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JAN VÍTEK 
 

PSEUDOKRASOVÉ TVARY TRSTĚNICKÉ TABULE 
A PŘILEHLÉHO ÚDOLÍ TICHÉ ORLICE 

Nejen v typicky krasových horninách, ale i v některých nerozpustných usazeninách (v 
našem případě ve svrchnokřídových slínovcích a pískovcích) se setkáváme s 
podzemními a povrchovými formami krasu. Jejich geneze se neváže na krasové procesy, 
i když se svými vlastnostmi tyto převážně klastické usazené horniny krasovým relativně 
nejvíce přibližují. Dílčí formy se zde vyvíjejí mechanickou a selektivní denudací, která 
převládá nad chemickým působením agresivních vod. Výslednicí těchto složitých 
procesů bývá tvar velmi podobný krasu, pro který se u nás vžil termín pseudokrasový. 
Celkové jejich rozdělení a typizaci v Československu podal J. Kunský (1957). Z oblasti 
českého křídového útvaru je známo větší množství pseudokrasových jevů; stručný 
přehled hlavních lokalit je i v publikaci J. Rubína a F. Skřivánka (1963). Ve východních 
okrajích křídové tabule je těchto tvarů rovněž celá řada. Na Svitavsku je studoval J. 
Stacke (1958, 1960—1961). V popisované oblasti na ně upozornil A. Toman (1961) v 
souvislosti s pozorováním puklin a trhlin v Hrádku u Ústí nad Orlicí. Tato lokalita byla 
pak objektem několikaletého praktického průzkumu. Jeho výsledky stručně shrnul K. 
Režný (1966), především z hlediska mikroklimatických poměrů. Ostatní lokality byly 
zkoumány většinou krátkodobě a v omezeném rozsahu (např. jeskyně Bětník, 
propasťovitá jeskyně v Horním Újezdě atd.). Tento příspěvek má být systematickým 
zpracováním pseudokrasových tvarů ve vymezené oblasti, především vzhledem k jejich 
genezi a geomorfologii, popř. upozorněním na některé v literatuře neznámé lokality. 

Geologický a geomorfologický přehled 

Popisované území zaujímá širší okolí Vysokého Mýta, Litomyšle i Poličky a údolí 
Tiché Orlice od Ústí nad Orlicí k Chocni. Je součástí východního výběžku českého 
křídového území, tvořeného převážně slínovcovými horninami a pískovci 
svrchnokřídového stáří. Orograficky jej vyplňují Trstěnická tabule (Stasovský hřbet 684 
m) a na severu též výběžek Třebovského mezihoří, představovaný záp. od Ústí n. O. k 
Bezpráví údolím Tiché Orlice (Lysina 505 m). Středem Trstěnické tabule probíhá tzv. 
vysokomýtsko-litomyšlská synklinála, protékaná řekou Loučnou a jejími přítoky. Toto 
mělké koryto tvoří osu celé oblasti a je budováno především svrchnoturonskými až 
koniackými slínovci. Na západě se zvedá výrazný hřbet vraclavské antiklinály, na JV 
ukončené kuestami. Elevace je tvořena především slínovci středního turonu, ve svazích 
antiklinály a kuest zbrázděnými drobnými potoky. Obnažená hornina jeví stopy po 
značné denudaci a destrukci a tektonické dislokace často ústí trhlinami zejícími k po-
vrchu. Střední turon pak zaujímá většinu plochy jižní a východní části Trstěnické tabule. 
Vystupuje i v údolí Tiché Orlice zhruba mezi Bezprávím, Brandýsem n. O. a Chocní. 
Výše položené okraje turonského stupně představují 
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na Poličsku, Stašovsku i Novohradsku písčité slínovce a spongility spodního turonu, 
podobně jako v údolí Tiché Orlice pod Hrádkem k Bezpráví. Cenoman plošně vystupuje 
zhruba na S od Proseče, kde jsou kry kvádrových pískovců rozbrázděny a zvětrány do 
erozního útvaru Toulovcových skal. V říčních korytech jsou místy odkryty granodiority 
a poličské krystalinikům. V údolí Tiché Orlice je cenoman odkryt mezi Ústím n. O. a 
Bezprávím pod turonským stupněm a transgreduje zde na permských vrstvách a 
granitovém jádře. Trstěnickou tabuli lze celkově hodnotit jako území se zřetelně 
rozlišeným reliéfem strukturních plošin a hluboce zaříznutých říčních údolí. Údolí Tiché 
Orlice mezi Ústím n. O. a Bezprávím protíná Kozlovský hřbet potštejnské antiklinály a 
tento úsek je řazen již k Třebovskému mezihoří. Významný podíl na modelaci reliéfu 
měla saxonská tektonika koncem mezozoika a v paleogénu a říční eroze od neogénu. 
Saxonskou tektoniku provázelo pnutí, zprohýbání i rozpukání křídové plošiny a 
současně i vznik sítě poruch. Ty lze považovat za podmínku geneze většiny 
pseudokrasových tvarů, jejichž hlavní vývoj spadá do pleistocénu a holocénu. 
Hydrograficky patří převážná část oblasti k úmoří Severního moře (povodí Tiché Orlice, 
Loučné, Novohradky) a jižní cíp těž k úmoří Černého moře (Křetínka a další horní 
přítoky Svitavy a Svratky). 

