zachová-

ny, vyžadují pravidelné kosení spolu s vyřezáváním nále-

tových dřevin nebo návrat pastvy ovcí a koz.

Luční společenstva jsou v Moravském krasu vzácná,

často převedená na kulturní louky (například v okolí Ost-

rova u Macochy). Na vlhkých lokalitách najdeme vysoko-

bylinné vlhké louky. Nejzajímavější lokalitou je Mokřad

pod Tipečkem s mozaikou pramenišť, mokřadů a vlhkých

luk. Kromě výskytu několika druhů vysokých ostřic tu kaž-

dého návštěvníka zaujmou žluté květy ohroženého upo-

línu nejvyššího.

Zajímavým fenoménem krasových oblastí je takzvaná

„lampenflora“. Rozvíjí se kolem světel ve zpřístupněných

jeskyních, tvoří ji především mechy a kapradiny. Často

vytváří zelené povlaky na krápníkové výzdobě jeskyní.

Správa jeskyní se snaží tuto vegetaci šetrně odstranit

pomocí chemických postřiků a v poslední době změnou

osvětlení.
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Růže bedrníkolistá rostoucí na Hádecké planince
(foto Martina Nejezchlebová)

Upolín evropský (foto Martina Nejezchlebová)



Pravěký člověk osídlil vchodové partie řady suchých 
jeskyní a podobných skalních dutin, kde zanechal

stopy svého pobytu. Patří k nim zejména kamenné a kostě-
né nástroje běžné denní potřeby, kosti lovené zvěře, z mlad-
ších období pak například keramika a kovové předměty.
Velmi vzácné jsou ostatky člověka. Nesmírně cenné jsou
doklady pravěkého umění.

Jeskyně jsou z hlediska archeologie a zachování stop

po pobytu člověka významné tím, že díky hojné sedimen-

taci a specifickému mikroklimatu se právě zde zachováva-

jí kosti a různé artefakty lépe než v prostředí otevřené 

krajiny. Jde o místa nápadná, výjimečná, přitahující pozor-

nost. Jeskyně sloužily jako úkryty i trvaleji osídlené příbyt-

ky. Člověk je v minulosti obýval a využíval daleko častěji 

a dlouhodoběji než jiná místa.

Paleolit
Starší doba kamenná – paleolit (3 000 000 až 9 500 let

před n. l.) je obdobím vývoje lidského rodu. Lze předpo-

kládat, že Moravský kras byl člověkem osídlen již v posled-

ní meziledové a ledové době, ve středním období starší

doby kamenné – paleolitu (150 000 až 40 000 let před n. l.).

Šlo o neandrtálské lovce. Nejstarší nálezy pocházejí 

z konce předposlední doby ledové před asi 120 000 lety.

Jsou reprezentovány kolekcí jednoduchých kamenných

nástrojů z křemene, křemence a rohovců, nalezených

spolu s roztříštěnými zvířecími kostmi v jeskyni Kůlna. 

Z jeskyní pocházejí i nejstarší lidské kosterní nálezy 

na území Moravy; v jeskyni Kůlna byla nalezena část horní

čelisti neandrtálského člověka, pravá temenní kost a tři

mléčné stoličky. Z jeskyně Švédův stůl pochází spodní

čelist neandrtálce. 

Před 40 000 lety se ve střední Evropě objevil člověk

moderního typu Homo sapiens sapiens. Nejpočetnější

osídlení pochází až z konce paleolitu, z období před asi 

13 000 až 11 000 lety a náleží kultuře lovců sobů – magda-

lénienu. Nejvýznamnější osídlenou jeskyní tohoto období

byla Pekárna v jižní části Moravského krasu s unikátními

nálezy rytin koní a zubrů na zvířecích kostech. 

Magdalénských sídlišť v Moravském krasu byla odkry-

ta celá řada, vzpomeňme ještě Býčí skálu, Barovou a Žitné-

ho jeskyni ve Křtinském údolí v jeho střední části nebo jes-

kyně Rytířskou, Balcarku a Kůlnu v části severní.

Neolit
Mladší doba kamenná – neolit (5 500 až 4 300 let před n. l.)

je přímým pokračováním předchozího vývoje. Neolitická

revoluce je typická přechodem od loveckého a sběračské-

ho způsobu života k zemědělství. První zemědělci a pas-

tevci osídlovali především úrodná sprašová území jižní 

a střední Moravy. Kupodivu navštěvovali i mnohé jeskyně

Moravského krasu a zanechali v nich doklady několika

kultur mladší doby kamenné, i když skutečný důvod

vyhledávání jeskyní v té době neznáme. Například v jesky-

ni Koňská jáma byla zjištěna osídlení s kulturou s lineární

keramikou a nálezem části keramické nádoby zdobené

obličejovou maskou. K významným neolitickým lokalitám

patří také jeskyně Barová, Kostelík a Výpustek ve střední

části Moravského krasu.
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Archeologický profil v jeskyni Kůlna (foto Ivan Balák)

Nález kosterních pozůstatků neandrtálského člověka 
z jeskyně Kůlna, sbírky Moravského zemského muzea 
v Brně – ústavu Anthropos (foto Ivan Balák)



Eneolit
Na neolit navazuje pozdní doba kamenná – eneolit 

(4 300 až 2 100 let před n. l.). K významným eneolitickým

lokalitám Moravského krasu patří především hradisko

Staré zámky u Líšně, odkud pochází například legendární

nález skladu raných bronzových předmětů (sekera, dláto)

nebo pozůstatky obytné architektury lidu s kanelovanou

keramikou. Doklady jsou známy i z jeskyně Pekárny – stře-

py nádob jevišovické a šňůrové keramiky. Do pozdní doby

kamenné je řazena i kresba geometrického motivu na skal-

ní stěně jeskyně Býčí skály, která připomíná výzdobu

rytou na keramických nádobách té doby. 

Doba bronzová 
Doba bronzová (2100 až 750 před n. l.) vystřídala časově

obsáhlé období neolitu. Příznačná je změna v druhu hlav-

ní zpracovávané suroviny. Bronz sice nevytlačil kámen 

a výrobu s kamenem spojenou, ale stává se významným

výrobním a užitkovým prvkem této epochy. 

Významné archeologické nálezy z doby bronzové byly

učiněny v jižní části Moravského krasu. Z jeskyně Pekárny

v údolí Říčky pochází nález srpu a keramika kultury úně-

tické i keramika popelnicových polí. V jeskyních Kůlnička,

Hadí a Naproti Výtoku byly zjištěny skromně vybavené

dětské kostrové pohřby ze starší doby bronzové. 

Doba železná
Dlouhá éra pravěkého vývoje kulminuje v době železné

(750 před n. l. až 0). Starší doba železná je podle Hallstattu 

v rakouských Alpách běžně označována jako doba halštat-

ská (800/750 až 400 př. n. l.).

Z pozdně halštatského období pravděpodobně pochá-

zí i hradiska Staré zámky, Horákovský hrad a Chochola.

Typickým znakem halštatské doby s horákovskou kultu-

rou (podle mohyly Hlásnica u Horákova s bohatě vybave-

ným kostrovým hrobem) jsou velké mohyly s bohatými

pohřby. Zcela novým prvkem halštatské ekonomiky je vý-

roba a zpracování železa.

V jeskyni Býčí skála

bylo při vykopávkách Jind-

řicha Wankla (1872) nale-

zeno přes 40 lidských kos-

ter se známkami násilné

smrti s bohatým doprovod-

ným inventářem množství

keramiky, kovových před-

mětů, ale i ozdobných

předmětů – náhrdelníků,

závěsků, bronzových ná-

ramků, skleněných a jan-

tarových perel aj. K nej-

známějším nálezům patří

drobná bronzová plastika

býčka se vsazenými želez-

nými trojúhelníky a dutý kovaný železný prstenec. Pří-

mým dokladem vyspělé hutnické činnosti je nález kovář-

ské dílny s dochovanými kladivy, dláty, kleštěmi, zlomky

železa a částmi dvojhrotých hřiven.

Nálezovou situaci Wankel romanticky interpretoval jako

pohřeb halštatského velmože, kterého na cestě do záhrobí

doprovázela celá jeho družina s pohřební výbavou. Dnešní

pohled na událost v Býčí skále je trochu střízlivější, jesky-

ně zřejmě fungovala po delší dobu, možná i v řádu stale-

tí, jako podzemní svatyně s výkonem obětí.
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Rituální dýka s rytinami tří koňských hlav z jeskyně Pekárna, sbírky Moravského zemského muzea v Brně – ústavu Anthropos
(foto Ivan Balák)

Neolitická obličejová maska na keramickém střepu nádoby,
sbírky Archeologického ústavu AV ČR (foto Ivan Balák)

Bronzová plastika býčka 
z jeskyně Býčí skála, sbírky
Naturhistorische Museum Wien
(foto Ivan Balák)



Každý z nás má místo, na které se rád vrací, které 
ho přitahuje a fascinuje. Vybírá si ho vždy z mnoha

důvodů, často neuchopitelných a stěží pojmenovatelných.
Moravský kras se řadí mezi turisticky nejnavštěvovanější
místa v České republice. Podstatná část návštěvníků míří
do některé z pěti veřejnosti přístupných jeskyní, nejvíce jich
zavítá do Punkevních jeskyní a Macochy. Zde ovšem jejich
kroky zpravidla končí. Zdejší kraj je přitom plný zajímavých
míst a příběhů, které čekají na vyslechnutí. Stačí, když 
se pozorně zaposloucháte, a brzy si vás kouzlo chladných
žlebů a prosluněných strání nadobro podmaní. A vůbec
nezáleží na tom, zda v Moravském krasu žijete, či jej příle-
žitostně navštívíte, zda holdujete dobrodružství, pohodové
relaxaci, gurmánským zážitkům nebo hledáte vyžití pro
malé či odrostlé děti. Na své si přijde zkrátka každý.

