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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá navrhnutím cyklostezky pro poznávání základních terénních 

tvarů v Jedovnicích a okolí s hlavním důrazem na využití v cykloturistice. Pozornost je 

věnována především popisu a charakteristice jednotlivých základních terénních tvarů. 

Bakalářská práce se také zabývá historickým vývojem krajiny Moravského krasu. Cílem 

práce je vytvoření průvodce po naučné stezce, kde bude ukázán průběh trasy a turistické 

zajímavosti nacházející se na ní a v okolí. 

 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the motion of a bike line to understanding the fundamental 

terrain shapes in Jedovnice and in surroundings with the main emphasis on the use of 

cycling. Attention is paid to the description of the terrain shapes and the historical 

development of the landscape of Moravian karst. The aim of this bachelor thesis is to create 

a nature trail guide, which will be shown the course of the line and tourist attractions 

located in and around it. 

 

Klí čová slova  

Terénní tvary, průvodce po naučné stezce, cyklostezka, utváření Moravského krasu 

 

Keywords 
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1. ÚVOD 

Tato bakalářská práce pojednává o terénních tvarech, jejich charakteristice a 

znázornění na mapách. Klade především důraz na poznávání terénních tvarů v lokalitě 

Jedovnice a okolí. 

Cílem bakalářské práce je navrhnutí naučné stezky v lokalitě Jedovnice a 

vytvoření brožurky s hlavním využitím v cykloturistice. Za výchozí bod cyklostezky je 

zvolen objekt Tyršova osada nacházející se ve výukové lokalitě pro II. a III. ročník oboru 

Geodézie a kartografie v Jedovnicích. 

K navrhnutí cyklostezky je nejprve nutné poznat důkladně daný terén, získat 

mnoho informací o zájmové lokalitě, o objektech nacházejících se na trase a v blízkém 

okolí, zajistit si mapové podklady, vyhotovit fotografie terénních tvarů a turistických cílů 

a zaměřit je metodou GPS. 

Práce se také věnuje vyjádření trasy na mapě, kde jsou znázorněny předměty 

šetření a měření a jejich vhodnou generalizací, popřípadě zdůrazněním, poskytují dobrou 

všeobecnou orientaci na daném území. 

Vyhotovená brožurka může posloužit cyklistovi nebo turistovi k naplánování 

výletu do okolí Jedovnic, a tudíž ke snadnějšímu a rychlejšímu přísunu informací 

například o náročnosti trasy, vzdálenostech mezi jednotlivými přírodními úkazy a dalšími 

turistickými destinacemi, povrchu komunikací, dostupnosti a možnosti ubytování. 
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2. POPIS LOKALITY 

Navrhovaná trasa cyklostezky začíná v obci Jedovnice a dále prochází obcemi 

Krasová, Ostrov u Macochy, Vilémovice, Rudice a Křtiny. Dominantou trasy je 

Moravský kras, kterým prochází asi polovina cyklostezky. V následujících podkapitolách 

budou popsány základní informace týkající se obce Jedovnice a CHKO Moravský kras.  

2.1 Obec Jedovnice 

2.1.1 Základní informace 

Jedovnice se nacházejí v malebné oblasti turisticky atraktivního Moravského 

krasu.  Rozkládají se asi 12 km jihovýchodně od okresního města Blanska, ležícího 

v Jihomoravském kraji, 33 km severovýchodně od Brna a 23 km severozápadně 

od Vyškova. [1] 

V obci, jež se honosí titulem městys, je nahlášeno 2677 obyvatel s trvalým 

pobytem. Městys Jedovnice leží v průměrné nadmořské výšce 470 metrů nad mořem. 

Celková katastrální plocha obce je 1425 ha, z toho asi na jedné polovině katastrální 

výměry rostou lesy. V zadní části obce se rozkládá Olšovec, největší rybník na okrese 

Blansko a dále rybník Budkovan. [28]  

Na náměstí se nachází veškeré obchodní aktivity (obchody, restaurace, pekárna, 

spořitelna). Většina ubytovacích zařízení je soustředěna na březích rybníka Olšovec. 