Popis pseudokrasových tvarů 

Studované území je pro lepší přehlednost jednotlivých pseudokrasových lokalit 
rozčleněno v této kapitole do tří oblastí. Údaje nadmořské výšky a topografické údaje 
jsou vyňaty z podrobných map 1 : 10 000 Ústř. správy geodézie a kartografie, popř. z 
map 1 : 25 000 generál. štábu. 

1. Údolí T i c h é  O r l i c e  mezi Ú s t í m  n a d  O. a Chocní je tvořeno 
písčitými i spongilitickými slínovci spodního a středního turonu. Geologicky je 
souvislým celkem, orograficky jej vyplňují dvě jednotky. Západně od Ústí n. O. k 
Bezpráví je údolí řazeno k Třebovskému mezihoří; převažují zde slínovce spodního 
turonu a odkrytý cenoman. Zbytek údolí od Bezpráví k Chocni patří k Trstěnické tabuli 
a tvoří jej slínovce středního turonu. Údolí pliocenního stáří má pánvový ráz s příkře 
spadajícími svahy. V peistocenních glaciálech byly svahy modelovány mrazovým 
zvětráváním. Na rozšiřovaných puklinách vznikaly často hluboké a dlouhé, k povrchu 
zející trhliny i širší podzemní prostory — jeskyně. Sítě puklin využívala i voda stékající 
z mírně skloněných plošin a vytvořila v nich typický povrchový útvar — boční 
kaňonovitá údolíčka, ústící do údolí Tiché Orlice. Působila zde, především v navětralé 
údolní hraně, značná hloubková eroze. Svahy jsou téměř svislé a neschůdné, údolíčka 
mají vzhled krasových kaňonů. Malý, ale typický strmý kaňon, protékaný vodou, se 
vytvořil na V od Chocně při osadě Mariánky. Lze na něm dobře odhadnout jeho vývoj 
po různě směrovaných svislých puklinách. Rada údolíček je protékána pouze periodicky 
v období jarního tání. Některá jsou suchá a jejich svahy, dno i koryto překrývají nánosy 
a vegetace. Menší množství vody, které sem příležitostně stéká, stačí nánosy i systém 
puklin dokonale infiltrovat. 

Ve svazích a v údolních hranách se na puklinách vytvořily menší jeskyně i rozsáhlejší 
podzemní prostory. 

Průvanová jeskyně u Hrádku (16°20'28" v. d., 49°58'23" s. š.)   je   systémem svislých, 
na sebe navazujících rozšířených trhlin v levém svahu údolí Tiché Orlice. Otvor jeskyně 
byl znám místním občanům již dříve (A. Toman 1961), ale průzkum spojený s odstřelem 
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závalů a odklizením sutě zde začal až v r. 1961. Podílela se na něm místní pracovní 
skupina vedená MUDr. A. Tomanem a E. Stránským, za účasti brněnských speleologů 
(především O. Ondrouška). Podzemní prostory jsou zajímavé svým složitým 
(dynamickým i statickým) vzdušným režimem. Mikroklima jeskyně zhodnotil K. Režný 
(1966). Vchod do propasťovitě Průvanové jeskyně leží v mělké depresi (382 m. n. m.) 
na okraji údolní hrany. Přechází svislým stupněm (2 m) do šikmé, 6 m dlouhé chodby se 
sklonem až 50° k SZ. Na konci jejího horizontálního pokračování je křižovatka trhlin. Z 
nich je pouze jedna prostupná; směřuje k ZJZ. Tato úzká 

 
 
 
 

