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8. Pseudokrasové jeskynû
Úvod
ProtoÏe je území okresu Vsetín budováno vût‰inou
fly‰ov˘mi horninami, je zde pﬁítomnost krasov˘ch jeskyní
prakticky vylouãena. Pﬁesto se zde nachází pomûrnû mnoho
pseudokrasov˘ch jeskyní, a to zejména jeskyní rozsedlinov˘ch a suÈov˘ch.
Jeskynû vznikají v hrubozrnn˘ch pískovcích a slepencích jiÏ od pleistocénu. V místech, kde mají lavice pískovcÛ vhodn˘ sklon a dosti velké relativní pﬁev˘‰ení vÛãi
svému okolí, dochází ke gravitaãnímu roz‰iﬁování tektonick˘ch puklin, vznikl˘ch jiÏ pﬁi vrásnûní hornin. Roli smykov˘ch ploch pﬁebírají vrstvy jílovcÛ, jejichÏ plasticita
se zvy‰uje pﬁi jejich zvodnûní.Tímto zpÛsobem vznikají
jeskynû rozsedlinové, které mají charakter úzk˘ch
a vysok˘ch rozsedlin.
SuÈové jeskynû vznikají v suÈov˘ch haldách a dal‰ích
balvanov˘ch akumulacích ve dnech sníÏenim nebo na svazích.
Balvanité akumulace mrazového zvûtrávání a gravitaãních
procesÛ (napﬁ. skalního ﬁícení, blokov˘ch posunÛ). Jeskynû
mají nepravideln˘ tvar podmínûn˘ nahromadûním a velikostí balvanÛ suÈov˘ch akumulací. Tvar rozsedlinov˘ch jeskyní
je více pravideln˘, vázan˘ na prÛbûh odluãn˘ch ploch
(pukliny, vrstevní plochy). Stropy tûchto jeskyní jsou ãasto
tvoﬁeny zaklínûn˘mi skalními bloky. Na dnû pseudokrasov˘ch jeskyní jsou ãasto spadané bloky, ostrohranná suÈ, splaven˘ jíl a v blízkosti vchodÛ recentní organick˘ detrit.
Jeskynní chodby mají charakter úzk˘ch a vysok˘ch
rozsedlin, v místû kﬁíÏení nûkolika pÛvodních puklin vznikají
nevelké prostory. V pﬁípadû suÈov˘ch jeskyní jsou chodby
ãasto spí‰e niÏ‰í,‰ir‰í a spletitûj‰í neÏ u jeskyní rozsedlinov˘ch.
Stropy obou typÛ jeskyní jsou tvoﬁeny zaklínûn˘mi bloky
a balvany nebo vrstevními plochami svrchních pﬁesunut˘ch
vrstev. Na dnû jsou pak spadané bloky, ostrohranná suÈ, splaven˘ jíl a v blízkosti vchodÛ organick˘ detrit. Na stûnách a stropech se usazuje splaven˘ (alochtonní) jíl, naz˘van˘ „slimr“.
Vzácnûji se z vyluhovaného vápnitého tmele pískovcÛ sráÏejí
drobná brãka - napﬁ. v jeskyni Cyrilka. âastûj‰í neÏ brãka jsou
v‰ak rÛzné formy bradaviãnatého aÏ pisolitického sintru
(BaroÀ 1997 a). Z mikroklimatického hlediska jsou pseudokrasové jeskynû fly‰ov˘ch Karpat spí‰e dynamické. Je to dáno
pﬁedev‰ím mnoÏstvím rÛzn˘ch spár a skulin, jimiÏ jeskynû
komunikuje s blízk˘m povrchem.Teplota v jeskyních nejvíce
kolísá v blízkosti vchodu, s rostoucí vzdáleností od vchodu
se amplituda zmûn postupnû sniÏuje. V hlub‰ích ãástech
jeskyní (del‰ích neÏ 20 m) se teploty pohybují v rozmezí
od 4,5°C na jaﬁe do 12°C na podzim. Relativní vlhkost
vzduchu dosahuje hodnot 90 - 100% (BaroÀ a ¤ehák, 1997).