Všechno to stojí na vápenci…
Při cestě do Sloupu návštěvníky často upoutá cihlový

komín čnící v lesnatém svahu pod Šošůvkou. Patří k za-

niklé vápence – právě vápenky a vápencové lomy k Mo-

ravskému krasu neodmyslitelně patří. Většina z nich už

dnes není v provozu a lomy, které byly dříve jizvami na

tváři krajiny, se opět stávají její integrální součástí. Před-

stavují zajímavou ukázku geologie, dokládají zdejší lid-

skou činnost sahající až do středověku a dnes tu nachází

útočiště řada vzácných živočichů a rostlin. 

V jednom z lomů (jménem Velká Dohoda) je v sou-

časné době zřízen přírodní lanový park, cvičná horole-

zecká stěna, ferraty a naučná stezka věnovaná botanice 

a geologii (leží při zelené turistické značce mezi Holštej-

nem a Lipovcem). Další turisticky zajímavý lom se nachází
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Objevování dalších rozměrů Moravského krasu (foto Lukáš Kubičina)



u Helišovy skály – na nejvyšším vrcholu Moravského

krasu vás překvapí skryté modré oko volní hladiny, vsaze-

né do příčných břidličných a drobových skal. Zatopený

lom nedaleko Šošůvky zase mají v oblibě především místní

– využívají ho jako přírodní koupaliště. U Rudice se nachá-

zí další unikát, nejpestrobarevnější lom – pískovna Seč. 

…a na železe
Rudice patří k místům, která byste si rozhodně neměli

nechat ujít. Jen málokde je na tak malém prostoru sou-

středěno tolik různorodých zajímavostí: nádherné Rudic-

ké propadání (vstup do druhého nejdelšího jeskynního

komplexu v ČR), skalní amfiteátr Kolíbky, geopark 

a veřejnosti přístupný větrný mlýn. Ve mlýně lze zhléd-

nout rozsáhlou mineralogickou sbírku křemenů, geod 

a zkamenělin, expozici věnovanou speleologii, Rudické-

mu propadání, nechybí ani část zaměřená na historii

větrných mlýnů. 

Právě zde také začíná 5 kilometrů dlouhá stezka Rudic-

ké doly (tištěného průvodce stezkou obdržíte v přilehlém

informačním centru). Provede vás po místech v těsné

blízkosti obce, spjatých s těžbou rud, žáruvzdorných jílů,

písků a hlinek. Těžba se do tváře zdejší krajiny zapsala

velmi významně a železářská tradice je tu živá doposud,

jak se můžete přesvědčit v nedalekém muzeu umělecké

litiny: své výrobky tu vystavuje Pavel Zouhar, který

pokračuje v rodinné tradici slévačů, modelářů a umě-

leckého lití. 

Výroba železa, stejně jako vápenictví a těžba vápence

doslova hýbaly zdejší krajinou už od středověku. V celém

kraji najdete pozůstatky těžby v podobě zatopených dolů

či starých hamrů. Tuto historii podrobně zachycuje expo-

zice hutnictví a železářství ve Staré huti u Adamova. 

A pokud vyhledáváte praktické ukázky, doporučujeme

vypravit se na některou z tradičních experimentálních

taveb, které každý rok na jaře pořádá v Josefovském údolí

Technické muzeum Brno. 

Cesty za poznáním
Moravský kras je výtečným místem pro ty, kdo se při pro-

cházení krajinou také rádi dozvídají o zdejší přírodě, his-

torii i kultuře. Například do veřejně přístupných jeskyní

se můžete kdykoliv vypravit s průvodcem, kterého si

můžete stáhnout z webových stránek Správy jeskyní ČR.

Také je možné zúčastnit se komentovaných výletů, které

pořádá Lipka – pracoviště Rychta, anebo vyrazit do něk-

terého z místních muzeí a prohlédnout si jejich netradič-

ní expozice. Patří mezi ně třeba muzeum v obci Olomu-

čany, kde je vystavena dříve světově proslulá keramika,

nebo muzeum speleologie ve Vilémovicích, kde můžete

vidět například historické jeskyňářské vybavení nebo

staré nákresy a fotografie jeskyní.
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Zatopený lom u Helišovy skály (foto Martina Nejezchlebová)



Interiérová muzea příjemně doplňují naučné stezky. 

V jižní části krasu se můžete vydat na naučnou stezku

Hády a Údolí Říčky, která přibližuje zdejší přírodní, his-

torické a geologické zajímavosti. Centrální částí Morav-

ského krasu vede stezek hned několik: cyklisté ocení

Stezku srdcem jižní Moravy, pěší zase krátký okruh

kolem Macochy. Za povšimnutí stojí také naučná stezka

Rakoveckým údolím, která začíná v Jedovnicích. Přesto-

že se nachází již za hranicí CHKO, témata zde představo-

vaná s krasem úzce souvisí: dozvíte se o osidlování Dra-

hanské vrchoviny v dobách středověku, o běžném životě

tehdejších zemědělců a o tom, jaký měla jejich činnost

vliv na okolní krajinu.

Nadto v Moravském krasu probíhá řada pravidelných

akcí, které stojí za to navštívit. Každoročně některé jesky-

ně rozeznívají koncerty (festival Čarovné tóny Macochy 

a Cave Beat), jiné, běžně nepřístupné, otvírají alespoň na

jaře své pomyslné brány (Býčí skála, Císařská a Ochozská

jeskyně), na podzim probíhá ve Sloupsko-šošůvských jes-

kyních Evropská noc pro netopýry.

Aktivně za dobrodružstvím
Moravský kras je báječná destinace pro geocachery 

a pro ty, kteří milují pohyb a dobrodružství. V husté síti

turistických tras a cyklotras si na své přijdou pěší, běžci 

i cyklisté. A díky zdejším půjčovnám můžete na výlety

vyrazit také na koloběžce, elektrokole – a třeba i na koni. 

Všudypřítomné skály lákají do Moravského krasu také

horolezce. Cesty všech obtížností jsou k dispozici na po-

vrchu i pod zemí. Chcete-li se na pár hodin vžít do role

speleologa, neváhejte se vydat se na jednu z prohlídko-

vých tras Sloupsko-šošůvských jeskyní Po stopách Nage-

la. Čeká vás překonání řečiště Sloupského potoka, plaziv-

ky, žebříky, vše za svitu čelovek. A když vás jeskyně chyt-

nou za srdce, můžete se jim věnovat dopodrobna. Pro

děti od 10 do 13 let připravuje Lipka tematický turistický

kroužek Skalní duchové a rádi poradíme i dospělým, jak

a kde se do objevování jeskyní zapojit. 
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Pískovna Rudice – Seč s pestrobarevnými písky a jíly rudických vrstev (foto Ivan Balák)

Děti z jeskyňářského kroužku Skalní duchové
(foto Barbora Appelová)



Moravský kras všemi smysly
Zdejší kraj nabízí také příjemné chuťové a čichové vjemy.

Zásluhu na tom má projekt Regionálního značení, který

podporuje rozvoj šetrného podnikání založeného na lo-

kálních zdrojích. Příkladem je kozí farma Sedlák 

v Šošůvce, kam můžete přijet ochutnat jejich vynikající

sýry, brynzu či tvaroh s medem a ořechy. A také si ve

venkovní ohradě pohladit přítulné kozy. Anebo můžete

vyrazit do Lažánek, kde rodina Parákových připravuje

domácí voňavá mýdla, svíčky z včelího vosku, či do Rudi-

ce na vyhlášené preclíky.
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Stáda ovcí spásají škrapová pole a chrání je před zarůstáním 
(foto Martina Nejezchlebová)

Moravský kras nabízí horolezecké cesty všech obtížností
(foto Tomáš Vybíhal)



Hlavním centrem nejsevernější části Moravského
krasu je Sloup, místo opředené řadou pověstí. Široký

masiv sloupsko-šošůvských skal dal název veřejnosti přístup-
ným jeskyním a díky své členitosti se stal horolezeckým
rájem. Nedaleko Sloupu, pod planinami táhnoucími se k Ma-
coše, se v podzemí vine spletitý labyrint Amatérské jeskyně.
V jejím nitru se z vod Sloupského potoka a Bílé vody rodí
průzračná říčka Punkva. Na východ od Sloupu se v lesích
ukrývá vesnička Holštejn – dříve sídlo slavných pánů, dnes
místo, kde si jeskyně podávají ruce a kde v klínu Nové Rasov-
ny najdeme nejkrásnější propadání. 

Amatérská jeskyně – poklad ukrytý 
pod povrchem

Pod Ostrovskou plošinou se rozkládá nejdelší jeskynní

systém v České republice – Amatérská jeskyně s labyrintem

přibližně 40 km prozkoumaných chodeb. Její objevování

bohužel bylo spojeno i s několika tragédiemi. K největší,

která následně ovlivnila pravidla pro speleologický 

výzkum jeskyní, došlo v roce 1970. Při nenadálé povodni 

se v útrobách jeskyně utopili speleologové Milan Šlechta 

a Ing. Marko Zahradníček. Název jeskyně je tak trvalým při-

pomenutím obětavé práce stovek dobrovolných jeskyňářů.