Průvanová jeskyně v Hrádku. 1—ohraničení stěn; 2—sintrové náteky, popř. amorfní 
vápnitá hmota;     3—neprostupné trhliny; 4—balvanový zával, suť; 5—hlinité, písčité 
a kamenité dno. — Průvanová Cave in Hrádek. 1—walls; 2—sinter cover or 
amorphous limestone substance; 3—impenetrable fissures; 4—boulder heaps, débris;  
5—loamy, sandy and stony floor.                                                               J. Vítek 1969
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průrva (0,5—0,8 m) je hluboká 7 m (propast č. 1). Je zajištěna železným žebříkem. Dno 
tvoří balvanový zával, v těsné úžině je krátký horizont a otvor další svislé trhliny 
(propast č. 2). Ta je rovněž zajištěna žebříky, které sem od r. 1961 instalovali místní 
jeskyňáři. Prostora je hluboká 10,5 m a sleduje směr 105°. V její dolní polovině 
odbočuje (směrem k JV) asi 5 m dlouhá chodbička, uvolněná teprve při výzkumných 
pracích. Ze dna 2. propasti klesá poslední svislý stupeň (3,5 m hluboký), který vede ke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dnu celé jeskyně. To vytváří krátký, těsný horizont s balvanitou sutí. Celková hloubka 
Průvanové jeskyně je 38,5 m. Speleologický průzkum, skončený zde prakticky v r. 
1966, byl veden snahou objevit rozsáhlejší prostory s ledovou výzdobou. Výsledky 
delšího pozorování teplot vzduchu v neprostupných trhlinách v okolí (blízké 0° i v 
letních měsících) a chladná voda vytékající z pramenů pod jeskyní potvrzují reálnou 
naději na výskyt ledu. Pokud zde je, vyplňuje pravděpodobně jen systém úzkých trhlin, 
takže naděje na objev větších prostor je vyloučená. V archívu místní speleologické 
skupiny jsou zmínky o nálezech menších krápníkovitých tvarů. 

Otvor jeskyně v Babí skále pod Hrádkem. — Entrance to cave in Babí skála near Hrádek. 
Foto J. Vítek



 39

Jeskyně v údolí Tiché Orlice mezi Ústím nad Orlicí a Chocní. I—jeskyně v Babí
skále pod Hrádkem; II—jeskyně v Mýtníkách; III—Koňská díra v Pelinách; IV—
jeskyně v Bezpráví. — Caves in valley of the Tichá Orlice between Ústí nad Orlicí
and Choceň. I—cave in Babí skála near Hrádek; II—cave in Mýtniky; III—Koňská
díra, Peliny; IV—cave in Bezpráví.                                      J. Vítek 1967—1968 

Dnes se v Průvanové jeskyni vyskytují jen plošně malé sintrové kůry v hloubce            
11 a 26 m. 

Jeskyně v zatáčce je malá, necelých 5 m dlouhá dutina (347 m n. m.) při levé straně 
pravotočivé zatáčky silnice z Hrádku do Ústí n. O. Tvoří ji uměle rozšířená trhlina 
(místní jeskyňářskou skupinou), která má pravděpodobně podzemní spojení s 
Průvanovou jeskyní. Rovněž v sousedství je ve vylámané slínovcové skále řada trhlin 
(až 15 cm širokých). Upozornil na ně už E. Bárta (1879). 

Jeskyně v Babí skále (Partyzánská) pod Hrádkem patří k větším svahovým jeskyním. 
Leží ve skalnaté stěně, v levé části Hrádeckého údolí (16°20'22" v. d., 49°57'41" s. š.) v 
nadmořské výšce 328 m. Ústí dvěma otvory, z nichž větší (k VJV) je široký 1,5 m a 5 m 
vysoký. Hlavní chodba vznikla vydrolováním slínovců po téměř svislých puklinách. Je 
dlouhá 9 m a pravděpodobně byla částečně  
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uměle rozšířena (koncem války se zde skrývali partyzáni). Ve středních částech chodby 
se kříží několik trhlin, z nichž jedna je širší (k JZ) a vybíhá druhým otvorem. Nedaleko 
odtud, přímo nad mlýnem, je ve stráni 12 cm široká trhlina s dynamickým vzdušným 
režimem. V oblasti Hrádku je podobných trhlin i závrtových depresí založených na 
tektonických dislokacích celá řada. Většina z nich je na východních a severních svazích 
Lysiny (505,2 m) nebo přímo v údolí Tiché Orlice. 

Jeskyně v Bezpráví je malá skalní dutina (303 m n. m.), 30 m od železniční zastávky 
Bezpráví, vlevo nad údolní nivou. Je pouze 3 m dlouhá a max. 2,3 m široká. Otvor je 
vysoký 2,5 m a široký 1,2 m. Také slínovcové stráně nad Bezprávím a Klopoty jsou 
prostoupeny systémem svislých puklin i trhlin (s převažujícím směrem J-S). 

