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Příspěvek k poznání krasových jevů 
v karbonátových horninách Orlických hor 

 
Karel Svoboda, ČSS ZO 5-05 Trias 

 
 

1. Úvod 
Výskyty karbonátových hornin 

v masivu Orlických hor jsou velmi 
skrovné, s tím souvisí i malá četnost 
krasových jevů. Z petrografického hlediska 
se vesměs jedná o dolomitizované silné 
metamorfované vápence (mramory). 
Z hlediska geologického jsou výskyty 
těchto karbonátů většinou vázány na 
souvrství tzv. stroňské skupiny, která je 

tvořena metamorfovanými sedimenty 
proterozoika. Karbonáty vytvářejí jen 
několik metrů mocné čočky a polohy 
uložené ve svorových souvrstvích stroňské 
skupiny. Málokdy jsou čisté. Obsahují zrna 
až polohy křemene a živců, často jsou 
i silně zabarveny hematitem a grafitem. 

 V minulosti byly i poměrně malé 
výskyty karbonátových hornin využívány 
pro hospodářskou činnost (stavebnictví,

 
 
 

Obr. 11 - Jeskyně v Orlickém Záhoří (půdorys)  
Fig. 11 - Cave in Orlické Záhoří (plan)  
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hutnictví, sklářství ap.), proto jsou na 
většině lokalit patrné stopy těžby nebo 
pokusů o ni. 

Stroňská skupina probíhá vrcholovými 
partiemi a sv. svahy s. čisti hřebene 
Orlických hor. Významné jsou výskyty 
krasových jevů na lokalitách "Jeskyně 
Orlické Záhoří" a v lomu poblíž kóty 
"Vápenný vrch". 
 
2. Jeskyně Orlické Záhoří 

Vchod do jeskyně se nachází v malém 
lomu, který je na levém břehu potoka 
stékajícího ze sv. svahu hlavního hřebene 
k Orlickému Záhoří. Potok je 
pravobřežním přítokem Divoké Orlice. 
Podtéká silnici Orlické Záhoří - Nová Ves 
u pily, od tohoto místa je jeskyně vzdálena 
cca 1300 m proti proudu. Okolo lokality 
vede asfaltová cesta se zelenou turistickou 
značkou. 

Jeskyně se nachází v čočce 
nehomogenního, silně metamorfovaného 
vápence prostoupeného vrstvami křemene. 
Čočka je uložena v souvrství svorů, 
v nadloží silně grafitických. Karbonáty 
nevystupují v současné době na povrch, 
jsou pouze v podzemí. Lokalita byla 
pravděpodobně otevřena až těžbou v lomu. 
O důvodu těžby však nejsou v dostupné 
literatuře žádné údaje, lze se domnívat, že 
se jednalo o těžbu vápence nebo křemene 
(pro sklářské účely), ale nelze vyloučit ani 
pokus o dobývání rud (v rubanině 
rozptýlené na břehu potoka byl nalezen 
vzorek křemene se sirníkovým zrudněním), 
dokonce se v tomto regionu uvádí i pokusy 
o těžbu grafitu. Podle místního názvu 

"Na dolech" lze předpokládat, Že lokalita 
byla v minulosti obecně známa. 

Podzemní prostora je tvořena 
systémem vodních kanálů, probíhajících 
v mase karbonátů na jejich rozhraní 
s nadložím svorů. Ve vstupních partiích je 
značně rozšířena těžbou do dvou komor, 
přirozené rozvětvení vodní chodby 
pokračují až za druhým těžebním 
prostorem. Dělí se na užší průchod do 
horního suchého patra a hlavní chodbu 
zapadající pod vodní hladinu. Sedimenty 
dna jsou málo mocné, silně grafitizované 
zbytky zvětralin okolních grafitických 
hornin. Ve vstupní části je hliněný zával, 
zasahující i do první těžební komory. Dno 
je vesměs pokryto balvany pocházejícími 
ze stropů prostor a zbytků těžby. Rozměry 
a výškové poměry podzemní prostory jsou 
patrné na obr. 11 až 13. 

Tato lokalita byla v nedávné minulosti 
sledována pouze pracovníky Okresního 
muzea v Rychnově n. Kněžnou 
a Univerzity Karlovy jako zimoviště 
netopýrů (od konce 50. let). 