Amatérská jeskyně je spojená dvěma potoky – Sloup-

ským a Bílou vodou, které se uvnitř stékají a vytváří říčku

Punkvu. Propadání obou potoků patří k místům, která

stojí za to vidět – krásná jsou zejména na jaře a později na

podzim při dostatečně vysokém stavu vody (v létě býva-

jí potoční koryta často vyschlá). Ponor Sloupského potoka

najdeme v blízkosti vstupu do Sloupsko-šošůvských jesky-

ní. Potok tady obkružuje skalní masiv Hřebenáče a míří do

ztemnělého portálu jeskyně Staré skály. U Holštejna, 

na červené turistické značce, je druhé propadání, kde Bílá

voda mizí do skalních útrob Nové Rasovny.

Lomy a vápenky
Krasové oblasti byly odedávna spojeny s těžbou vá-

penců. V Moravském krasu můžeme najít jak velmi staré

lomy a vápenice (zbytky starých selských vápenic najde-

me například u Lipovce), tak i lomy stále funkční či uza-

vřené nedávno. V okolí Sloupu a Holštejna je jich hned

několik: Na Bradinách, Velká a Malá Dohoda. V uzavře-

ných lomech dohlíží správa CHKO na zajištění základní

technické rekultivace, s biologickou rekultivací si příroda

poradí sama. Postupně zde vzniká mozaika stanovišť s roz-

ličnými přírodními podmínkami. Vysýchavé skalní stěny

MORAVSKÝ KRAS / Sloup a okolí96

SLOUP 
A OKOLÍ

Výhled ze Sloupsko-šošůvských jeskyní na masiv Hřebenáče
(foto Michal Hubert)
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Amatérská jeskyně, Bambusový lesík (foto Jindřich Dvořáček)



bez půdního pokryvu, osídlené skalními společenstvy,

střídají sekundární skalní stepi na plošinách etáží. Nej-

hezčím příkladem samovolně zarůstajícího lomu je Velká

Dohoda. Na jejím dně objevíme porosty kostřavy žlábkaté,

květy devaterníků, vítodů a v létě se zdejší vzduch rozvo-

ní mateřídouškou. Své útočiště tu našly i vzácná kapradi-

na vratička měsíční, ze vstavačovitých kruštík a okrotice

bílá. Jezírka, která v lomech často vznikají, osídlili živoči-

chové a rostliny pro vápencové oblasti bez povrchových

vod netypičtí – chránění čolci (horský i obecný) či nená-

padná kuňka obecná se zářivě oranžovým bříškem.

Přirozené lesy u Bílé vody
V okolí Holštejna mají lesy přirozenou skladbu – mísí 

se tu buk lesní, jedle bělokorá a habr obecný. Na strmých

svazích holštejnského údolí připomínají prales. Obrovské

buky doprovází vzrostlé javory a na jaře les rozkvete zápla-

vou jaterníku trojlaločného, kyčelnice cibulkonosné či str-

divky jednokvěté. V místech, kam slunce tolik nedohlédne,

doplňuje javory a buky podrost rybízu alpského, samorost-

líku klasnatého, čarovníku alpského, oměje vlčí a velmi

vzácně i tisu červeného. Na osluněných hranách skal jsou

nápadné fialové květy zvonku broskvolistého a brzy zjara
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Opuštěný vápencový lom Malá Dohoda (foto Martina Nejezchlebová)

Propadání Bílé vody (foto Zdeněk Vládek)



žluté prvosenky jarní. V nivě Bílé vody se vyskytují pozů-

statky olšin s jasanem ztepilým. Než se potok ztratí v pod-

zemí, vytvoří pro Moravský kras typickou štěrkovou nápla-

vu, kde mezi kameny žijí schovaní raci říční. V okolních

skalách hnízdí sýc rousný, výr velký a krkavec velký.

Holštejn – centrum středověké kolonizace
Těžko byste v Moravském krasu hledali menší vesničku

než je Holštejn. Koho by ale napadlo, že ve středověku

hrálo toto místo první housle. Ostroh nad ponorným

potokem si vybral slavný rod Pánů z Holštejna k vybudo-

vání sídelního hradu. Od druhé poloviny 13. století

odtud řídili rozsáhlý proces kolonizace, který zásadně

ovlivnil zdejší rozvoj. Na území dříve spoře obydleném

vyrostlo v krátké době 30 vesnic. Lesy ustupovaly polím,

ve velkém se rozvíjela řemesla, těžba rud i vápence. Sta-

čilo ale jen pár desítek let a panství převzal nechvalně

známý loupežný rytíř Vok III. Legenda vypráví, že tehdy

jeskyně sloužila jako hladomorna a název Lidomorna 

na ni odkazuje... 

Sýry s vůní jeskyně a vyhřátých luk
Malebnost krasových luk dokreslují početná stáda 

krav, koz a ovcí – pastevectví a výroba sýrů tu vzkvétá.

Dojné a kašmírské kozy rodiny Sedlákových v Šošůvce

mají na svědomí vybrané sýrové lahůdky. Zatímco dospělí

se mohou věnovat chuťovým zážitků, děti dozajista přilá-

ká ohrada s přítulnými kůzlaty před farmou. V kopcích 

u Holštejna se zase v lesích skrývá jeskyně Michalka, která

své jméno získala po lupiči Michalu Meluzínovi a praktic-

ky čtyřicet let v ní uzrávaly sýry Niva, které vyrábí mlé-

kárna Otinoves.
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Ledoví mužíci v Lidomorně. Rampouchy připomínající krápníky vznikají v zimě poblíž otevřených vchodů do jeskyní. 
(foto Karel Vybíhal)
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Kaple svatého Václava a Anežky České v Šošůvce (foto Archiv obce Šošůvka)

TIP NA VÝLET:

Krajem sýrů a vápenek

Trasa: Sloup – Šošůvka – Holštejn
Délka: 9 km

Náš výlet zahajujeme ve Sloupu. Než začneme stoupat 
k Šošůvce, vyplatí se udělat malou odbočku ke Sloupsko-
šošůvským jeskyním. Ty nabízejí návštěvníkům pět prohlíd-
kových tras včetně jedné bezbariérové. Před vstupem do jes-
kyní se tyčí skála Hřebenáč, prý ho sem v sázce s Krakono-
šem donesl sám čert. 

Od jeskyní se vrátíme zpět do centra obce k baroknímu
kostelu Panny Marie Bolestné. Ten patří do trojlístku
významných kostelů na poutní spojnici Vranov – Křtiny
– Sloup. Sloupský kostel v dobách dávno minulých proslul
zázračnými uzdraveními. Zasloužila se o ně Panna Marie, 
k jejíž soše umístěné v kapli se sjížděli poutníci z širokého
okolí. 

Od kostela sledujeme červenou turistickou značku,
která nás po krátkém výšlapu přivede do Šošůvky. Neda-
leko hlavní cesty nás z návrší uvítá kaple svatého Václava 
a Anežky České, otevřená od roku 2002. Byla vystavěna

pouze z darů věřících. Je ukázkou hlubokého sepětí zdejší-
ho kraje s vírou. Podobných novodobých sakrálních staveb
najdeme na území Moravského krasu a v jeho okolí řadu.
Třeba kamennou kapli svaté Barbory v Rudici či architek-
tonicky zajímavý kostel v Senetářově.

V parném létě přijde vhod chladivá koupel. Přesně tako-
vou najdeme v zatopeném lomu pod Helišovou skálou (vede
k němu místní značení). 

Ze Šošůvky směřujeme po červené značce do Holštejna
a dále k jeskyni Hladomorna a nad ní stojící zřícenině hradu
Holštejn. Pokračujeme kolem propadání Bílé vody, Staré
Rasovny, Wanklova závrtu, lesem až k silnici ke Kalvodovu
kříži. Odtud nás zelená značka dovede na autobusovou
zastávku Holštejn-rozcestí. Nedaleko ní si můžeme prohléd-
nout lom Velká Dohoda (na zelené turistické značce).

Dostupnost hromadnou dopravou: 
Tam linkovým autobusem č. 233 vyjíždějícím z Blanska.

Zpět linkovými autobusy č. 231 či 232 buď přímo z obce Hol-
štejn, anebo ze zastávky Holštejn-rozcestí. 



Oblast kolem Ostrova patří k těm navštěvovanějším.
Najdeme zde Punkevní jeskyně, Macochu, jeskyně

Kateřinskou i Balcarku. Napříč územím se táhnou Suchý 
a Pustý žleb, poskytující i za parného léta chladivý stín.
Jejich protipólem jsou prosluněná škrapová pole, z nichž
nejvyhlášenější se nacházejí na Macošské a Vilémovické
stráni. Nedaleko Macochy se ukrývá v lesích Koňský spád
– nepozorný vozka se tu kdysi i s vozem zřítil do hlubin
Pustého žlebu a tato tragédie dala místu jméno. Impozant-
ní výhled, který se odtud nabízí, bere dech.

Ostrovská propast a Císařská jeskyně
Jeskyní je v okolí Ostrova u Macochy nepočítaně. V mi-

nulosti hrála prim jeskyně ve východním svahu Ostrov-

ského žlebu, necelý kilometr severně od Ostrova. Díky

jezerům, která se uvnitř nacházejí, si vysloužila název

Ostrovská vodní jeskyně, dnes známá jako Císařská. Ještě

začátkem 50. let 20. století byla přístupná veřejnosti.