Jeskyně v Mýtníkách (16°15'30" v. d., 50°00'02" s. š.) leží asi 13 m vpravo nad 
hladinou Tiché Orlice na úpatí skalnatého srázu, poblíž mlýna Mýtníky mezi Brandýsem 
n. O. a Chocní. Představuje ji 5 m dlouhá chodba, široká a vysoká v průměru 1 m. Je 
ukončena menší síňkou a neprůlezným komínem, stoupajícím až k povrchu. Vznikla 
rozšířením dvou na sebe kolmých puklin. 

Liščí síňka (16°15'29" v. d., 49°59'34" s. š.) je velmi těsná a krátká (3 m) jeskyňka v 
údolí Pelinského potoka nad osadou Hrádníky. Vytvořila se vydrolováním zvětralých 
kamenů po dvou svislých, průběžných puklinách. V okolí je více načechraných puklin a 
trhlin, z nichž některé plní funkci ventarol (např. 10 cm široká trhlina nad elektrárnou n. 
p. Hedva v údolí Tiché Orlice). 

Koňská díra (16°14'09" v. d., 50°00'14" s. š.) u Chocně je založena rovněž na dvou 
svislých, puklinách. Nachází se ve slínovcovém skalním útvaru Peliny, v jednom z 
periodicky protékaných údolíček, prudce spadajících k Tiché Orlici. Otvor (296 m n. m.) 
je vysoký 3 m a široký 2,5 m. Jeskyně se směrem k JZ značně zmenšuje a po 6 m končí 
neprůleznou trhlinou. 

2 .  Z b y t e k  T r s t ěn i c k é  t a b u l e ,  t v o ř e n ý  s l í n o v c o v ý m i  h o r n i n a m i . 
Je to plošně nejrozsáhlejší, ale na pseudokrasové jevy celkem nejchudší část 
popisovaného území. Vyplňují ji slínovcové horniny spodního až svrchního turonu i 
nevýrazné malé plochy koniaku. Okraje území jsou lemovány elevacemi, přesahujícími 
výšku 400 m n. m. Na Z je to výrazná vyvýšenina vraclavské antiklinály, na JV 
stašovský hřbet (Drašarov 684 m). Východní okraje tabule vytváří západní svahy 
Javornického hřbetu a Kozlovského hřbetu. Severní okraj je zvýrazněn choceňskou 
flexurou. Pouze k SZ se Trstěnická tabule otvírá mělkou kotlinou vysokomýtsko-
litomyšlské synklinály. Úvalovité koryto, protékané Loučnou, je pokryto kvartérními 
říčními i eolickými sedimenty. Povrchové pseudokrasové tvary zde téměř chybějí. Při 
jeskyních jsou nápadné mělké závrtovité deprese, založené na křižovatkách podzemních 
poruch. Zajímavý je i výskyt zvláštních hydrografických jevů — pseudokrasových 
ponorů a vývěrů vody. Západně od obce Vendolí je tzv. Cikánská studánka s vydatným 
pramenem. Přímo ve studánce však voda mizí v nánosu a objevuje se znovu asi po 200 
m. Za sucha se znovu ztrácí ve vesnici; koryto říčky je však všude zřetelné. Podobná 
situace je jižně od Litomyšle mezi obcemi Kaliště a Čistá, na tzv. Jalovém potoce. 
Rovněž na S od obce Javorník u Vys. Mýta se pozvolna ztrácela voda z poměrně 
vydatného potoka a vyvěrala v několika pramenech 1 km odtud, poblíž železniční 
zastávky Džbánov. Při dně údolíčka leží několik metrů mocná vrstva pěnovce. V 
současné době je Javornický potok regulován a voda stéká upraveným korytem do obce 
Džbánov. M. Neubauer (1953) pozoroval tyto jevy též v okolí Svitav a přičítá jejich 
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Jeskyně Bětník. — Bětník Cave.                                                      J. Vítek 1966

vznik infiltraci v síti tektonických puklin. Podzemní pseudokrasové tvary se nacházejí v 
tektonicky porušených místech a sledují vždy hlavní směr poruch. 

