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Pseudokrasová puklinová jeskyně u Lanšperka. Od roku 1966 provádíme průzkum 
pseudokrasových tvarů ve východním okraji České křídové tabule. Zajímavé jsou 
především podzemní dutiny založené na svislých tektonických poruchách v písčitých 
slínovcích (opukách). Patří k nim též puklinová jeskyně poblíž obce Lanšperk mezi 

Letohradem a Ústím nad Orlicí. Nachází se v řídkém lese na okraji plošiny, při hraně údolí 
Tiché Orlice, asi 250 m jižně od železniční stanice „Lanšperk“ (600 m severně od kóty 
486,5 m). Otvor jeskyně (405 m n. m.) je na dně závrtovité prohlubně s rozměry 3,5x3 m a 
hloubkou 2,15 m (dno závrtku má rozměry 2,2x1,8 m). Vlastní  jeskynní prostora má 
puklinový charakter a celkově je velmi úzká. Vchod je vysoký 0,7 m a široký 0,3 m. 
Přechází v úzkou chodbu, která se svažuje k JZ a mírně se rozšiřuje (do 0,6 m). Ve 
vzdálenostech 6 m a 11 m od otvoru se jeskyně na výrazných křižovatkách puklin dvakrát 
rozšiřuje (na 3 m) v menší síňky. Velmi těsnou zúženinou (0,3 m) lze proniknout k závěru 
jeskyně, kde je (17 m od otvoru) puklinová svislá prostora, hluboká 8 m. Mezi úzkými 
stěnami propástky jsou zaklíněné balvany, které pokrývají i její šikmé dno. Celková délka 
jeskyně je 25 m, hloubka 14,5 m. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve spodní stěně balvanového stropu se v 1. úžině jeskyně i na jiných místech vyskytují 
tzv. bradavičnaté sintry — kyjovité a kupkovité povlaky kalcitu, které jsou (kromě 
jemných nickamínkových náteků) jedinou sekundární výzdobou chemického původu. 

 Jeskyně u Lanšperka je typickou podzemní formou, vytvořenou rozšířením tektonické 
dislokace mechanickým posuvem při údolní hraně. Vznik jeskyně lze posoudit z  celkové 
situace  okraje  plošiny  a  údolního  svahu.  Strukturně  denudační  plošina i údolní svahy 
jsou  budovány svrchnokřídovými  (turonskými)  písčitými  slínovci — opukami. 
(Lanšpersko je výrazným geologickým předělem, kde transgredují značně rozpukané 
svrchnokřídové slínovce na méně kompaktních permských sedimentech.) Na rozšíření 
tektonické poruchy (směru SV — JZ), na které je jeskyně založená, se zřejmě podílely 
pleistocenní periglaciální procesy. Při labilní hraně údolí jsou skalní stěny, skalní hřbítky i 
izolované skalky (až 5 m vysoké), které se rovněž vytvořily denudací po svislých 
puklinách. Skalní tvary tohoto typu jsou ve svazích údolí Tiché Orlice poměrně běžné 
(nejvyvinutější skalní partie jsou tzv. Peliny mezi Brandýsem n. Orl. a Chocní).  
Pseudokrasová jeskyně u Lanšperka a podobné puklinové jeskyně ve slínovcích (viz. Čs. 
kras, roč. 22) se tedy vytvořily mechanickými posuvy a sesuvy v údolních hranách nebo 
svazích. 
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Úžina v jeskyni u Lanšperka. — "Fat man's misery“ in cave near Lanšperk. 
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