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Československý kras, 
roč.28.  Praha, 1977. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příspěvek k výzkumu pseudokrasových jevů u Bělé nad Svitavou. V reliéfu 
České tabule a především její východní části se nachází řada pseudokrasových jevů, 
vytvořených v písčitých slínovcích (opukách) svrchní křídy. K nejznámějším patří 
jeskyně Čertovy díry u Bělé nad Svitavou, vytvořené v údolí Bělského potoka, ostře 
zahloubeného do zvlněného terénu (slínovce středního, popř. spodního turonu). 
Zdejšími pseudokrasovými jevy se dříve zabývali H. Till (1930), P. Ryšavý (1949), J. 
Skutil (1949) a J. Stacke (1958, 1975). V uvedené literatuře chybí vyřešení geneze 
těchto zajímavých geomorfologických tvarů, stejně tak jako podrobnější dokumentace. 
V rámci inventarizace pseudokrasových jevů ve slínovcovém reliéfu České tabule jsem 
(v letech 1973——1975) provedl změření, zmapování a geomorfologický průzkum 
lokality Čertovy díry a bezprostředního okolí. 

Popis jeskyní. Čertovy díry se otevírají malými vchody v horní části levého 
svahu údolí Bělského potoka (asi 1,5 km záp. od jeho soutoku se Svitavou), 38 m nad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 
                                               

  

Jeskyně Čertovy díry. 1-ohraničení stěn a stropu; 2-neprůlezné trhliny; 3-skalní bloky; 4-suťové dno; 5-okraj propasti; 6-ohraničení  
skalní stěny na povrchu; V1 a V2-vchody jeskyní 1 a 2. 
Caves Čertovy díry (Devil's Holes). 1-outline of walls and roof; 2-„fat man's misery“ fissures; 3-rock blocks; 4-waste-covered floor; 
5-margin of chasm; 6-margin of rock wall on surface; V1 a V2-entrances to cave No 1 and 2. 

J.Vítek 1974 
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řečištěm (nad stavením č. 180 v Bělé n. Svitavou, v místě zvaném ,,cihelna"). Dva otvory 
zde protínají 25 m širokou skalní stěnu a přecházejí do samostatných podzemních prostor. 

Větší jeskyně (č. 1) se otevírá v jv. části skalní stěny (rozměry otvoru: výška 1,7 m , 
šířka z 1,5 m na 0,4 m) a přes úzkou a nízkou chodbičku vede k 2 m hluboké propástce; 
vpravo odbočují dvě zasutěné trhliny, dlouhé 3 a 5 m. Na dně vstupní propástky je otvor 
nízkého a úzkého pokračování; tato plazivka je 4 m dlouhá a v závěru téměř neprůlezná 
(snižuje se na 28 cm), při její pravé stěně vybíhá úzká paralelní chodbička 3 m dlouhá. 
Plazivka přechází do síňky řiceného charakteru (balvanové bloky na dně), v závěru s 
odbočkou vpravo. Ta navazuje na 5 m dlouhou chodbu, která se vzadu rozšiřuje do 
největší prostory jeskyně, 8 m dlouhé a až 3 m široké. Její strop tvoří zaklíněné kameny 
(největší balvan má rozměry 2 x 1,3 m), mezi kterými vybíhají dva komíny 5 a 5,5 m 
vysoko. Z konce síně vede úzká chodbička k JZ, dlouhá 3,5 m. Její 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poměrně vysoké stěny jsou prolomeny dvěma odbočkami; pravá (1,8 m nad dnem 
chodbičky) je 6 m dlouhá a až 1,6 m vysoká — vzadu přechází do dalších částí jeskyně. 
Levá (1,3 m nad dnem) je 4 m dlouhá, 1,2 m vysoká a 1 m široká). Na konci chodbičky je 
otvor úzké rozsedlinové propasti, hluboké 6,5 m (ve starší literatuře se uvádí hloubka 10 
m). Směrem k SZ se jeskyně rozšiřuje na 4,5 m v nízkou síňku (se 7 m dlouhým 
pokračováním), ze které vybíhá chodba k S, později se lomící k ZSZ. Závěrečné partie 
jeskyně jsou tvořeny úzkými prostorami ve třech úrovních. Dno horní úrovně je tvořeno 
suťovou balvanovou zátkou, prostřední má charakter plazivky ukončené menší síňkou, na 
jejímž dně je otvor 6 m hluboké stupňovité propasti, tvořící spodní úroveň i nejzazší bod 
jeskyně. Celý systém dostupných chodeb v jeskyni Čertovy díry č. 1 je dlouhý 95 m a 
hluboký 12 m. 

Druhá jeskyně (č. 2) ústí malým otvorem (0,7  x  1 m) v sz. části skalní stěn. 
 

Vchod do jeskyně č. 3 ve skalnatém hřbítku vychýleném sesuvem. 
Entrance to cave No 3 in rocky slope formed by slides. 

Foto J. Vítek 
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Přechází do nízké a těsné prostory, přístupné v délce 8 m (směrem k VJV vybíhá vzhůru 
neprůleznou trhlinou, oddělující skalní blok od svislého čela svahu). 