Jeskyně Bětník (16o04'29" v. d., 49°56'44" s. š.) patří k největším pseudokrasovým 
dutinám v popisované oblasti. Otvor (341 m n. m.) leží při okraji smíšeného lesa, vlevo 
od hrany údolí Domoradického potoka, asi 300 m na JV od osady Bětník. Poměrně malý 
vchod (2,3 m X 0,7 m) je na dně mělkého závrtu 

 
a přechází 3,1 m hlubokým stupněm do vlastní jeskynní prostory. Tu vytváří v podzemní 
rozsedliny rozšířené tektonické dislokace se směrem SZS-JVJ až S-J. Hlavní chodba se 
svažuje šikmo dolů (se sklonem 30°—50° k S) a je dlouhá 26 m. Při skalnatém i 
sutinovém dně jsou stěny od sebe vzdáleny průměrně 1 m. Směrem k balvanovému 
stropu, který sleduje po celé délce jeskyně zhruba stejnou horizontální linii, se hladké 
stěny značně zužují. Hlavní chodba je na konci přerušena skalním vyklíněním a závalem 
při východní stěně. Pouze 0,6 m široká a 3,5 m vysoká labilní průrva vede k dalšímu 
pokračování. Tvoří jej úzká (0,7—0,9 m), ale velmi vysoká chodbička szs. směru. Je 
dlouhá 8 m a má již takřka horizontální průběh. Zde je dno celé jeskyně — 22 m. Ústí 
sem několik neprůlezných trhlin, z nichž jedna ukončuje jeskyni. V hlavní chodbě (12 m 
od vchodu) lze proniknout spárou do menší prostory, vytvářející horní patro. To se v 
jednom místě rozestupuje do šířky 2,5 m, jinak je velmi úzké. Při západním okraji tudy 
prochází rozsedlina hlavní chodby, hluboká až 11 m. Celková délka všech dostupných 
prostor v jeskyni Bětník je 40 m. Stékající vodou byly svislé a převislé stěny zhlazeny a 
vysrážely se v nich místy sintrové náteky. Průměrná celoroční teplota vzduchu při dně 
jeskyně je 9—10 °C. V zimních měsících stoupá z jeskyně i z okolních ventarol 
relativně teplý vzduch. O mikroklimatu jeskyně se zmínil K. Režný (1966), předběžně ji 
popsal autor tohoto příspěvku (1969). Podzemní prostory pokračují zřejmě dál ve stejné 
linii. Svědčí o tom mělké závrty 70 m na S, 90 a 130 m na JVJ od jeskyně. 
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Úzká vstupní propast do jeskyně v Horním Újezdě. — Narrow entrance to cave in 
Horní Újezd.                                                                                            Foto J. Vítek 

Propasťovitá jeskyně v Horním Újezdě (16°13'48" v.d., 49°48'20" s. š. ) leží na sv. 
temeni tzv. Cíkovské stráně, mezi údolím Desné (20 m od jeho údolní hrany) a 
Lubenského potoka. Jeskyně byla objevena v r. 1957, kdy se zde při orání propadl kůň. 
Po rozšíření otvoru (449 m n. m.) proniklo několik místních občanů do svislé propasti a 
jeskynní chodby. Dnes má vchod ve svislém 1,2 m hlubokém stupni rozměry 0,8 X 1 m. 
Jeho dno přechází průrvou širokou 0,5 m do svislé až převislé propasti, hluboké 8 m. Ta 
se směrem dolů rozšiřuje v horizontální chodbu, 15 m dlouhou a max. 3 m širokou. 
Sleduje směr SVS-JZJ a její dno překrývá suť i hlinité sedimenty. Další, velmi úzké 
(0,5—0,7 m) vertikální pokračování je na jz. konci této chodby. Klesá stupňovitě 
(jednotlivé stupně jsou hluboké 2 m, 12 m, 5 m) až k celkové hloubce 28 m. Zde jsou 
prostory ukončeny závalem a neprůleznou trhlinou. Jeskyni popsali a mapovali též 
jeskyňáři pražského speleologického klubu („Geobuch", roč. IV., č. 1—2). Při údolní 
hraně, 50 m z. směrem od otvoru ústí v kamenité sutině několik průduchů (ventarol). 
Pod jeskyní je v údolí Desné vydatný pramen, jehož vztah k podzemnímu systému je 
pravděpodobný. 
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3. O b l a s t  c e n o m a n s k ý c h  p í s k o v c ů . Při okrajích Trstěnické tabule, 
především v její jižní a jihozápadní části, vystupují odkryté cenomanské pískovce. 
Největší plochu zaujímají zhruba severně od Proseče, kde se v nich vytvořil menší 
systém skalních pískovcových útvarů, souhrnně zvaný Toulovcovy skály. V těchto 
glaukonitických pískovcích se střídají celkem pravidelně vrstvy a polohy horniny měkké 
(s kaolinickým,jílovitým nebo vápnitým tmelem) s polohami tvrdými (limonitový tmel).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skalní útvary (tzv. Toulovcovy maštale, Městské maštale, Vranické skály, Chlum, 
V Kvíčalnici, Borek, Karálky, Všivíce, Pivnice aj.) se vytvořily především říční erozí od 
miocénu. Na utváření dnešní situace měly podstatný podíl pleistocenní chladná období 
s mrazovou destrukcí a kryoplanací i recentní vyvětrávání, denudace a akumulace. 
Jednotlivé skalní útvary, turisticky zajímavé, popsal F. Fiala (1910). Kromě několika 
jeskyní se zde vyskytuje řada povrchových pseudokrasových tvarů. Nápadná jsou 
především kaňonovitá údolí, sledující směr sklonu pískovcové plošiny k SVS (sklon činí 
převýšení více než 150 m: Posekanec 553,8 m, Dolany 400 m). Morfologii 
pseudokrasových kaňonů v pískovcích popsali B. Balatka a J. Sládek (1963). V oblasti 
Toulovcových skal jsou to protékané i suché rokle se strmými skalnatými svahy, až 
50 m vysokými. Všechna údolí mají ještě síť bočních kaňonků. Některá prořezávají 
pískovcovou plošinu (směrem k Vranicím a Polánce) až na krystalické nebo žulové 
jádro. Při výchozech propustných cenomanských vrstev, na úpatí těchto údolí, je řada 
různě vydatných pramenů. Několik jich má vzhled vyvěraček. Voda buď vytéká pod 
tlakem a víří odspodu písek  (studánka Voletínka),  nebo vytéká z trhlinovitých kanálků  
(Kapalice) a vystupují jí vzduchové bubliny (Stoklasova — tzv. „rtuťová" studánka ve 