Pﬁíznivé mikroklimatické podmínky jsou vyuÏívány
v prÛbûhu celého roku.V letním období vyhledávali jeskynû
vala‰‰tí pastevci, kteﬁí pouÏívali jeskynû coby pﬁirozené sklepy k uskladnûní mléãn˘ch v˘robkÛ. V blízkosti jeskyní
si pak ãasto stavûli své sala‰e (Wagner a kol., 1990). V zimû
pak relativnû teplé, vlhké a stabilní mikroklima jeskyní
vyhledávají rÛzné druhy bezobratl˘ch, obojÏivelníkÛ a savcÛ
(netop˘ﬁi), kteﬁí zde zimují. V jeskyních i bûhem zimního
období rostou rÛzné druhy hub. Pseudokrasové jeskynû
nejsou pozoruhodné jen jako zimovi‰tû ãasto vzácn˘ch
a ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ, ale jsou dÛleÏit˘mi objekty
geologického a geomorfologického bádání. Nemal˘
je téÏ jejich kulturní v˘znam. V okolí pseudokrasov˘ch
jeskyní se nacházela pravûká hradi‰tû (Kopce), k ﬁadû jeskyní se váÏou lidové povûsti. Je tedy zﬁejmé, Ïe pseudokrasové
jeskynû zasluhují patﬁiãnou pozornost.

Pﬁehled jeskyní
V okrese Vsetín bylo dosud lokalizováno celkem
39 pseudokrasov˘ch jeskyní.V pﬁedkládaném textu se budeme zab˘vat jen nejv˘znamnûj‰ími podzemními prostory.
Jako pseudokrasová jeskynû byl hodnocen jak˘koliv
podzemní prostor, vznikl˘ pﬁirozenou cestou ve fly‰ov˘ch
horninách bez procesÛ krasovûní, o délce vût‰í neÏ 3 metry.
V˘zkumem pseudokrasov˘ch jeskyní v na‰em regionu
se v souãasné dobû zab˘vají pﬁedev‰ím speleologové
ze ZO âSS 7 - 01 ORCUS pÛsobící v Bohumínû,Fr˘dku - Místku
a Vsetínû, ãlenové ZO âSOP Vsetín, pracovníci správy CHKO
Beskydy, Ústavu geoniky AV âR, poboãky v Brnû a âGÚ,
poboãky Brno a ﬁada jin˘ch.
Moravskoslezské Beskydy - Radho‰Èská hornatina
Nejdel‰í pseudokrasovou jeskyní na Moravû a také
nejv˘znamnûj‰í jeskyní v okrese Vsetín je rozsedlinová
jeskynû Cyrilka na Pustevnách.Vstup do této 370 m dlouhé
jeskynû se nachází asi 250 metrÛ v˘chodnû od rozhledny
Cyrilka v blízkosti silnice na Pustevny, v mûlké sníÏeninû
pod 2,5 m vysokou skalkou (Wagner a kol. 1990).Velká ãást
prostorÛ jeskynû leÏí v tûsné blízkosti povrchu. Místy
se na stropû vysráÏela drobná brãka o délce 10 - 20 cm.
Jeskynû Cyrilka je v˘znamn˘m zimovi‰tûm netop˘rÛ.
V místû zvaném Záryje na jihiv˘chodním svahu hﬁbetu Radho‰tû 2 km západnû od Pusteven se nachází nûkolik rozsedlinov˘ch jeskyní o délce 8 - 45 m. Povrch na této
lokalitû je tvarován do ﬁady terénních stupÀÛ, obnaÏen˘ch
skalních v˘chozÛ, zejících rozsedlin a pseudokrasov˘ch
závrtÛ. Nejznámûj‰ími jsou jeskynû Biskupovka,
Reichova díra a „Jeskynû v Kapradí“ (Wagner a kol.1990).