V nedávné minulosti projevili 
o průzkum zájem pracovníci Federální 
kriminální ústředny FMV Praha. 
Zkoumána byla především možnost 
pokračování suchých prostor v chodbách 
za hladinou jezírka. Po předběžně dříve 
provedeném čerpacím pokusu 
a potápěčském průzkumu, které byly 
neúspěšné (malý výkon čerpadla, málo 
zkušený speleopotápěč), byla na 24.9.1988 
připravena lépe technicky zajištěná akce. 
Čerpací techniku, sestávající ze dvou nautil 
o jmenovitém výkonu 2 x 500 l/min, 
a hadicového vedení dodala a obsluhovala

Obr. 12 - Jeskyně v Orlickém Záhoří (průmět řezů do svislé roviny) 
Fig. 12 - Cave in Orlické Záhoří (unfolded section) 
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posádka vozu požárního útvaru 
z Rychnova n. Kněžnou, energii dodávala 
elektrocentrála 30 kW. Do podzemí bylo 
instalováno i elektrické osvětlení. Akci 
řídili pracovníci FKÚ FMV Praha za účasti 
příslušníků ostrahy státních hranic, pro 
zajištění bezpečnosti při provádění prací 
byla přizvána posádka vozu Báňské 
záchranné služby z revíru Žacléř a pro 
zaměření, případně vystrojení eventuelně 
nově odkrytých prostor tým členů 
ČSS ZO 5-05. Čerpalo se 6 hodin, 
praktický výkon čerpadel byl odhadnut na 
20 až 30 % jmenovitého výkonu (vliv 
dlouhého vedení se zlomy textilních hadic 
a dopravní výšky). Výsledky průběžných 
měření jsou v tabulce 1. 
 

Tabulka 1. 
doba 
čerpání 
(hod) 

pokles 
hladiny

(cm) 

vyčerpané 
množství 

(m3) 
1 0,45 12 - 18 
2 0,75 24 - 36 
3 1,05 36 - 54 
4 1,30 48 - 72 
5 1,40 60 - 90 
6 1,45 72 - 108 

 
Po zjištění, že se pokles hladiny 

zřetelně zpomalil a konstatování, že ani do 
hloubky dalších cca 1,5 m pod konečným 

stavem hladiny nesvědčí dále upadající 
stěny o možnosti průstupu mimo 
sledovanou vodní chodbu, byl pokus 
zastaven. Technika byla sklizena a akce 
ukončena. 

Pro zaměření další práce na lokalitě by 
mohla posloužit následující spekulativní 
úvaha. V podloží karbonátové Čočky se 
nachází tvrdší souvrství svorů s vrstvami 
prokřemenělých amfibolitů s výchozem 
níže ve svahu pod lokalitou. Při rychlejším 
zvětrávání a odnosu výše ležících méně 
odolných nadložních svorů (mimochodem 
místy značně kalcitických) lze 
předpokládat vytvoření podmínek pro 
vznik vodní akumulace v prostoru 
sledovaného karbonátového tělesa. 
Krasovým mechanismem pak mohla 
vzniknout podzemní cesta odvodňující 
nadrženou vodu do vodoteče, ležící cca 
180 m S až SV od sledované lokality. 
V prvé fázi mohla vzniknout nyní již suchá 
horní patra, postupně se zahlubováním 
vedlejší vodoteče se zahloubil i podzemní 
systém. Vývěr vody ve vedlejším údolí lze 
předpokládat v místech otevření koryta 
potoka do šířky, kde jsou dosud zbahnělá 
místa, na jejichž některých částech lze v 
zimě pozorovat rychlejší odtávání sněhu. 
Teplota vody v jeskyni okolo 7,0 - 7,2° C 
odpovídá teplotě vody dvou vývěrů, 
ležících výše nad lokalitou, v jejichž okolí 
odtává sníh rovněž. Při dřívějších 
exkurzích  bývala  hladina vody i delší 
dobu až o 2 m výše než je stav zakreslený 

Obr. 13 - Řez lokalitou "Jeskyně v Orlickém záhoří" (azimut 60°) 
Fig. 13 - Section of "Cave in Orlické Záhoří (azimuth 60°)rias Pardubice 
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z r. 1988. Svědčí to o velkém odporu v 
odvodňovací cestě, což však může být v 
souladu s představou o starém 
zavodňovacím systému. Chodba 
pravděpodobně prochází nepropustnými 
horninami a je v nižší poloze ucpaná 
(zasutá a utěsněná nepropustnými 
sedimenty). 

Kdyby tento předpoklad byl správný, 
pak otevřením ucpané chodby by se systém 
mohl odvodnit a v Orlických horách by 
vznikla lokalita s několika sty metry 
chodeb. 
 
3. Vápenný vrch 

Přibližně sz. směrem od předchozí 
lokality se v hřebeni Orlických hor v 
nadmořské výšce přibližně 1100 m nalézá 
vrcholová plošina Koruny (dříve zvané 
Orel). Z ní sbíhají po sz, úbočí tři 
rozsochy, tvořené souvrstvím stroňské 
série. 