Obec se prudce zvedá směrem na východ, kde na pahorku stojí velký bílý farní a 

děkanský kostel.  

Dostupnost do Jedovnic je díky husté silniční síti příznivá. Příjezdy jsou možné 

ze všech stran. Z Blanska přes Lažánky, od Brna přes Ochoz a Křtiny, ze severní části 

Moravského krasu od Vilémovic a od východu z Račic. Také autobusové spojení mezi 

Jedovnicemi a ostatními obcemi v okresu je dobré. Mezi nejfrekventovanější linky patří 

spojení mezi Jedovnicemi a Blanskem a Jedovnicemi a Brnem. [1] 

2.1.2 Horopis Jedovnicka 

Okolí Jedovnic je budováno ve dvou odlišných horopisných jednotkách Drahanské 

vrchoviny, která tvoří severovýchodní část Brněnské vrchoviny.  Drahanská vrchovina se 

dělí na Adamovskou vrchovinu, Moravský kras a Konickou vrchovinu. Západně 

od Jedovnic se rozkádá vápencová Rudická plošina, která se nachází ve střední části 
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Moravského krasu. Na severu mírným svahem spadá do Harbešsko-vilémovické plošiny, 

od které je oddělena Lažáneckým žlebem. [1], [3] 

V severní části Rudické plošiny jsou hluboké krasové deprese vyplněné 

druhohorními usazeninami s ložisky železné rudy. Pod Rudicemi se ve slepém údolí 

Rudického propadání ztrácí do podzemí Jedovnický potok. Protéká jeskyněmi Rudického 

propadání a Býčí skály v hloubce 200 m pod plošinou. Potok vyvěrá u jeskyně Býčí skála 

a vlévá se do Křtinského potoka, který se u Adamova vlévá do Svitavy. [1], [3] 

Směrem na východ od Jedovnic se rozkládá Konická vrchovina, která je na severu 

tvořena Kojálskou planinou s nejvyšším bodem Kojálem (600m). Zde se také nachází 

televizní vysílač s celkovou výškou 340 metrů, který má na vrcholu laminátovou 

konstrukci 22 metrů vysokou. Na jihu se rozkládá Hornoříčská vrchovina, jejímž 

nejvyšším bodem je Proklest (574 m), na němž se nachází významný trigonometrický 

bod. Tyto okrsky odděluje Jedovnicko–račická sníženina. Jedovnická sníženina je z velké 

části zatopena rybníky. Oblast je tvořena slepenci, jíly, písky a štěrky. Račickou 

sníženinou protéká Rakovecký potok. [1], [3] 

2.1.3 Cestovní ruch a rekreace 

Jedovnice jsou významnou oblastí především pro nabízející se možnost 

dlouhodobé rekreace. Ubytování poskytuje Tyršova osada, autocamp Olšovec, hotely 

Riviéra, Terasa a Rado, penzion Niké a dále je zde možnost privátních ubytování nebo 

pronájmu rekreačních chat různých velikostí. Stravovací služby nabízí restaurace 

Olšovec, Barrachov a „U hastrmana“ nebo pohostinství V Chaloupkách. 
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2.2 Moravský kras 

2.2.1 Vymezení lokality 

Moravský kras se nachází severovýchodně od města Brna (obr. 2.1). Na západní 

straně je vymezen řekou Svitavou a Blanenským prolomem, na severu Boskovskou 

brázdou, z východu a severovýchodu do oblasti zasahuje Drahanská vysočina, jejíž 

samotnou částí je také Moravský kras a na jihu končí kopcem Hády na spojnici Obřany – 

Líšeň. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Přírodní poměry 

Oblast Moravského krasu a přilehlé části Drahanské vrchoviny je odvodňována 

4 řekami. Na západě Svitavou, na jihu Říčkou, na jihovýchodě Hanou a na severovýchodě 

Obr. 2.1. Vymezení lokality Moravský kras [42] 
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Hloučelou.  Moravský kras lze tedy podle povodí rozdělit na severní, střední a jižní část. 