Dnes ji pro léčebné účely využívá ostrovská léčebna 

a příležitostně se zde konají koncerty.

Vydáme-li se do centra obce, narazíme v kopci u kos-

tela na stavbu, která víc než cokoliv jiného připomíná

studnu. Stačí ale jediný pohled, abychom zjistili, že jde 

o něco zcela jiného – díváme se do ústí Ostrovské propas-

ti více než 40 metrů hluboké. Na přelomu 19. a 20. stole-

tí byly do propasti svedeny odpadní vody z obce, dnes

sem pouze přirozeně odtéká dešťová voda. 

Krajina jako učebnice 
Moravský kras je ostře rozřezán krasovými údolími, míst-

ně zvanými žleby. Mezi nejznámější patří Pustý 

a Suchý žleb. Ostrov u Macochy vrostl do širokého 

Ostrovského žlebu lemovaného skalními ostrožnami Pan-

ská skála, Balcarova skála a Vintoky. Pod Macošskou strá-

ní přechází Ostrovský žleb ve žleb Suchý, otevřené údolí

zde střídá hluboce zaříznutý lesnatý kaňon. Kromě desí-

tek jeskyní tu najdeme Čertův most čnící vysoko nad

koruny stromů i veřejnosti zpřístupněnou Kateřinskou

jeskyni s krásnou krápníkovou výzdobou a kamennou

čarodějnicí.

Podívejme se však i za hrany strmých údolí, na rozleh-

lé krasové plošiny. Jednou z nich je Harbešsko-vilémovic-

ká plošina mezi Vilémovicemi, Lažánkami a Jedovnicemi.
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OSTROV 
U MACOCHY 
A OKOLÍ

Závrty na Harbechách u Vilémovic 
(foto Martina Nejezchlebová)
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Je významná množstvím závrtů a navazujících propasťo-

vitých jeskyní, jež odvádějí povrchové vody do podzemí.

Jiným příkladem závrtových polí je Ostrovská plošina, na

které najdeme tři největší závrty v Moravském krasu:

Měšiny, Dolinu a Městikáď. Je tu i Cigánský závrt, jímž

jeskyňáři v roce 1969 poprvé sestoupili do prostor Ama-

térské jeskyně.

Život mezi slunnými stráně a chladnými žleby
Ještě na začátku 20. století byla krajina kolem Ostrova

bezlesá. Mohla za to tehdejší intenzivní těžba dřeva, kte-

rého bylo třeba pro tavbu železa. Když však těžba dřeva

začala ztrácet na intenzitě, stepní lokality opět postupně

nahrazoval les. Aby byla zachována vzácná stepní vegetace
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Koňský spád (foto Michal Hubert)

Hluboké jezero v Císařské jeskyni před úpravami jeskyně
pro speleoterapii (foto Ivan Balák)



na škrapových stráních, vrátila se na strmé louky počet-

ná stáda černošedých ovcí, která brání jejich postupné-

mu zarůstání. Zachovalé suché trávníky jsou 

k vidění na Balcarově skále, Vintokách, Vykydalově strá-

ni a na svazích Vilémovické a Macošské stráně. 

V květnu a červnu se škrapové stráně rozsvítí

mnoha barvami květů čilimníků, černýše lučního, ožan-

ky kalamandry, čistce přímého, mochny písečné či

divizny jižní rakouské. Během léta vykvétá nepřehléd-

nutelný pcháč bělohlavý. Na několika místech rostou 

i orchideje vemeník dvoulistý či bradáček vejčitý. Vý-

slunné stráně obývají skalní plži ovsenka žebernatá,

kuželovka skalní a nápadná páskovka žíhaná. Na kame-

nech lze zahlédnout červené samce pavouka stepníka

rudého a v trávě se skrývá kudlanka nábožná, poletuje 
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Akvatinta Nagelova dómu v Císařské jeskyni od Josefa
Fischera z počátku 19. století

Macošská stráň (foto Ivan Balák)



tu množství motýlů, rovnokřídlých, dvoukřídlých a bla-

nokřídlých. Z ptáků je v křovinách kolem stepí běžný

ťuhýk obecný.

Naopak chladné žleby hostí vegetaci horských spole-

čenstev. Na jaře zejména Suchý žleb rozvoní měsíčnice

vytrvalá, tlející padlé kmeny pokrývá drobný mech

šikoušek zelený a na dně propasti Macocha najdeme

vzácnou kruhatku Matthiolovu, která nikde jinde v České

republice neroste.

Speleoterapie
Jeskyně můžeme obdivovat, objevovat, umějí ale 

i uzdravovat. Obor, který se zabývá příznivým vlivem
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Soutěska Severní Úzká v Suchém žlebu (foto Ivan Balák)

Pcháč bělohlavý (foto Martina Nejezchlebová)

TIP NA VÝLET:

Třešňovou alejí do žlebů

Trasa: Balcarka – Rozcestí nad Pustým žlebem
– Pustý žleb – Macocha – Balcarka 

Délka: 14 km

Začínáme před jeskyní Balcarka, naproti níž se tyčí
dominanta větrného mlýna. Směřujeme do obce, kde
u rybníka zahneme vlevo a stoupáme po silničce kolem
kostela ke hřbitovu. Zde silnici opustíme, napojíme se
na zelenou turistickou značku a polní cestou prochází-
me třešňovou alejí k lesu a dál k dřevěnému odpočíva-
dlu na rozcestí Nad Pustým žlebem. Odbočíme vpravo
a po žluté turistické značce míříme ke Sloupu. Cesta
nás vyvede na silničku v Pustém žlebu. Odbočíme
vlevo a mírným klesáním scházíme po červené značce
až k rozcestí Pod Salmovkou. Zde můžeme následovat
červenou, která strmým stoupáním míří k Macoše,
anebo využít pohodlné lanovky u Punkevních jeskyní.
Z Macochy do Ostrova nás dovede opět zelená značka. 

Dostupnost hromadnou dopravou: Tam i zpět lin-
kovým autobusem č. 232 vyjíždějícím z Blanska. 



pobytu v jeskyních na lidské zdraví a možnostmi léčby

některých onemocnění (alergická a respirační onemocně-

ní), se nazývá speleoterapie. A nikoho nepřekvapí, že sídlí

právě v Moravském krasu v Ostrově u Macochy. Počáteč-

ní experimentální provoz probíhal ve Sloupsko-šošův-

ských jeskyních a dokonce i jeskyni Amatérské, od roku

1997 je pro speleoterapii využívána Císařská jeskyně.

Legenda o podzemním jezeře 
Na závěr zabrousíme do světa bájí. Traduje se, že 

Ostrov u Macochy dostal svůj název podle pověsti, v níž se

praví, že hluboko pod zemí se rozkládá zatopená propast,

nad níž městys vystupuje coby ostrov. Možná právě proto

obklopuje Ostrov u Macochy takové množství krasových

jevů: propadání, propastí, podzemních toků a závrtů.
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Trasa: Vilémovice – Macocha – Křenkův pomník 
– Kateřinská jeskyně – Vilémovice

Délka: 9 km

Začínáme ve Vilémovicích na červené turistické značce
mířící na Macochu. V místě, kde červená přeskočí svodidla, 
se ve svahu k Vilémovicím krčí Smrtní jeskyně. O Smrtné nedě-
li tu místní upalovali Moranu a s ní symbolicky i zimu. Přes
škrapové stráně projdeme až k Macoše. Zde opustíme červenou 
a napojíme se na žlutou turistickou značku vedoucí ke Kateřin-

ské jeskyni kolem Křenkova pomníku a série krásných výhledů
na okolní údolí. U Kateřinské jeskyně se napojíme na zelenou
značku a směřujeme vzhůru Suchým žlebem. Míjíme Kateři-
nin prst (skalní stěnu vyhledávanou horolezci), posléze Čertův
most opředený nejednou pověstí a noříme se do krasových
soutěsek plných jeskyní. Nedaleko macošských serpentin zele-
ná opustí silničku a vydá se lesní cestou k Vilémovicím. 

Dostupnost hromadnou dopravou:  Tam i zpět linkový-
mi autobusy č. 231 a 232 vyjíždějícími z Blanska.

Větrný mlýn v Ostrově u Macochy (foto Karel Vybíhal)

TIP NA VÝLET:

Mezi škrapy a nad korunami stromů



Rudice leží prakticky v srdci Moravského krasu. 
Na 5 km2 se skrývá svět sám o sobě po okraj naplně-

ný zajímavostmi. Obec i její okolí zásadně ovlivnila dlou-
holetá hornická tradice, patrná na každém kroku. 
Po stopách těžby pátrá naučná stezka, kterou lemují
malebná jezírka – staré zavezené doly zaplněné vodou.
Koupání, v zimě bruslení a především životodárný zdroj
vody ve vyprahlé krasové planině. Nad obcí se tyčí archi-
tektonická památka – kamenný větrný mlýn, který 
je zároveň  malým regionálním muzeem s expozicemi
větrného mlynářství, geologie, mineralogie a jeskyňářství.
Hned vedle lze navštívit geopark s pestrou paletou zdejších
hornin. A pak je tu Rudické propadání – impozantní pro-
pad Jedovnického potoka skrytý Kolíbkou skal. Zde začíná
druhý nejdelší jeskynní systém v České republice. 