Žlábkové škrapy na vrcholu pískovcové skály Petrovny. — Rill lapiés on top of the 
sandstone rock called Petrovna.                                                                Foto J. Vítek 
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Jeskyně v oblasti Toulovcových skal. I—Dudychova jeskyně; II—Partyzánská
jeskyně; III—jeskyně v Karálkách; IV—jeskyně v Pivnicích. — Caves in the area
of Toulovcové skály. I—Dudych's Cave; II—Partyzánská Cave; III—cave in 
Karálky; IV—cave in Pivnice.                                                          J. Vítek 1968 

Všivicích). Miniaturní ponory vody (infiltrace v nánosech) můžeme spatřit na dně 
některých údolí (typickým příkladem jsou Pivnice). Jiným příkladem pseudokrasové 
hydrografie je ponor a opětovný vývěr vody v sutinách (např. pravý přítok Voletínského 
potoka od Městských maštalí). Na obnažených pískovcových stěnách byly selektivně 
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vypreparovány aeroxysty, dutinky, skalní okna i skalní brány. Vzácnější jsou žlábkové 
škrapy, vzniklé na situaci puklin za součinnosti mechových porostů a jiných vnějších 
činitelů. Nejlépe jsou vyvinuty na skalisku Petrovna v Karálkách, na hřibovité skále ve 
Všivících (700 m z. od Boru) i na některých jiných skalách a balvanech v okolí. Ve 
strmých údolních svazích se vyvinuly skalní dutiny — pseudokrasové jeskyně. 
Nejvýznamnějším je věnována pozornost. 

Dudychova jeskyně (16°08'22" v. d., 49°49'22" s. š.) je nejznámější v oblasti 
Toulovcových skal. Leží v levé údolní stěně Karálek, asi 600 m sv. od Boru. Jsou to 
vlastně jen dvě rozšířené, na sebe kolmé skalní rozsedliny, 20 m vysoké. Asi do 
poloviny je prostora zpřístupněna stupy a chyty ve stěnách. 

Jeskyně v Karálkách je velmi podobná předchozí a leží 20 m vlevo od ní ve směru 
údolí. Strop tvoří skalní převis, na povrch ústí pouze komín. Celková výška jeskyně je 
15 m. V jv. stěně se na menší ploše vyskytují vypreparovaná křemenná zrnka, obalená 
amorfní vápnitou hmotou. 

Partyzánská jeskyně (16°09'00" v. d., 49°49'02" s. š.) leží 150 m od skály 
„Kostelíček" v levém břehu údolí Voletínského potoka. Je to velmi těsná, šikmá prostora 
s balvanovým stropem. Koncem války se zde skrývali partyzáni (ve vchodu je ruský 
nápis). 

Purkmistrova jeskyně leží rovněž ve Voletínském údolí, ale není přesně známo, 
o kterou dutinu jde. Dnes je tak turisticky označen skalní výklenek (s rozměry 
1,6x2,3 m) 100 m od soutoku Voletínského potoka s Kozincem. Podle popisu F. Fialy 
(1910) však bude asi v sousední skále houbovitého tvaru, o 5 m výše. Tato jeskyňka je 
zhruba o 1 m prostornější a směřuje od V k Z. Na některých turistických mapách je 
Purkmistrova jeskyně zařazována též ke skaliskům u „Kostelíčka". 