[7] 

 Severní část Moravského krasu je tvořena Suchdolskými plošinami. Z krasových 

jevů jsou na tomto území nejvýraznější krasové kaňony zvané žleby. Nejznámější jeskyně 

(Kateřinská j. a Punkevní) jsou soustředěny do dvou žlebů – Pustého a Suchého – 

stýkajících se u Skalního mlýna. Poblíž Ostrova u Macochy se nachází jeskyně Balcarka a 

severněji Sloupsko – Šošůvské jeskyně. [1], [7] 

Střední část Moravského krasu pokrývá Rudická plošina. Nachází se zde oblast 

Rudického propadání a Josefovské údolí při Křtinském potoku. Společným pojítkem obou 

oblastí je Jedovnický potok propadající se v Rudickém propadání a objevující se až 

po několika kilometrech v jeskyni Býčí skála v Josefovském údolí. [7] 

 Jižní část tvoří Ochozské plošiny. V údolí Říčky se nachází spousta jeskyní: 

Ochozská jeskyně, Netopýrka, Malčina, Liščí díra, Pekárna nebo Švédův stůl. [1], [7] 

2.2.3 Historický vývoj  

Již v prvohorách, v období devonu, se začaly vytvářet podmínky pro vznik 

vápenců budujících Moravský kras. Před třemi sty miliony lety se na dně moře, které 

od severu zaplavilo Moravu, usadily obrovské vrstvy kalu, bahna a vápnitých skořápek 

odumřelých mořských živočichů. Vrstvy postupem času tvrdly a byly pokrývány dále 

novými nánosy. Z těchto mladších nánosů vznikly vrstvy břidlic, drob, pískovců a 

slepenců, které obklopují Moravský kras na severu, východě a jihu. Západní část je 

tvořena hlubinnými vyvřelinami, především granititem a dioritem. Vrstvy devonských 

vápenců byly v brzké době zprohýbány horotvornými silami. Činnost vody a větru opět 

vzniklé nerovnosti zarovnaly a vytvořily nízkou náhorní planinu. [6] 

V třetihorách na Moravu vniklo od jihu moře a spojilo se s jezery vzniklými 

v pokleslých úvalech. Záplava mořem byla stále větší a její příboj dorovnal planinu 

krasu a vytvořil zde abrazní stupně vytvořené nad sebou. Po jisté době moře ustoupilo a 

na původně zaplaveném místě vznikla souš. Začala se vytvářet říční síť. Řeky a potoky 

vyrývaly do rovného povrchu Moravského krasu rýhy, v jejichž vápencových puklinách 

začala působit voda. Nastal proces krasovění. [6] 
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Ve čtvrtohorách probíhalo krasovění nejintenzivněji. Vystřídalo se několik období 

ledových a meziledových. Řeky v této době měly mnohem více vody než dnes, a proto 

snadno vyhloubily hluboká údolí podobající se téměř dnešnímu stavu. [6] 

Základní trhliny ve vápencích se začaly rozvětvovat v členité jeskynní soustavy. 

Jeskyně se staly útočištěm pravěkých lidí a malých pleistocenních zvířat. [6] 

2.2.4 Ochrana Moravského krasu 

Moravský kras má jedinečný význam v naší vlasti, protože se nachází na území 

dvou velkých geologických a geografických jednotek České vysočiny a karpatské 

soustavy. Oba tyto útvary jsou odlišné svým rázem a dobou vzniku. Jejich rozdílnost se 

odráží v mnoha prvcích, které se zachovaly jen v Moravském krasu. Proto bylo nezbytné 

stanovit v Moravském krasu zákonnou ochranu. [7] 

První snahu o ochranu krajiny bylo možné spatřit v návrhu zřízení Národního 

parku Moravský kras, předloženém v roce 1918 do Národního shromáždění. 