Náãrt lokality Kopce (699 mnm) asi 1 km severnû od obce Lideãko.
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Jeskynû Voláﬁka, leÏící asi 1 km západnû od vrcholu
Radho‰tû (1129 mnm), mûla pﬁedstavovat spletit˘ podzemní
systém, ov‰em tyto údaje nejsou hodnovûrnû podloÏeny.
Dnes z jeskynû zb˘vá jen nûkolikametrové torzo. Dal‰í drobnou jeskyní v této oblasti je jeskynû na âerné hoﬁe, která
je 12,5 m dlouhá (Wagner a kol. 1990).
V blízkosti severov˘chodní hranice okresu, na âertovû
ml˘nû (1205 mnm), se nachází dal‰í pseudokrasová lokalita.
Na JZ svazích je reliéf ãlenûn v sérii nûkolika podéln˘ch
prohlubní a probíhajících soubûÏnû se svahem. Nejv˘raznûj‰í z tûchto zejících rozsedlin je 100 metrÛ dlouhá a vybíhá od vrcholu âertova ml˘na jiÏním smûrem. Na jejím jiÏním
konci se nachází skalní útvar zvan˘ âertÛv stÛl. Z pûti odtud
popisovan˘ch jeskyní je nejhlub‰í (30 m) a zároveÀ nejdel‰í
(74 m) jeskynû âertova díra.Ta leÏí asi 150 m JJZ od vrcholu. Jeskynû je v˘raznû vertikální, vytvoﬁena na jediné tektonické poru‰e, má 2 vchody. Dal‰í jeskynû Vasko má také
2 vstupy a je 30 m dlouhá. Drobnûj‰í jeskynû âertÛv ml˘n
I-III jsou pÛvodu rozsedlinového a suÈového (Wagner a kol.
1990). Za zmínku stojí téÏ nejhlub‰í pseudokrasová propast
v âR - KnûhyÀská propast, jejíÏ hloubka je 57 metrÛ.
Vstup se nachází 1 km jihov˘chodnû od vrcholu Knûhynû
(1256 mnm) mimo území okresu Vsetín.
Host˘nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy
Pod vrcholem Lé‰tí (899,6 mnm) asi 4 km SSV
od Karolinky jsou známy jeskynû zvané Kobylské ìÛry.
Celkem 5 pﬁeváÏnû suÈov˘ch jeskyní vzniklo v pískovcích
beloveÏského souvrství v odluãné hranû rozsáhlého sesuvu.
Nejdel‰í jeskynû Pokladnice je 13 metrÛ dlouhá a v nejniÏ‰ích ãástech jeskynû se nachází malé jezírko.Také v jeskyni
Studánka jsou malá jezírka, z nichÏ nûkolik metrÛ
pod jeskyní vyvûrá potok Bílá hlína. Nedaleko od jeskyní
existuje téÏ mrazov˘ srub, ponorn˘ tok v sutích a dva pseudokrasové závrty (BaroÀ 1997 b, Kirchner 1994, 1995,
Kirchner a Krejãí 1997).
Dal‰í pseudokrasovou lokalitou ve Vsetínsk˘ch vr‰ích
je Vaculov. Rozprostírá se asi 3 km severozápadnû od vrcholu Cáb (842 mnm). Území je budováno pískovci a jílovci