Myší díra je úzká erozní soutěska ve skalním útvaru Toulovcovy maštale. 
Na některých místech je svrchu překrytá převislou skalní stěnou („Zvon“), nebo 
balvanovým závalem, a získává tak částečně vzhled jeskyně. 

Jeskyně u koupaliště v Roudné je v osamělém skalním srubu, téměř naproti 
koupališti v Roudenském údolí. Vydrolováním málo kompaktního pískovce po šikmých 
puklinách zde vznikla malá, 7 m dlouhá jeskyně. 

Jeskyně v Pivnicích (16°06'02" v. d., 49°50'30" s. š.) je poněkud odlišná 
od předchozích. Prostírá se 1 km jižně od Dolan v pravém údolním srázu vysychající 
říčky. Původně to byl mohutný skalní převis, jehož dno se postupně zanášelo splaveným 
materiálem z horních částí údolí, tvořených spodnoturonskými slínovci. Naplavenina 
vyplňuje dnes celé dno 5,5 m dlouhé a 5 m široké jeskyňky i téměř celý její otvor (6 m 
nad dnem údolí). 

Podobných rozšířených trhlin, skalních převisů a jeskyněk je v oblasti Toulovcových 
skal ještě mnoho. F. Fiala (1910) např. popisuje také jeskyni Ševcovnu u Budislavi, 
která je dnes už téměř zavalená, a zmiňuje se o dávno zničené Leonardiho jeskyni ve 
Všivickém údolí. Skála Hradisko v Budislavi je také prostoupena jeskyňkou 8 m 
dlouhou, ale velmi úzkou. U chaty Polánky je uměle vyhloubena tzv. Betlémská jeskyně 
se soškou a skalním reliéfem. 

K vývoji podzemních forem 

Při řešení geneze a vývoje podzemních pseudokrasových forem je nutno přihlížet 
především na petrografické vlastnosti hornin, tektonické poměry, klimatické podmínky i 
na zásahy vnějších biologických činitelů, včetně člověka. 
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J e s k y n ě  v e  s l í n o v c í c h  jsou výlučně tektonického původu. Saxonská 
tektonika měla za následek značné zprohýbání a rozpukání křídové plošiny. Vzniklé 
svislé dislokace (s převažující orientací J-S) byly zprvu k sobě přilehlé. K jejich 
rozšíření a vzniku jeskynní prostory došlo mnohem později. Přispěla k tomu 
periglaciální období v pleistocenních glaciálech. Atmosférická voda, která stékala po 
stěnách puklin, mrzla a zvětšováním svého objemu působila značným tlakem do stran. 
V rozšiřované trhlině se udržoval plastický ledový suk (především při dně), který se 
zvětšováním prostory nabýval na své mocnosti. Trhliny ucpané zespodu plnily funkci 
statických ledových jeskyní. Výměně vzduchu zamezovaly nejen dno a ledový suk, ale 
i napadaný klastický materiál (nutno předpokládat i spolupůsobení kongelifrakce), který 
tvořil s ledem jednolitou hmotu. K rozestupování trhlin docházelo především po 
vrstevních plochách, a to v místech, kde skalní bloky měly částečnou vůli k pohybu, 
např. na křižovatkách puklin a svazích údolí. Svou měrou k tomu přispěly jistě 
i gravitační síly a soliflukční skluz skalních bloků. Mechanické rozestoupení 
nepřesahuje nikde šířky několika metrů. V postglaciálním období ledový suk zaniká 
a podzemní prostory se uvolňují. Jeskyně získávají dynamický vzdušný režim, místy se 
značnou cirkulací. Pokud dochází i v recentní době k rozšiřování prostor, děje se tak 
pouze po zvlhčených a snad i chemicky mírně narušených polohách vrstev (pod 
některými jeskyněmi jsou puklinové prameny). V partiích se zachovalým statickým 
režimem vzduchu k tomu přispívá i předpokládaná ledová výplň. Volné prostory 
mnohých slínovcových jeskyní podléhají postupné destrukci a závalu. Především 
v jarních měsících stéká po stěnách a mezi skalními bloky množství vody, která 
oddroluje a uvolňuje v labilních partiích (hlavně ve stropě) balvanitou suť. Ta se 
hromadí na dně, popř. mezi stěnami. Stabilní stěny jsou stékající vodou značně 
ohlazovány a v polohách zvláště bohatých na CaCO3 se vysrážely tenké sintrové kůry. 
Jsou jedinou druhotnou výplní chemického původu v těchto jeskyních. 