Pro nejednotnost názorů tento návrh neprošel. Prvním opatřením bylo vyhlášení dvou 

státních přírodních rezervací (SPR Moravský kras a SPR Pekárna) v letech 1930 a 1933. 

V roce 1950 byly na podnět Svazu na výzkum a ochranu přírody a krajiny v Zemi 

Moravskoslezské vyhlášeny další dvě rezervace (Hádecká planina a Josefovské údolí). [3] 

Pracovníci památkového úřadu v Brně v 1. polovině 50. let vypracovali návrh 

na zřízení chráněné krajinné oblasti, který zahrnoval oblast devonských vápenců mezi 

Brnem a Sloupem. Projednání bylo úspěšné a 4. 7. 1956 na rozloze 91 km2 byla zřízena 

výnosem ministerstva školství a kultury Chráněná krajinná oblast MK. Také byl přijat 

zákon č. 40/1956 o ochraně přírody. Moravský kras je po Českém ráji druhou nejstarší 

CHKO naší republiky. [3] 

Nejcennější části na území CHKO jsou chráněny ve čtyřech národních přírodních 

rezervacích, dvou národních přírodních památkách, a jedenácti přírodních rezervacích. 

V těchto územích je soustředěna většina významných krasových jevů, rozhodující část 

lesních a lesostepních společenstev s výskytem typických rostlinných a živočišných 

druhů. Ochranu přírody a krajiny zajišťuje Správa CHKO Moravský kras se sídlem 

v Blansku. Základním požadavkem ochrany přírody na těchto územích je zachování nebo 

obnovení přírodní rovnováhy, jejíž existence podmiňuje dosažení cíle ponechat tyto 

porosty přirozenému vývoji bez přímých zásahů člověka. [3]  



 

3. UTVÁŘENÍ MORAVSKÉHO KRASU

Moravský kras vznikal v

krasověním. Srážková voda, která pohlcuje kysli

ve vzduchu, se chová jako slabá kyselina uhli

ve vodě rozpustný uhlič

nasycené kyselým uhlič

hmotou krápníkových ozdob krasových jeskyní.

krasové jevy, většinu z nich lze 

tvary patří škrapy, závrty, žleby, ponorné krasové toky a jeskyn

3.1 Škrapy 

Na povrchu vápencových skal se 

hlubokých žlábků, ve kterých se usazují rostliny. P

na osamělé hroty, které se nazývají škrapy. D

pásl dobytek. Dnes už se na nich bohužel nehospoda

Správa CHKO Moravský kras podporuje návrat pastvy ovcí a koz. 

Škrapová pole lze nap

do Suchého žlebu nebo naproti jeskyni

Škrapy mohou být 

osamocené skalky, nebo skalky vyskytující se ve skupinách, žlábkové škrapy jsou 

hluboké brázdy vyryté ve sm

(obr. 3.1 b), žlábkové škrapy skalními h

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.1.
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ENÍ MORAVSKÉHO KRASU  

Moravský kras vznikal v důsledku rozpouštění vápence povrchovou vodou

. Srážková voda, která pohlcuje kysličník uhličitý nepatrn

vzduchu, se chová jako slabá kyselina uhličitá. Působí-li na vápenec, vzniká kyselý a 

 rozpustný uhličitan vápenatý. Za jistých podmínek se d

nasycené kyselým uhličitanem vápenatým se sráží sintr, který je základní stavební 

hmotou krápníkových ozdob krasových jeskyní. [9] V Moravském krasu se na

nich lze také najít v blízkosti navrhované trasy. Mezi nejtypi

í škrapy, závrty, žleby, ponorné krasové toky a jeskyně. 