Nejsevernější směřuje k místu dřívější 
sklárny Anenská huť. Ve svorech se nalézá 
vložka karbonátových hornin mocná cca 
35 m. Karbonátem je opět metamorfovaný 
dolomitický vápenec, zabarvený do růžova 
hematitem, v některých partiích je šedavý 
grafitem. Toto karbonátové těleso bylo 
těženo lomem na několika výchozech. 
Hlavní lom je zahlouben do vrchu. Pro 
nízkou kvalitu suroviny a malé rozměry 
ložiska se již v něm netěží. Čelní stěna 
vykazuje ve svrchních polohách na 
rozhraní karbonátů a svorů drobné 
římsovité útvary a další stopy krasových 
procesů. Za krasový jev je nutno pokládat i 
malou puklinovou jeskyňku v levé horní 
části stěny. U lomu je dosud zachován 
zbytek dvojité komorové pece vápenky. 
Tato byla v provozu až do r. 1910, vápno 
se používalo nejen v okolí, ale dodávalo se 
např. i na stavbu pevnosti v Josefově apod. 
Čisté podíly byly sklářskou surovinou pro 
zaniklou Anenskou huť. Štěrk se v lomu 
vyráběl až do r. 1935, pak byla těžba 
definitivně zastavena. 

Pro úplnost nutno uvést, že bez 
zajímavosti není ani další okolí v tomto 
regionu. Střední rozsocha se nyní nazývá 
Vápenný vrch, lépe však by vyhovoval 
starší název Steigipfel - Kamenec. 
Prokřemenělé svory stroňské skupiny 
vytváří desítku skalních výchozů - skalních 

srubů. Na některé navazuj balvanové 
proudy, začínající po stěnou srubu 
nivačním karem. 

Ve vrcholové části Kamence je nyní 
po smýcení lesa z daleka viditelný tor 
migmatizované ruly. Téměř k J směřující 
rozsocha spadá do Čertova dolu. Zde do r. 
1964 probíhal průzkum vedený UP, ale 
poměrně velké důlní dílo je nepřístupné - 
zůstal patrný pouze odval. 
 
4. Závěr 

Pro malý rozsah byly dosud krasové 
jevy v karbonátových tělesech masivu 
Orlických hor mimo zájem speleologů. Při 
soustavném studiu geomorfologie s. 
pohraničního horského pásma je však 
nutno zaplnit postupně všechny mezery, 
což by nebylo možné, pominou-li se méně 
významné lokality. Aby studium této 
oblasti bylo komplexní, je nutno věnovat 
pozornost i lokalitám s výskytem 
pseudokrasových jevů a objektům ze 
skupiny historického podzemí. Trvalé 
sledování by zasloužil i zimní výskyt 
netopýrů, kterých v podzemních prostorách 
v Orlických horách zimuje 10 - 12 druhů. 
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The contribution to the understanding of 
karst phenomena in the carbonate rocks of 
the Orlické hory Mts 
 

Two places with smaller karst 
phenomena are described, located in 
carbonates of the northern part of the 
Orlické hory mountain range. In both 
places, minerals were exploited in the past. 
The cave "Jeskyně v Orlickém Záhoří" was 
surveyed and documented, but pumping 
experiment in this cave was unsuccessful. 
Only small surface karst phenomena are 
described in the quarry near the hill 
"Vápenný vrch". 
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Obr. 14 – Situační mapa
 Fig. 14 – Situation map 

Geoelektrický průzkum jeskyně v Orlickém Záhoří 
 

Miloš Mikolanda, Ladislav Spurný, Ladislav Trejtnar, 
 ČSS ZO 5-06 Orlické Hory 

 
 
1. Úvod 

V návaznosti na kompletní dokumentaci 
jeskyně členy ČSS ZO 5-05 Trias 
(Svoboda a kol. 1989) realizuje 
ČSS ZO 5-06 Orlické hory v širším okolí 
lokality stacionární geoelektrická  měření. 
Jejich cílem je zjištění průběhu   polohy 
krystalických  vápenců  ve svorech 
stroňské skupiny s případnou detekcí 
dalších podzemních prostor. V širším 
kontex tu pak lokalizace jednotlivých 
geoelektrických struktur, které mohou 
reprezentovat různé litologické celky. 
Ověření průběhu tektonických dislokací je 
pak významné z hlediska studia 
komunikace podzemních vod. Terénní 
a interpretační práce byly zahájeny v srpnu 
1989. 
 
2. Metodika prací 

V zájmovém území byla vytyčena síť 
čtyř paralelních  profilů  s azimutem  64,5 
grad, 400 m dlouhých a 50 m vzájemně 

vzdálených (viz obr. 14). Profily byly 
situovány kolmo ke směru geologických 
struktur. Základní geoelektrické mapování 
bylo realizováno metodou odporového 
profilování v systému Schlumbergerova 
uspořádání elektrod: 

přičemž bylo použito rozestupu L= 50 m, 
a = 10 m. Digitálním avometem s vysokým 
vstupním odporem byly zjišťovány 
velikosti ∆U a I s krokem 20 m 
a přepočteny na hodnoty zdánlivých 
měrných odporů podle vztahu 

Křivky zρ  (obr. 15) symetrického 
odporového 
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Obr. 15 – Metoda SOP – přehled křivek zρ  
 Fig. 15 – Symmetric Resistivity Profiling - review of zρ  

 
 
 
profilování (SOP) byly poté korelovány do 
mapy izolinií (obr. 16). 