Fenomén Rudického propadání
Rudické propadání představuje vstup do takřka 14 km

dlouhého jeskynního systému Rudické propadání – Býčí

skála, po Amatérské jeskyni druhého nejdelšího 

v ČR. Jeskynní systém, který se uvnitř skal skrývá a ústí

v Josefovském údolí u Býčí skály, se může pochlubit

řadou moravských i českých „nej“. Vstup do jeskyně kráš-

lí nejdelší podzemní vodopád (35 m), v nitru najdeme

jeden z největší jeskynních dómů (Obří dóm) dosahující

výšky přes 70 metrů a také nejhlubší suchou propast

(Rudická propast) s hloubkou 153 m. 

Kolíbky – jeskyně bez stropu
Nad Rudickým propadáním se rozkládá skalní amfi-

teátr Kolíbky. Když tudy člověk prochází, nenapadlo 

by ho, že jde jeskyní. Kolíbky totiž patří mezi tzv. jeskyně

bez stropu, ojedinělé u nás i ve světě. Tento typ jeskyní

vzniká procesem denudace trvajícím stovky tisíc let: skal-

ní masiv (jeskynní strop) se pozvolna rozpouští, až se

otevře světu. Mnohé jistě napadne, zda podobný původ

nemá i Macocha. V jejím případě byl však proces vzniku

rychlejší – jeskynní strop se zřítil.

Ráj mineralogů
Okolí Rudice přitahuje sběratele minerálů a zkamenělin.

Vyhlášené jsou zejména geody, kterým místní přezdívají

„trůzny“. Tyto často kulovité kameny na první pohled

připomínají květák či mozek. Uvnitř se však skrývá krys-

talové tajemství – výplň z různých odrůd křemene: křiš-

ťál, fialový ametyst, nažloutlý citrín, ledvinitý chalcedon
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RUDICE 
A OKOLÍ

Pohled z Kolíbek na Rudici 
(foto Zdeněk Vládek)
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či bílý povlak kašolongu. Geody vznikly pravděpodobně

krystalizací křemene v dutinách po odumřelých moř-

ských organismech (ježovky, mořské houby).

Kouzlo jezírek
Rudická jezírka hostí pro Moravský kras netradiční 

faunu i flóru. Vznikla postupným zatopením opuště-

ných štol a dolů. Dešťová voda se v nich udržela díky

jílům, které jsou bohatě obsaženy v rudických vrstvách

a fungují jako zátka. Dnes najdeme v okolí Rudice desít-

ky jezírek s roztodivnými názvy: Janovka, Bílá, Šístý,

Zouharka, Velká Halda, U Černých hlín, na Žegrově aj. 

Tyto malé vodní plochy vytvářejí zajímavé biotopy 

s bohatými společenstvími, která tvoří plankton, vodní

bezobratlí (vážky, motýlice, splešťuli blátivá, potápníci),

velké množství obojživelníků (najdeme zde všechny tři

naše druhy čolků, rosničku zelenou, skokana štíhlého 

i hnědého, kuňku obecnou), a také zde loví užovka oboj-

ková. Jezírka lemují porosty rákosu obecného, orobince

širolistého i úzkolistého. Roste zde zblochan vzplývavý,

žabník jitrocelový či chráněná vachta trojlistá. Ve vodě se
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Rudické propadání (foto Ivan Balák)

Citrínová geoda (foto Ivan Balák)

Svlékající se vážka
(foto Martina Nejezchlebová)

Bublinatka jižní 
(foto Martina Nejezchlebová)

Rosnička zelená 
(foto Petr Stříbrcký)
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Jedno z rudických jezírek (foto Martina Nejezchlebová)



daří rostlinám jako rdest vzplývavý a uzlinatý, drobným

rostlinkám okřehku menšího a trojbrázdého. Místní zají-

mavostí je výskyt ohrožené masožravé rostliny bublinatky

jižní.

Živá voda z Rudického propadání
Vraťme se však zpět k Rudickému propadání. To lákalo

objevitele už v období romantismu. Kromě pokusů vstou-

pit do podzemního světa je doloženo několik historických

snah o jeho praktické využití. Za první republiky spatřilo

světlo světa několik plánů na zřízení podzemní vodní 

elektrárny. Ovšem nejzajímavějším, a v České republice

unikátním projektem bylo zřízení podzemního rezervoáru,

z něhož je dodnes čerpána pitná voda pro obec Rudici 

a na jehož přípravě i realizaci se podíleli místní jeskyňáři. 
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TIP NA VÝLET:

Trasa: Okružní trasa kolem Rudice
Délka: 5 km

Po okolí Rudice nás nejlépe provede naučná stezka
Rudické doly. Výchozím místem je větrný mlýn zvaný Vět-
řák, jehož prohlídce stojí za to věnovat čas. Nacházejí se tu
hned tři expozice: první zachycuje historii větrného mlynář-
ství, druhá obsahuje bohatou mineralogickou sbírku křeme-
nů, rudických geod (drůz), olomučanských koblížků, mine-
rálů a zkamenělin, třetí představuje speleologii a objevování
jeskynního systému Rudické propadání – Býčí skála. V geo-
parku vedle mlýna si můžeme prohlédnout horniny, z nichž
je Moravský kras utvářen.

První informační tabule stojí přímo u větrného mlýna.
Zájemci mohou v přilehlém informačním centru obdržet tiš-
těného průvodce naučnou stezkou nebo využít místní znače-

ní s černými zkříženými hornickými kladívky na zeleném
podkladu. Na cestě nás čeká plejáda jezírek i pestrobarevná
pískovna Seč, která je rovněž nalezištěm zmíněných geod. 

Náš výlet však nesmíme zakončit bez návštěvy Rudické-
ho propadání. Nachází se stranou od stezky Rudické doly,
necelý kilometr od větrného mlýna. Stačí následovat zele-
nou turistickou značku. Ta nás dovede nejprve do skalního
kaňonu Kolíbky, vyhledávané lokality horolezců, a pak 
i k propadání. Budeme-li zelenou značku následovat ve
směru do Jedovnic, narazíme na pozůstatky Salmovy huti:
kamenný náhon a tunel, kterým do huti proudila voda. 

Dostupnost hromadnou dopravou: Tam i zpět linko-
vým autobusem č. 231 vyjíždějícím z Blanska.  Zakončíte-li
výlet v Jedovnicích, můžete jet nazpět autobusem č. 201 přímo
do Brna nebo linkou č. 231 do Blanska.

Olomučanská keramika (foto Ivan Balák) 

Rudické doly



Krajem horníků
V Rudickém propadání najdeme doklad i o jiné lidské

činnosti – hornictví. V Rudici a okolí se dolovalo praktic-

ky od 9. do 19. století. Nejprve se těžily železné rudy,

které v posledním jmenovaném století zpracovávala

nedaleká Salmova či Hugova huť. Pak přišly na řadu

žáruvzdorné písky a kaolinické jíly. Struska, odpad ze zpra-

cování železa, sloužila k zavážení cest, mimo jiné 

i těch u Rudického propadání. Postupem času však byla

splavována do údolí a zanášela zdejší jeskynní prostory,

až zcela znepřístupnila spojnici mezi oběma částmi celé-

ho systému – Obřím dómem (Rudické propadání) a Srb-

ským sifonem (Býčí skála). 

Rudice byla také vyhlášená pestrobarevnými hlinka-

mi, užívanými při výrobě například nedaleké olomučan-

ské keramiky, která ve své době získala celosvětový ohlas.

V expozici v Olomučanském obecním domě můžeme

zhlédnout a obdivovat její jedinečnost. 

V zajetí Ďáblovy pasti
Když člověk sestoupí k Rudickému propadání, brzy ho

pohltí místy až strašidelná atmosféra. Možná, že podobně

učarovala i Alfrédu Technikovi, který sepsal román Mlýn

na ponorné řece. Ústřední postava mlynáře Jana Shořalého

v něm objevuje zdejší podzemní jeskyně. Kniha se stala

předlohou pro film Ďáblova past, který pouhých pět let 

po vydání knižní předlohy natočil František Vláčil. 
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Do Rudice přijíždíme lipovou Jedovnickou alejí (foto Martina Nejezchlebová)



Nacházíme se v samém středu Moravského krasu. 
Na jedné straně Křtiny, kde se k nebi zdvíhají kupo-

le impozantního chrámu Jména Panny Marie, vystavěného
známým architektem Janem Blažejem Santinim. Na straně
druhé železu zasvěcený Adamov. Mezi nimi se vine Josefov-
ské údolí. Cesty po obou jeho úbočích pamatují ještě Lich-
tenštejny, stráně jsou posety desítkami jeskyní. Nejznáměj-
ší z nich je nejmladší veřejnosti přístupná jeskyně Výpus-
tek a pak Býčí skála, která je součástí druhého nejdelšího
jeskynního systému České republiky a navíc se proslavila
unikátním souborem archeologických nálezů ze starší doby
železné. 

Jeskyně s válečnou minulostí
Josefovské údolí je plné jeskyní s bohatou historií. První

z nich – Výpustek – leží hned na začátku údolí nedaleko

Křtin. Za druhé světové války patřil do pětice jeskyní,

které Němci využívali k výrobě zbraní (dalšími byly

Kůlna, Drátenická jeskyně, Michalka a Býčí skála).

Poslední jmenovaná sice přestavbě na podzemní továrnu

odolala (sloužila jako sklad), výrazné zásahy (likvidace

Halštatské předsíně, vyvezení sedimentů s archeologic-

kými nálezy) ji ale neminuly. Býčí skála je běžně nepří-

stupná, vždy v květnu ji však speleologové otevřou veřej-

nosti a my pak můžeme obdivovat mohutné jeskynní

prostory protékané Jedovnickým potokem. 