beloveÏského souvrství a je postiÏeno rozsáhl˘mi sesuvy,
na neÏ je vázán vznik ﬁady terénních valÛ, skalních v˘chozÛ,
jezírek, balvanov˘ch polí a aÏ 36 pseudokrasov˘ch závrtÛ.
V ãele jednoho z dílãích sesuvÛ pod ãtyﬁmetrovou skalkou
se nachází vstup do jeskynû Vlãí díra. Jeskynû je 11 m dlouhá a v souãasnosti dochází k jejímu postupnému zaﬁícení.
Potok Bystﬁiãka na lokalitû Vaculov protéká ve svém horním
toku asi 100 m dlouh˘m kaÀonem s v˘‰kou stûn aÏ 18 metrÛ
(BaroÀ 1995).
Drobné jeskynû uvádí téÏ Wagner a kol. (1990) z vrchu
Zámãisko jiÏnû od pﬁehrady Bystﬁiãka.
Host˘nské vrchy
Na KﬁíÏovém vrchu (670 mnm) v údolí Semetín u Vsetína,
asi 250 m JJV od vrcholu se nachází mrazov˘ srub 150 m dlouh˘ a vysok˘ aÏ 10 metrÛ.V její jihozápadní ãásti se nachází svisl˘ vstup do jeskynû Zbojnická. Pod 2,5 m hlubokou vstupní
‰achtou pokraãuje jeskynû stupÀovitû klesající úzkou a nízkou
5 m dlouhou chodbou do závûreãného 2,5 m dlouhého
a aÏ 1 metr ‰irokého prostoru. Celková délka jeskynû
je 20 metrÛ s hloubkou 12 m (Wagner a kol. 1990). Intenzita
gravitaãních pohybÛ blokÛ pískovce, mezi nimiÏ jeskynû
vznikla, je v souãasnosti velmi vysoká. Proto jsou náv‰tûvy této
jeskynû z bezpeãnostního hlediska krajnû nevhodné.
Jiná lokalita je v místû zvaném Dama‰ek. Asi 2,5 km
severozápadnû od obce Ho‰Èálková je v tûlese starého
sesuvu v mûlké závrtovité sníÏeninû vstup do 9 m dlouhé
rozsedlinové jeskynû. O pﬁítomnosti více podzemních prostorÛ v okolí napovídá nûkolik dal‰ích sníÏenin.
Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina
Cennou pseudokrasovou lokalitou je vrch Kopce (699
mnm) asi 1 km severnû od obce Lideãko. Pseudokrasové
tvary se vyvinuly v antiklinálnû deformovan˘ch stﬁednû zrnit˘ch pískovcích luhaãovick˘ch vrstev asi 100 m SSV
od vrcholu, v oblasti rozsáhlého kerného sesuvu (BaroÀ
1997 a, BaroÀ a ¤ehák 1997, Kirchner 1996, Kirchner
a Krejãí 1997, Kirchner a ¤ehák 1995).Vznik tohoto sesuvu
pravdûpodobnû souvisí téÏ se zaﬁíznutím ﬁíãky Senice v prÛlomové soutûsce Lomensko. Projevy gravitaãních pohybÛ
jsou zde neustále pozorovány na povrchu i v podzemí.
Povrch je ãlenûn v ﬁadu terénních valÛ, otevﬁen˘ch rozsedlin, skalních v˘chozÛ, nachází se zde suÈové pole, 3 pseudokrasové závrty a 12 jeskyní (BaroÀ a ¤ehák 1997). Nejvût‰í
jeskynû se naz˘vá Nadûje, je rozsedlinová a dlouhá
101,5 metru. Její dvû patra jsou propojena 6 metrÛ hlubokou propástkou. Prostory horního patra jsou spí‰e ‰ir‰í
a niÏ‰í, kdeÏto chodby spodního patra mají charakter
úzk˘ch, dlouh˘ch a aÏ 9 metrÛ vysok˘ch rozsedlin. Jeskynû
má 3 vchody a je zimovi‰tûm netop˘rÛ. Jeskynû Kolonie
(60 m) a Slimrovka - ëáblova díra (40 m) jsou také
v˘znamn˘mi zimovi‰ti netop˘rÛ. Pozoruhodná je i 33 metrÛ
dlouhá jeskynû Krápníková, jeÏ byla pojmenována podle
stalaktitu o délce 3 cm. V jeskyni jsou místy na kamenech
drobné keﬁíãky pisolitického sintru. Dal‰í jeskynû Propast,
Pavouãí, ¤ezník, Psí díra, Ve Ïlebu, Cedník, Li‰ãí
a Sirkárna jsou drobnûj‰í a ménû v˘znamné.
Javorníky - Pulãínská hornatina

Detail z Pulãínsk˘ch skal
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V NPR Pulãín-Hradisko jsou dosud zdokumentovány
4 jeskynû. Nejvût‰í je rozsedlinová jeskynû Velryba
(Pod kazatelnou I) dlouhá 42 metrÛ. Je v˘znamn˘m zimovi‰tûm netop˘rÛ.V její blízkosti je i patnáctimetrová jeskynû
Pod Kazatelnou II (Wagner a kol. 1990). Nad skaliskem

Pût kostelÛ se nachází 25 metrÛ dlouhá jeskynû Hlinûná
a pod útvarem zvan˘m Ancona se nachází ‰estimetrová
jeskynû Lízinka (BaroÀ nepubl.). Na celé lokalitû se nachá-

zí ﬁada dal‰ích drobn˘ch jeskynûk suÈového i rozsedlinového charakteru a je zapotﬁebí jí ze speleologického hlediska
vûnovat vy‰‰í pozornost.