J e s k y n ě  v  p í s k o v c í c h  se většinou vyvíjely rovněž rozšiřováním tektonických 
puklin. Jiné, převážně malé slujky, vzniklé selektivní denudací nebo laterální erozí, 
bývají pouze skalními výklenky a převisy, jež nelze za podzemní formy považovat. Ani 
puklinové jeskyně, které bývají větších rozměrů, nejsou zde jeskyněmi v pravém slova 
smyslu. Jsou to rozšířené (periglaciálními procesy) skalní trhliny, které byly později 
modelovány srážkovou vodou i jinými vnějšími činiteli. Některé tak získaly vzhled 
jeskyní. Jejich prostora je tvořena zpravidla jednou nebo dvěma na sebe kolmými 
chodbami, sledujícími směry hlavních tektonických poruch. Většinou ústí až k povrchu 
pískovcové plošiny. Strop (pokud existuje) tvoří buď skalní převis, nebo balvany a suť 
zaklesnutá mezi stěnami. Dno je písčité, zřídka balvanité. Na stěnách těchto, často 
vysokých, ale úzkých chodeb, jsou vypreparovány miniaturní římsy a trsovité útvary 
pískovce s tvrdým limonitovým tmelem. Na menších plochách se vzácně vyskytuje též 
vysrážená amorfní vápnitá hmota. 

Území tvořená pískovcem (a možno sem zařadit i území slínovcová) stojí podle 
B. Balatky a J. Sládka (1963) na přechodu mezi reliéfem krasovým a reliéfem 
normálního působení erozně denudačních pochodů, kam jej zařadil J. Kunský (1957). 
Vznik zdejších podzemních tvarů je téměř shodný s vývojem jeskyní z jiných našich 
pseudokrasových oblastí, tak jak jej studovali J. Kunský (1957), J. Demek (1963) aj. 

Závěrem chci poděkovat panu doc. dr. Karlu Režnému za jeho zájem o tuto práci 
a prospěšné rady. Za spolupráci při výzkumu a měření většiny lokalit děkuji všem svým 
přátelům, především J. Bierovi, I. Havlíkovi, J. Pruškovi atd. Je pravděpodobné, že se ve 
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studované oblasti i mimo ni najde více podobných tvarů a jevů, které mohou svou měrou 
přispět k celkovému poznání geomorfologie a příbuzných oborů křídového reliéfu. 

Speleologický klub, Brno 
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P s e u d o k a r s t  F o r m s  o f  t h e  T r s t ěn i c e  T a b l e l a n d  a n d  t h e  
A d j o i n i n g  V a l l e y  o f  t h e  T i c h á  O r l i c e  

 
The Trstěnice tableland and the adjoining valley of the Tichá Orlice (west of Ústí 

n/O., considered to belong to the Třebov Hills) are the western promontory of the 
Bohemian Cretaceous System. It is formed of marlite rocks and glauconitic sandstones 
dating from the Upper Cretaceous Period. Surface pseudokarst phenomena in many 
cases are accompanied by subsurface forms. Rill lapiés developed on joints under 
cooperation of external agents on top of sandstone rocks in the area of the Toulovec 
rocks near Proseč. Shallow sinkholes have developed in cross-points of subsurface 
fissures. In the area under investigation a series of canyon valleys occur (lateral canyon 
valley open into the valley of the Tichá Orlice, valleys cutting the sandstone tableland of 
the Toulovec rocks, and others). To a certain degree pseudokarst hydrography, i.e. sinks 
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and debouchures in sediments — on joints and boulder waste (Toulovec rocks, Vendolí, 
Jalový potok, Javorník) is represented here. Caves occur in hill slopes. In marlites caves 
were formed along a system of dislocations, their origin dating from the Pleistocene. 
Through periglacial modellation subsurface joints were widened. In postglacial periods 
further mechanical as well as chemical factors took part in the formation of caves. 
Smooth walls are in places covered with fine sinter film which is the only secondary 
filling of chemical origin. Marlite caves gradually give in to destruction and caving-in. 
The largest caves of this type in the above-mentioned area are the following: Průvanová 
Cave near Hrádek (38.5 m deep), Bětník (40 m long, 22 m deep), the chasm-type cave in 
Horní Újezd (28 m deep). In valley slopes smaller caves have been formed through the 
removal of weathered stones along vertical fissures. They are only a few metres long. 
Sandstone caves are also situated on tectonic joints or have been formed by selective 
weathering and lateral erosion going on close to the valley floor. Fissure type caves — if 
they have no ceiling — open to the surface and cannot consequently be considered 
subsurface phenomena. In the walls of many sandstone caves layers comprising hard 
limonite cement, or quartz grains enfolded in amorphous calcareous material have been 
preserved. 