Dalšími ze zajímavých jeskyní jsou jeskyně Barová,

nejvýznamnější paleontologické naleziště kostí jeskyn-

ních medvědů, lvů, hyen a vlků, a jeskyně Jáchymka 

s unikátním nálezem dvou koster dhoulů, jediných svého

druhu ve střední Evropě (dodnes žijí v jihovýchodní

Asii). Smečka dhoulů, kterým se také jinak říká červení

vlci, si dokonce zahrála jednu z negativních rolí ve Druhé

knize džunglí od Rudyarda Kiplinga, v povídce Ryšavý

pes. Hlavním hrdinou příběhu je, jak jinak, Mauglí a jeho

vlčí družina.

Místo, kde se setkávají protiklady
Josefovské údolí je názorným příkladem toho, jak 

složení podloží ovlivňuje okolní život. Nedaleko za Starou

hutí prochází geologická hranice, kde vápence střídají

vyvřeliny brněnského masivu. Změna je patrná na skal-

ních hranách tyčících se nad údolím. Severně orientova-

ný svah nad hutí, tzv. Slovenská stráň, je tvořena nekra-

sovými horninami – granodiority brněnského masivu 

– takže zde nenajdeme jeskyně. Opakem je protilehlá
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JOSEFOVSKÉ
ÚDOLÍ

Stará huť v Josefovském údolí (foto Michal Hubert)
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Jeskyně Kostelík, kterou kdysi protékal Křtinský potok (foto Michal Hubert)



Ruská stráň s bílými vápencovými skalami, ve kterých 

se skrývají jeskyně Jáchymka, Partyzánská aj.

Údolím protéká ponorný Křtinský potok. Přestože

modeloval nejednu zdejší jeskyni, jeho podzemní cesta

zůstává člověku neznámá. Potok se v několika ponorech

propadá do podzemí nedaleko Výpustku a na povrchu 

se objeví až v Otevřené skále – v místě, kde dělníci odkry-

li kousek jeho toku při stavbě silnice. O několik metrů dál

vyvěrá ve Křtinském vývěru v blízkosti jeskyně Kostelík. 

Za pozornost stojí i vzdálenější okolí. Na silnici ze

Křtin do Jedovnic se rozkládá arboretum Školního lesní-

ho podniku Křtiny – Masarykův les s více než 1 000

druhy dřevin. U stejné cesty, za Křtinami vlevo, najdeme

starý lom na drobu. Domov zde našla velká populace

obojživelníků, včetně silně ohroženého čolka velkého,

hnízdí tu rákosník zpěvný a v červnu na dně vykvétají

chráněné prstnatce pleťové. 

Dřínové doubravy, suché trávníky 
a život v mizejících potocích
V Josefovském údolí se zachovaly 

různé typy biotopů. Na výsluní vápenco-

vých svahů rostou dřínové doubravy 

s dubem zimním a vzácně i dubem pýři-

tým, v keřovém patře s mahalebkou

obecnou a řešetlákem počistivým. Mezi

bylinami září pryšec mnohobarvý, prvo-

senka jarní a medovník meduňkolistý. 

V chladných polohách se vyskytují lesy 

s javorem klenem, mléčem a mohutný-

mi jedlemi. V podrostu najdeme kriticky

ohrožený ploštičník evropský, chráně-

nou měsíčnici vytrvalou či čarovník
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Suché koryto Křtinského potoka se zaplní pouze při povodních 
(foto Martina Nejezchlebová)

Mloka lze po deštích spatřit v Josefovském údolí vcelku
běžně na cestě mezi Jáchymkou a Starou hutí 
(foto Vít Baisa)

Lilie zlatohlavá s chřestovníčkem liliovým 
(foto Martina Nejezchlebová)

Okrotice červená 
(foto Pavel Veselý)



pařížský. Severní svahy pokrývají bučiny s lípou vel-

kolistou, v listí se schovává chráněná orchidej okrotice 

červená. 

Zcela jiná vegetace porůstá kyselé horniny brněnského

masivu. Lesům dominují dub zimní s borovicí lesní, 

podrost kostřavy ovčí, smolničky obecné, silenky nicí, kru-

činky obecné. Na Slovenské stráni kyselé doubravy pře-

cházejí do mozaiky se suchými trávníky, kde roste krásně

pýřitá tráva kavyl Ivanův a šedě zelený bojínek tuhý. 

Na skalách se vzácně vyskytuje ohrožená kapradinka skalní.

V Josefovském údolí žije velké množství motýlů, mezi

nimi i vzácná můra osenice svízelová a píďalička samo-

rostlíková. V potocích lze spatřit raka říčního a početnou

populaci drobné rybky vranky obecné. Vývěr Jedovnické-

ho potoka obývají měkkýši kamomil říční a praménka

rakouská. Nad vodami Křtinského potoka poletují skorec

vodní a ledňáček říční. Jeskyně jsou významným zimo-

vištěm netopýrů (včetně vzácného netopýra pobřežního)

a vrápenců. Nejvíce jich bylo napočítáno v Býčí skále, kde

zimuje až 2 000 kusů netopýrů a vrápenců. 

Okénko do historie
Nejpovolanějším průvodcem po historii Josefovského

údolí by byl Jindřich Wankel, přezdívaný „otec moravské

archeologie“, jemuž byla připsána řada nálezů. Nejbohatší

na ně byla Býčí skála obývaná před zhruba 12 000 lety

lovci sobů a koní. Nedaleko Býčí skály ční věž vysoké

pece Staré huti neboli Huti Františka. Odkazuje na dobu,

kdy se železo cenilo nad zlato. Tradici všudypřítomného

železářství a hutnictví je věnováno zdejší muzeum 

a každoročně zde na jaře probíhají experimentální tavby.

Na vlastní oči tu lze spatřit, jak se pálilo uhlí v milířích 

a jak probíhala tavba ve středověkých podmínkách. 

Co ukryly jeskyně: fosfátové hlíny i jednorožce
Netradiční surovinou, kterou lidé v minulosti dobý-

vali z jeskyní, byly tzv. fosfátové hlíny. Díky vysokému
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Skorec vodní (foto Jiří Bohdal)

Pohled z Babické plošiny na Adamov (foto Vít Baisa)



obsahu fosforu (původcem jsou kosti pravěkých zvířat 

a netopýří guáno) se staly vyhledávaným hnojivem. 

Ve větší míře se začalo těžit na počátku 20. století napří-

klad v Jáchymce, Výpustku a v blízké Drátenické jeskyni.

Jiný ceněný artikl představovaly kostry pravěkých zvířat.

V roce 1669 popsal Johannes Hertod von Todtenfeld kos-

terní pozůstatky jeskynních medvědů jako pozůstatky

bájných jednorožců, jejichž kosti se využívaly pro výrobu

tehdejších zázračných léků. 
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TIP NA VÝLET:

Replika pece na tavbu železné rudy ve Staré huti 
(foto Ivan Balák)

Poutnické cesty

Trasa: Okružní trasa Josefovským údolím
Délka: 12 km

Náš výlet zahájíme v Adamově. Než vyrazíme 
po zelené turistické značce k rozcestí U sedmi dubů,
doporučujeme krátkou odbočku ke kostelu Sv. Barbory, 
a to zejména kvůli známé dřevořezbě světelského oltáře
s výjevem nanebevzetí Panny Marie. Poté stoupáme 
k rozcestí, kde se napojíme na modrou turistickou značku.
Chceme-li si dopřát královský rozhled po krajině, pokra-
čujeme po zelené k rozhledně Alexandrovka, ze které jsou
za hezkého počasí vidět například Pálavské vrchy. 

Modrá turistická značka nám nabídne několik pano-
ramatických rozhledů a dovede nás k rozcestí Na újezdě.
Odtud pokračujeme z kopce po žluté značce údolím Va-
ječníku až na silničku v Josefovském údolí. Než se cesta
napojí na silnici, míjíme po pravé straně nenápadnou 
zříceninu Hrádku u Babic. V údolí zabočíme vpravo 
a pokračujeme kolem vývěru Křtinského potoka po silni-
ci směrem ke Křtinám. Zanedlouho narazíme na modrou
turistickou značku a odbočíme vlevo. Cesta nás dovede 
k jeskyni Kostelík a k Býčí skále. Odtud nás modrá vede
zpět k Adamovu kolem Křtinského potoka a řady jeskyní,
včetně zmíněné Jáchymky. 

Dostupnost hromadnou dopravou: Tam i zpět vla-
kem z Blanska či Brna do Adamova. Podle trasy výletu
se lze z Adamova přiblížit autobusem č. 157 k jeskyni
Výpustek a do Křtin.



Babická plošina je oproti ostatním částem Moravského
krasu velmi nenápadná a často opomíjená. Nejsou 

tu rozsáhlé jeskynní komplexy jako na severu ani úžasná
paleontologické naleziště jako na jihu. Nabízí však klidné
a romantické vycházky Lesnickým Slavínem s množstvím
památníčků a studánek. Místy narazíme na vchody do ta-
jemného podzemí, které jsou však pro svoji náročnost 
přístupné pouze speleologům. Můžeme se kochat krásnými
výhledy na údolí Svitavy, na které je nejlepší výhled z Ale-
xandrovy rozhledny nad Adamovem. Dubohabrové lesy
jsou nejkrásnější zjara, či naopak na podzim, kdy jsou
zahalené do pestré barevné duhy.