S cílem případného zjištění migrace 
podzemních vod bylo pokusně na profilech 
15 a 16 měřeno přirozené elektrické pole 
metodou spontánní (SP) s krokem 10 m 
(obr. 17). Při potenciálovém způsobu 
měření bylo použito nepolarizovatelných 
elektrod vlastní konstrukce plněných 
nasyceným roztokem síranu měďnatého. 
 
3. Interpretace měření 

Vložka krystalického vápence, zčásti 
prokřemenělá, byla indikována výraznou 
anomálií vysokých měrných odporu, která 
prochází napříč lokalitou na metráži 70 
(obr. 15). V mapě izolinií (obr. 16) tato 
anomálie (E) naznačuje větší mocnost 
karbonátové plochy, než se původně 
očekávalo. Její sv. omezení je zřejmě 
tektonické. Půdorysná projekce 
dokumentované jeskyně je částečně 
konturována izolinií 600 Ωm, avšak 
nevysvětlena zůstává s. a sv. část této 
anomální zóny. Není zde vyloučen výskyt 
dosud skrytých podzemních prostor, avšak 

je třeba uvažovat možnost vlivu dalších 
pestrých vložek, zejména kvarcitů 
a amfibolitů, nacházejících se při rozhraní 
obou oddílů stroňské skupiny. Stejné 
závěry lze formulovat i pro anomální 
pásma A, C, D a F. V těchto oblastech by 
bylo vhodné uskutečnit detailní průzkum. 
Úzká pásma poklesu měrných odporu 
pravděpodobně odpovídají průběhu 
nevýrazných tektonických dislokací, 
značených 1,2,3 (obr.16). 

Zajímavé výsledky přineslo měření 
spontánní polarizace (obr. 17). Případná 
filtrační pole (desítky mV) byla zastíněna 
velkou anomálií elektrochemického 
původu (500 Mv), zjištěnou na obou 
profilech na metráži 59. V mapě izolinií  
(obr.16) reprezentuje vodivou anomálii B. 

Pomocí parametru q byla hloubka 
těžiště rušivého tělesa určena v rozmezí h1 
až h2: 

h1 = 0,4 .q = 18 m 
 h2 = 0,5 . q = 23 m 

Objekt zřejmě představuje bohatou 
grafitickou polohu v  chloriticko - 
muskovitických svorech, neboť stávající

zρ
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Obr. 17 – Metoda spontánní polarizace
 Fig. 17 – Spontaneous Polarization Method 

Obr. 16 – Metoda SOP – mapa izolinií zρ  
 Fig. 16 – Symmetric Resistivity Profiling - zρ  contour map 

 
část neratovsko-kunštátského synklinoria 
je v tomto smyslu prognózní. Méně 
pravděpodobná je poloha litého 
polymetalického zrudněni, ačkoliv 
v Širším okolí lokality je doložen výskyt 
stratiformních Pb-Zn ložisek 
koncentrovaných ve stratigraficky 
nejvyšších čočkách krystalických vápenců 
(Opletal a kol. 1980). Pouhá přítomnost 
galenitu a sfaleritu však není schopna tak 
výrazného anomálního projevu.  

V bezprostředním okolí jeskyně žádná 
rušivá tělesa nebyla indikována. 

Do další etapy průzkumu 
doporučujeme ověřit stratigrafickou pozici 
jednotlivých vysokoodporových bloků 
odporovým profilováním s kratším 
rozestupem proudových elektrod 
a sestrojení geoelektrického řezu 
vertikálním elektrickým sondováním 
na profilu 15. Podle možností provést 
separaci amfibolitových těles protonovou 
magnetometrií
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Geoelectrical Survey of the Cave in 
Orlické Záhoří 

This contribution presents results of 
field measurements using resistivity 
profiling (Schlumberger array) and 
spontaneous polarization method above the 

cave (Fig.14). The map of contour (Fig.16) 
constructed from resistivity profiling 
curves (Fig.15) shows the areal distribution 
of relative conductors and non-conductors. 
The major anomaly of resistivity (E) 
corresponds to the carbonate intercalation 
with karst phenomena. Three dislocations 
were also interpreted. 

On account of frequent appearance of 
graphitized rocks in this area a graphitic 
layer probably causes the anomaly 
indicated by SP method (Fig.17).

 
 
 
 
 