Malá jeskyňka (č. 3) se vytvořila též asi 50 m na JV od předešlých. Protíná 
skalnatou odluční plochu sesuvem odsedlého hřbetu. Otvor (1,2 m široký a 1 m vysoký) 
vede do 3,5 m dlouhé a max. 2,5 m široké síňky. Sklon dna a stropu sleduje uklonění 
sesuvem vychýlených vrstev slínovce 36° k JZ. 

Vývoj pseudokrasových tvarů. Problematikou vzniku a vývoje jeskyně Čertovy 
díry se částečně zabývali dřívější autoři. H. Till (1930) je považuje za produkt krasových 
procesů v ledových nebo poledových dobách, J. Stacke (1958) klade jejich vznik do 
souvislosti s hydrologickým vývojem říční sítě a. považuje je za fosilní, P. Ryšavý (1949) 
se touto problematikou nezabýval. 

Při řešení otázek vzniku a vývoje zdejších podzemních tvarů musíme vycházet z 
celkové morfologie levého svahu údolí Bělského potoka. Údolní svah, tvořený rozpu-
kanými křídovými slínovci, není hladký, ale je stupňovitý, místy skalnatý. Svahová 
modelace zde byla určována především gravitačními sesuvy horniny v příkrém svahu. 
Otvory jeskyní č. 1 a 2 jsou při úpatí skalní stěny, vysoké 8,5 m ve dvou stupních. Stěna 
není antropogenního původu (i když lze předpokládat menší těžbu kamene pro místní 
potřebu), ale je odlučnou plochou mohutného blokového sesuvu. Hornina je protnuta 
systémem puklin, jejichž původ je zřejmě v saxonských tektonických pochodech. Pukliny 
byly na mnoha místech rozšířeny gravitací nebo destrukcí horniny v trhliny, 

 
 
 
 
 
 

Profil levým svahem údolí Bělského potoka. Nahoře — u jeskyně Čertovy díry, 
uprostřed — 100 m jv. od jeskyně, dole — 100 m sz. od jeskyně. 1 — linie svahu;   
2 — pokračování svahu; 3 — skalní výchozy; 4 — jeskyně Čertovy díry; 5 — řečiště 
Bělského potoka; 6 — stavení č. 180. 
Profile of the left slope of valley of the Bělský brook. Above — environment of cave 
Čertova díra, middle — 100 m south-east of cave, below — north-west of cave. 1 — 
line of slope; 2 — slope continuation; 3 — rocky outctrops; 4 — caves Čertovy díry; 
5 — bed of the Bělský brook; 6 — house No 180. 

J. Vítek 1975
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vytvářející v podzemí patrně rozsáhlý systém, o čemž svědčí četné průduchy (na ,,mastné 
fleky“ v zimě upozornil P. Ryšavý 1949). Rovněž jv. a sz. od skalní stěny se setkáme s 
výraznými sesuvnými formami. Jsou to především protáhlé deprese paralelní s hranou 
údolí, oddělené navzájem oblými nebo skalnatými hřbítky. Jv. od Gertových děr vybíhá 
několik depresí, z nichž nejvýraznější sleduje směr 135° a později 115°. Je široká 
průměrně 10—15 m a hluboká až 10 m. V téměř svislé odlučné ploše svahu vystupuje k 
povrchu hornina, podobně jako místy na odloučených blocích, tvořících hřbítky mezi 
depresemi ve svahu (zde jsou vrstvy slínovce skloněné v souladu s vychýlením bloku 
horniny). Protáhlé deprese jsou patrné ještě 0,5 km jv. od Čertových děr. Také sz. 
směrem jsou výrazné deprese v několika stupních ve svahu, dosahující délky přes 200 m. 
Z celkové morfologie svahu je zřejmá značná tektonická a gravitační porušenost, která 
vedla též ke vzniku jeskynního systému Čertových děr. Jde tedy o útvary pseudokrasové, 
kde vliv srážkové vody na modelaci jeskynních chodeb byl jen nepatrný a uplatňoval se 
pouze na tvorbě některých mikroforem v partiích bohatých na CaCO3. Jsou to např. 
jamky ve vchodu hlavní jeskyně (popsané J. Stackem 1958) i drobné zaoblené výčnělky 
ve vstupní propástce, dále též miniaturní škrapové rýhy na povrchu skalních výchozů a 
balvanů v okolí Čertových děr. Podzemní pukliny byly rozšířeny pohybem horninových 
bloků v místě malé stability (především v příkrém svahu tvořeném tektonicky porušeným 
slínovcem) v úzké, místy destrukcí částečně rozšířené nebo naopak zasutěné rozsedlinové 
chodby. Počátek jejich vzniku lze zařadit do posledního glaciálu (uplatňovaly se vlivy 
kryoplanace), vývoj však pokračuje i v současné době. Podobné podzemní i povrchové 
útvary najdeme i na jiných místech ve východní části České křídy, např. u České 
Třebové, v údolí Tiché Orlice (J. Vítek 1972) i jinde. 

Čertovy díry u Bělé nad Svitavou patří (s celkovou délkou dvou hlavních jeskyní 
103 m) k nejrozsáhlejším pseudokrasovým jeskyním vytvořeným ve slínovcovém reliéfu 
České tabule. Podzemní systém, spolu s geomorfologicky zajímavým okolím, by si 
zasluhovaly ochrany ve formě chráněného přírodního výtvoru. 
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