Ojedinělé skalnaté závrty
Přestože babická oblast zůstává tak trochu stranou

zájmu, i zde najdeme nejednu speleologickou zajímavost.

Na Babické náhorní plošině, v místě zvaném Zadní pole,

je do země zahloubena série hlubokých skalnatých závr-

tů, z nichž mnohé ve svých útrobách skrývají hluboké

propasti. Tou nejhlubší, dosahující 117 metrů, je jeskynní

systém Větrná propast. Kolem závrtů vede zelená turis-

tická cesta směřující z Babic k rozcestí Pod Vysokou

ve směru ke Křtinám. 

Lesnický Slavín
Místní rozsáhlé lesy protkané množstvím cest a steziček

lákají k vycházkám. K podtržení malebnosti zdejší 

krajiny vybudovali lesníci spoustu palouků, rybníčků, 

studánek, památníčků a vysázeli do místních lesů sku-

piny exotických stromů. Celá oblast takzvaného Les-

nického Slavína se rozprostírá v okolí údolí Svitavy od

Brna až po Blansko. Slavín byl vytvořen v 1. polovině 

20. století Školním lesním podnikem Masarykův les a je

postupně budován a doplňován až do dnešní doby. Během

putování kolem Babic potkáme studánky Srnčí, sv. Huber-

ta, Prosba lesa či U Lišky. Doplňují je památníčky připomí-

nající významné lesnické osobnosti, umělce – milovníky

přírody, obyvatele zdejších lesů nebo odkazující na vý-

znamné události. Jinou zajímavostí je Arboretum Řícmani-

ce s jednou z nejhodnotnějších sbírek jehličnatých dřevin

v České republice. Zhlédnout jej lze vždy jednou ročně,

v únoru během dnů otevřených dveří. Součástí arbore-

ta je i Památník stromů.
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BABICKÁ
NÁHORNÍ 
PLOŠINA

Ranní mlha pod Babickou plošinou (foto Lukáš Kubičina)
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Přírodní rezervace s konikleci a orchidejemi 
Tato část Moravského krasu je kromě polí v okolí Babic

zcela zalesněná bukovými, habrovými a dubovými lesy.

Nejzachovalejší vegetace je chráněna v rezervacích Bře-

zinka, Dřínová a Čihadlo. V nižších polohách dominují

buk lesní a místy lípa velkolistá. V podrostu najdeme

drobný růžově kvetoucí keřík lýkovec jedovatý, ostřici

chlupatou, strdivku jednokvětou, kyčelnici cibulkonos-

nou, chráněnou okrotici dlouholistou, vemeník dvoulistý

či lilii zlatohlávka. 

Na plošinách přechází lesy do dubohabřin s habrem

obecným. V nejteplejších místech na hranách skal obou

rezervací rostou teplomilné doubravy s dubem zimním,

jeřábem břekem, mahalebkou obecnou a dřínem jarním.

Bylinný podrost tvoří například kakost krvavý, medovník

meduňkolistý, bělozářka větevnatá. Vzácně se v rezerva-

ci Čihadlo vyskytuje koniklec velkokvětý. Na jaře místní

lesy pokryje koberec bílých květů česneku medvě-

dího.

Zmínku si zaslouží motýli bukových lesů: martináček

bukový, srpokřídlec bukový a hřbetozubec tmavoúhlý. 

V teplých lokalitách byla nalezena vzácná můra šedavka
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Škrapové stráňky v přírodní rezervaci Čihadlo (foto Martina Nejezchlebová)

Závrt v Zadních polích na Babické plošině  
(foto Ivan Balák)
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Rezervace Dřínová s podrostem česneku medvědího (foto Martina Nejezchlebová)



temná, stužkonoska úzkopásá a jedna z našich největších

můr stužkonoska modrá s rozpětím křídel až 10 cm.

Trochu jiná Macocha
Podobně jako jinde narazíme i v okolí Babic na pozůstat-

ky těžby železných rud. Jeden z dolů byl dokonce tak

hluboký, že si vysloužil název Malá Macocha. Kráter

dříve dosahoval hloubky 40 metrů. Po ukončení těžby byl

zaházen hlušinou a dnes shlížíme do propástky už jen 

8 metrů hluboké. K Malé Macoše nás dovede odbočka

žluté značky vedoucí směrem k Býčí skále. Druhým

pozoruhodným místem je lokalita Nad Bílou skálou

(zastávka naučné stezky Cesty železa Moravský krasem),

nedaleko Alexandrovky. I tady dříve fungoval důl na že-

lezné rudy a pomocí dřevěných skluzů se ruda přepravo-

vala do Staré huti v Křtinském údolí.
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Opuštěný důl na železnou rudu Malá Macocha (foto Ivan Balák)

Koniklec velkokvětý (foto Martina Nejezchlebová)

Prosba Lesa na jednom z památníků v Lesnickém Slavíně
(foto Ivan Balák)
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TIP NA VÝLET:

Okružní výlet Babickou náhorní plošinou

Trasa: Křtiny – Jeskyně Výpustek – Babice nad 
Svitavou – Alexandrovka – Křtiny

Délka: 15 km

Začínáme ve Křtinách, kterým dominuje chrám Jména
Panny Marie. Jen málokdo by uprostřed lesů čekal tak impo-
zantní stavbu. Nahlédneme-li však do historie, mnohé se vyjas-
ní. Ke Křtinám se váže pradávná duchovní tradice sahající až
do období Velké Moravy – tehdy měli právě v Josefovském
údolí křtít věrozvěstové Cyril s Metodějem a jejich žáci. Proto 
i onen starobylý název Vallis baptismi – údolí křtu – Křtiny. Ke
středověku se pak váží další legendy plné případů zázračných
zmrtvýchvstání, uzdravení, navrácení zraku, sluchu a vyléčení
neplodných žen. Křtiny díky tomu získávaly na věhlasu, až se
staly jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst 
u nás. Odtud byl už jen krok k ambiciózní přestavbě starého kos-
tela na současný chrám od slavného architekta Jana Blažeje
Santiniho. Kromě návštěvy kostela stojí za zhlédnutí i sad sta-
rých ovocných stromů ve svahu u základní školy, který je dopl-
něn informačními tabulemi. Na stejném místě začíná prvním
zastavením také nově zbudovaná interaktivní sluneční stezka,
která představuje modely planet vsazené do okolní krajiny.

Křtiny opouštíme po červené turistické značce směřující
do Babic. Po pravé straně míjíme nově zrekonstruovaný

zámecký park a zhruba půl kilometru za obcí narazíme po levé
straně na starý zarostlý lom. Těžil se tu červený mramor, který
byl použit na hlavní oltář a kazatelnu ve zdejším chrámu.
Zanedlouho dojdeme na turistické rozcestí. Krátká odbočka po
červené nás dovede k jeskyni Výpustek, dále pak pokračujeme
po modré značce k rozcestí Pod Vysokou. Odbočíme vpravo 
a směřujeme k Babicím. Nejprve nás přivítá závrtová oblast
Zadní pole s Větrnou propastí a o necelý kilometr dále již pro-
cházíme kolem přírodní rezervace Čihadlo. 

Po příchodu do Babic míjíme kostel sv. Jana Křtitele, který
pamatuje vypálení vesnice švédským vojskem, vpády fran-
couzských, rakouských i pruských vojsk, stejně jako německou
okupaci. Následujeme zelenou turistickou značku, mířící
babickou planinou kolem přírodní rezervace Dřínová až 
k celoročně otevřené rozhledně Alexandrovka. Zde se obrací-
me zpět k Babicím. Nejprve po žluté značce k rozcestí Jelenec,
odtud po modré k rozcestí Na Újezdě, kde přestoupíme na žlu-
tou značku. Nacházíme se nedaleko Babic a zhruba po půl
kilometru mineme odbočku ke starému dolu Malá Macocha.
V Babicích se napojíme na červenou turistickou značku a smě-
řujeme zpět do Křtin. 

Dostupnost hromadnou dopravou: Tam i zpět autobusem
č. 201 a 157 do Křtin.

Barokní chrám ve Křtinách (foto Karel Vybíhal)



Jižní část Moravského krasu přitahovala pozornost člo-
věka od pradávna. Pravěké osídlení jeskyní dokládá

nespočet nálezů z okolí Pekárny a Švédova stolu. Nad
Mariánským údolím u Líšně, na ostrožně, stávalo význam-
né hradiště Staré zámky a v okolí najdeme několik zřícenin
středověkých hradů. Obyvatelům blízkého Brna sloužilo 
na otop dřevo z místních lesů, na teplých svazích Hádů
vyrostly sady, zahrady a dokonce i vinice. V rozsáhlých
lomech se těžil vápenec – některé jsou dodnes aktivní, jiné
si vzala zpět příroda a vznikly malebné přírodní rezervace. 

Podzemní cesty krasových vod
Údolím Říčky prochází jeskynní systém Hostěnického

propadání a Ochozské jeskyně. Podzemní cesta samotné

Říčky není zatím podrobně známa. Víme, že začíná 

u vodní nádrže Pod Hádkem, kde najdeme několik propa-

dání. Nachází se zde i tzv. Hádecká estavela – periodický

vývěr krasových vod.