Tabulka: Pﬁehled jeskyní v okrese Vsetín
Vysvûtlivky: Orogr = orografick˘ celek, Msl. Beskydy = Moravskoslezské Beskydy, PP = pﬁírodní památka, PR = pﬁírodní rezervace,
NPR = národní pﬁírodní rezervace
The list of the caves in the Vsetín district
Legend: Orogr = orographical unit, Msl. Beskydy = Moravian-Silesian Beskids, PP = natural monument, PR = nature reserve,
NPR – national nature reserve
Název jeskynû
Name of a cave

Orogr

Délka
Lenght
(m)

Hloubka
Depth
(m)

Cyrilka
âertova díra
Vasko
âertÛv ml˘n I
âertÛv ml˘n II
âertÛv ml˘n III
Biskupovka I
Reichova díra
V kapradí
·ampiónka
âerná hora
Voláﬁka
Pokladnice
Studánka
Javorová
Hnízdo
V kapradí
Vlãí díra
Na Klenovû I
Na Klenovû II
Zbojnická
Dama‰ek
Nadûjû (Pﬁekvapení)
Kolonie
Slimrovka (ëáblova díra)
Krápníková
Propast
Pavouãí
Li‰ãí
Sirkárna
¤ezník
Ve Ïlebu
Psí díra
Cedník
Velryba (Pod kazatelnou I)
Pod kazatelnou II
Hlinûná
Lízinka

Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Msl. Beskydy
Vsetínské vrchy
Vsetínské vrchy
Vsetínské vrchy
Vsetínské vrchy
Vsetínské vrchy
Vsetínské vrchy
Vsetínské vrchy
Vsetínské vrchy
Host˘nské vrchy
Host˘nské vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Vizovické vrchy
Javorníky
Javorníky
Javorníky
Javorníky

370
74
30,5
13
6
7
42
41
8
5
12,5
18
13
5,5
4
3
7
11
6
4
20
9
101,5
73
asi 40
33
24
3
asi 7
asi 3
asi 22
5
3
asi 3
42
15
asi 25
6

30
12
10
8,2
asi 8
2,7
-

Lokalizace
Localisatoin
Prostﬁední Beãva,Pustevny,PP
Pr. Beãva, âertÛv ml˘n, NPR
Pr. Beãva, âertÛv ml˘n, NPR
Pr. Beãva, âertÛv ml˘n, NPR
Pr. Beãva, âertÛv ml˘n, NPR
Pr. Beãva, âertÛv ml˘n, NPR
Dolní Beãva, Záryje
Dolní Beãva, Záryje
Dolní Beãva, Záryje
Dolní Beãva, Záryje
Dolní Beãva, Radho‰È
Dolní Beãva, Radho‰È
Karolinka, Kobylská
Karolinka, Kobylská
Karolinka, Kobylská
Karolinka, Kobylská
Karolinka, Kobylsá
Malá Bystﬁice,Vaculov
Bystﬁiãka, PR Klenov
Bystﬁiãka, PR Klenov
Ratiboﬁ, PP KﬁíÏov˘
Ho‰Èálková, Dama‰ek
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
Lideãko, PP Kopce
NPR Pulãín - Hradisko
NPR Pulãín - Hradisko
NPR Pulãín - Hradisko
NPR Pulãín - Hradisko

Závûr
Jeskynû vznikající v nekrasov˘ch horninách budí daleko men‰í zájem badatelÛ neÏ atraktivnûj‰í jeskynû krasové.
Na rozdíl od krasov˘ch dosahují sekundární pseudokrasové
jeskynû men‰ích rozmûrÛ, jsou tûÏce pﬁístupné a chybí
v nich klasická krasová v˘zdoba. Ukazuje se v‰ak, Ïe mohou
b˘t v˘znamné napﬁíklad tím, Ïe poskytují cenné informace
o gravitaãních pohybech (sesuvech a skalním ﬁícení), nebo

téÏ mohou poskytovat útoãi‰tû mnoha ohroÏen˘m druhÛm
ÏivoãichÛ. Z území okresu Vsetín je dosud známo 38 jeskyní, pﬁiãemÏ se zde nachází nejdel‰í pseudokrasová jeskynû
na Moravû. Nedaleko hranic okresu se nachází téÏ nejhlub‰í
pseudokrasová propast v âR.Tato fakta ãiní z na‰eho regionu jednu z nejv˘znamnûj‰ích oblastí âR s v˘skytem
podzemních pseudokrasov˘ch tvarÛ.
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