Jeskyně ve zdejším údolí představují archeologický

ráj. Nejvýznamnějšími nalezišti jsou Švédův stůl s nále-

zem spodní čelisti člověka neandrtálského a jeskyně

Pekárna s doklady života lovců sobů. Opomenout nesmí-

me ani Ochozskou jeskyni, která byla do doby otevření

Punkevních jeskyní považována za nejkrásnější jeskyni

Moravského krasu. V době kolem Dne Země a svátku 

sv. Václava bývá otevřena veřejnosti.

Jurský park
Zdejší oblast tvoří několik plošin (Mokerská, Hádecká 

a plošina Skalka v okolí Březiny), hluboké údolí Říčky 

a vrchy Šumbera, Hády. Vrch Hádů se tyčí hned za Br-

nem, upoutá vysílačem a velkým opuštěným vápenco-

vým lomem. Kromě hlavního etážového lomu najdeme 

u jeho paty ještě dva jámové: Růženin lom s jezírky a lom

Džungle, ve kterém se pasou lamy z Lamacentra provo-

zovaného Pozemkovým spolkem Hády. Celý svah je zařa-

zen do soustavy Natura 2000 pod názvem Jižní svahy

Hádů. Pro jih krasu je typický výskyt jurských (druho-

horních) vápenců. Kromě samotného vrcholku Hádů

vystupují na Bílé hoře a Stránské skále, kde bylo objeve-

no mnoho fosilií, hlavně mořských bezobratlých a vzác-

né nálezy například zubů žraloků.

Moravský kras zalitý sluncem
Pro jižní část Moravského krasu je typická teplomilná

vegetace s kombinací suchých trávníků, lesních lemů 

a dubových lesů doplněných o habry, lípu velkolistou,
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ÚDOLÍ ŘÍČKY 
A HÁDY

Škrapové stráně pod vrcholem Šumbery 
(foto Martina Nejezchlebová)
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dřín obecný, klokoč zpeřený či třešeň křovitou. Rozkvétá

zde kakost krvavý, oman mečolistý, výrazná třemdava bílá,

na Hádech pak kriticky ohrožený hadinec nachový a hla-

váč šedavý, na Horneku kosatec nízký a hlaváček jarní.

Chladnější svahy porůstají suťové lesy s javory a lípami,

dna údolí společenstva horského charakteru s javorem kle-

nem, měsíčnicí vytrvalou, čistcem alpínským nebo kapra-

dinou bukovníkem kapraďovitým. Hády i údolí Říčky obý-

vá bohatá fauna bezobratlých: například drobná nesytka

jednopásá má na Hádech a Lysé hoře své jediné stanoviště

v České republice, poletují tu bourovec borůvkový, v údolí

se vyskytuje významná populace jasoně dymnivkového 

a na dubech žije náš největší brouk roháč obecný. Slunné

svahy obývá drobný šneček lačník stepní, ještěrka zelená 

a v jeskyních sídlí netopýr velký spolu s vrápencem malým.

Jeskyně s pravěkým odkazem
Meandry Říčky našim předkům učarovaly. Jeskyně 

v údolí obývali už v pravěku – poskytovaly jim útočiště,
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Růženin lom (foto Martina Nejezchlebová)

Zkamenělá řeka v Ochozské jeskyni (foto Ivan Balák)



ale i prostor pro uměleckou tvorbu. Cenný

je například nález z jeskyně Pekárna, 

dvě žebra s vyobrazením souboje bizonů 

a pasoucích se divokých koní. Pravěkou his-

torii celého území interaktivně shrnuje

expozice brněnského muzea Anthropos.

Staré zámky nad kupeckou stezkou
Vedle jeskyní byly vyhledávány i skalní ost-

rožny. Nabízely nejen široký rozhled, ale 

i obrannou výhodu. Mezi nejznámější

místa patřila dvě protilehlá hradiště – Staré

zámky a Horákovský hrad. Oba hrady měly

být dokonce prý kdysi spojeny koženým

mostem. 

Jiná legenda praví, že od 16. století

vedla údolím Říčky frekventovaná kupecká

cesta. Obchodníci tudy jezdili na brněnský

trh. Když se však líšeňští radní rozhodli
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Hadinec červený (foto Martina Nejezchlebová)

Jasoň dymnivkový (foto Petr Stříbrcký)

Třemdava bílá (foto Martina Nejezchlebová)

Lačník stepní (foto Martina Nejezchlebová)



vybírat mýtné, rozhořčení kupci se domluvili a začali 

do Brna jezdit přes Hády a Velkou Klajdovku. Cesta údo-

lím pak postupně ztratila na významu.

Zítra bude líp
Údolí Říčky si lze těžko představit bez mlýnů. Existo-

vala jich skoro desítka: Kadlecův, Pernikářův, Truksův, kde

se v 18. století vyráběl střelný prach, Zukalův, Starý mlýn

Pod Hádkem, Dolní mlýn, Prostřední, zvaný též Jeníkův

mlýn a Horní, Kaprálův mlýn. Poslední jmenovaný, dnes

zrekonstruovaný jako mezinárodní skautská základna a stře-

disko ekologické výchovy, skrývá pohnutou historii. Ve své

knize Zítra bude líp ji popisuje Zdena Kaprálová. Němec-

ká okupace i následné osvobození rudou armádou vyústi-

lo v nucený exil celé rodiny. Příběh Kaprálových byl zpra-

cován i do rozhlasové formy Příběhů 20. století a je k dis-

pozici v archivu Českého rozhlasu.
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Jeskyně Pekárna (Ivan Balák)

Kaprálův mlýn (foto Michal Medek)
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Teplomilná vegetace na svazích Lysé hory (foto Marie Vymazalová)

TIP NA VÝLET:

Z Hádů na Hádek
Trasa: Brno–Velká Klajdovka – Památník S. K.

Neumanna – Hornek – Pekárna – Hádek 
Délka: 12 km

Začínáme v Brně na Velké Klajdovce, na žluté turistické
značce mířící na Hornek. Než se vnoříme do lesa vedoucího
po Hádecké planince, projdeme stepí, kterou na jaře zdobí
stovky fialových hlaviček konikleců a v létě záplava motýlů.
Žlutá značka nás dále vede kolem hádeckého vysílače k roz-
cestí Šumbera, kde se nabízí krátká odbočka k památníků 
S. K. Neumanna a ke škrapovým polím. Od Šumbery pokra-
čujeme vpravo po žluté, k rozcestí Kopaniny a dál k přírod-
ní rezervaci U Brněnky s krásnou ukázkou přirozeného lesa
s převahou buku a habru. Překřížíme hlavní silnici a zamíří-
me k Horneku. Než nás žlutá značka svede do údolí, odbočí-
me na vyhlídku v přírodní rezervaci Velký Hornek. Poté
opustíme lesnaté svahy a míříme k Říčce. 

V údolí se napojíme na modrou turistickou značku 
a proti proudu potoka směřujeme k Ochozské jeskyni. 
Za Kaprálovým mlýnem nás čeká jedinečná speleologická
přehlídka. Míjíme vývěry Říčky, série jeskyní ukrytých 
v okolních svazích, jeskyni Pekárnu. Na rozcestí U Ochoz-
ské jeskyně pokračujeme po zelené značce, procházíme
kolem zmíněné Ochozské jeskyně, Netopýrky, Švédova
stolu a ponorů Říčky až k Estavele a nakonec až k vodní
nádrži pod Hádkem. 

Trasa nabízí i mnoho dalších variant. Jednou z nich je ne-
náročná cesta vedoucí přímo z Mariánského údolí, která se
na naši trasu napojí pod Hornekem.

Dostupnost hromadnou dopravou: Výchozím bodem
výletu je Velká Klajdovka na okraji Brna, kam se dostanete
městskou hromadnou dopravou. Zpět do Brna vás doveze
autobus č. 202 z Hádku do Brna.
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Muzea s expozicemi týkajícími se Moravského krasu
Muzeum Anthropos: www.mzm.cz/pavilonanthropos 

Muzeum Blansko: www.muzeum-blansko.cz

Stará huť s muzeem: www.starahut.com

Speleomuzeum Vilémovice:

www.jeskynar.cz/myotis/stranka/speleomuzeum 

Muzeum v Rudici: www.rudice.cz/informacni-stredisko   

Naučné stezky a virtuální průvodci
Virtuální průvodce Moravským krasem: 

inmap.cz/wp-content/uploads/2013/10/

MAPOVY_PRUVODCE_MORAVSKYM_KRASEM.pdf

Naučná stezka Rudické doly – virtuální:

webgis.inmap.cz/maptour/ns_rudicke_doly

Naučná stezka Rakovecké údolí: www.rakoveckeudoli.cz

Naučná Sluneční stezka: www.slunecnistezka.cz 

Stezka srdcem jižní Moravy: www.srdinko.cz 

Zajímavé akce a aktivity
Dny otevřených dveří Býčí skály: www.byciskala.cz 

Dny otevřených dveří Ochozské jeskyně: 

www.ochozska-jeskyne.euweb.cz 

Evropská noc pro netopýry: 

www.sloupskososuvskejeskyne.cz/mimoradne-

akce/evropska-noc-pro-netopyry/ 

Zájmový jeskyňářský dětský kroužek Skalní duchové:

www.lipka.cz/rychta-krouzky 

Informační portály a zajímavá místa
www.blanensko.cz 

www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Jizni-Morava/

Moravsky-kras-a-okoli.aspx 

www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/arboreta/ 
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Větrný mlýn v Rudici s interiérovými i exteriérovými expozicemi (foto Ivan Balák)
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