Na povrchu vápencových skal se činnost vody projevuje vznikem r

, ve kterých se usazují rostliny. Působením eroze je skála rozd

lé hroty, které se nazývají škrapy. Dříve se na odlesněných škrapových stráních 

pásl dobytek. Dnes už se na nich bohužel nehospodaří a postupně zar

Správa CHKO Moravský kras podporuje návrat pastvy ovcí a koz. [6]

Škrapová pole lze například pozorovat na Vilémovické stráni, která se svažuje 

chého žlebu nebo naproti jeskyni Balcarka. [6] 

Škrapy mohou být buď obecné, nebo žlábkové. Obecné škr

skalky, nebo skalky vyskytující se ve skupinách, žlábkové škrapy jsou 

hluboké brázdy vyryté ve směru spádu. V mapě se obecné škrapy kreslí zna

žlábkové škrapy skalními hřbítky (obr. 3.1 a). [27] 

Obr. 3.1. Škrapy žlábkové (a), škrapy obecné (b)

 

ní vápence povrchovou vodou – tzv. 

čitý nepatrně obsažený 

li na vápenec, vzniká kyselý a 

itan vápenatý. Za jistých podmínek se děj obrátí a z vody 

itanem vápenatým se sráží sintr, který je základní stavební 

krasu se nachází různé 

blízkosti navrhované trasy. Mezi nejtypičtější 

innost vody projevuje vznikem různě 

sobením eroze je skála rozdělována 

ných škrapových stráních 

í a postupně zarůstají. Proto zde 

[6] 

íklad pozorovat na Vilémovické stráni, která se svažuje 

 obecné, nebo žlábkové. Obecné škrapy jsou jednoduché 

skalky, nebo skalky vyskytující se ve skupinách, žlábkové škrapy jsou 

 se obecné škrapy kreslí značkou kamenů 

škrapy obecné (b) [27] 



 

3.2 Závrty 

Závrty jsou typickým povrchovým krasovým jevem. Nacházejí se ve všech 

částech Moravského krasu.  

Závrty jsou sníženiny s

Průměr závrtů může dosahovat až n

metrů. Závrty vznikají dlouhodobým vývojem v

se snadno vsakuje voda, rychle rozpouští rozpukaný vápenec a splavuje do vzniklé 

sníženiny zvětralou půdu. D

komínovité jeskyně vedoucí k

Korozní závrty vznikají rozpoušt

vzniklá sníženina zachytává více vody a to urychluje rozši

vzniká propadem stropu jeskyn

Její bývalý závrt souvisel s

vznikl obrovský prostor, hluboký 138,4 metr

Blažkův závrt naprot

povrchové tvary Moravského krasu. Klímovy závrty nacházející se nedaleko Rudic 

vznikly propadem stropu velmi staré 

V mapě se závrty vyzna

znázorňují uzavřenými vrstevnicemi. Nálevkovité závrty zesílenými vrstevnicemi. Dále 

se v mapách znázorňují závrtové komíny, které mají svislé st

kresbou skal. Závrty, které v

skal, se zobrazují mapovými zna

 
 

Obr. 3.2.
závrtový komín (4), závrty znázorn
(5,6)
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Závrty jsou typickým povrchovým krasovým jevem. Nacházejí se ve všech 

ástech Moravského krasu.   

Závrty jsou sníženiny s mísovitým, trychtýřovitým, nebo válcovitým tvarem. 

dosahovat až několika stovek metrů a hloubka i n

. Závrty vznikají dlouhodobým vývojem v místech silně rozpukaných vápenc

se snadno vsakuje voda, rychle rozpouští rozpukaný vápenec a splavuje do vzniklé 

ůdu. Dnem závrtu voda buď prosakuje do podzemí, nebo vytvá

 vedoucí k vodorovným jeskyním. [6] 

Korozní závrty vznikají rozpouštěním vápence na křížení dvou puklin. Nov

vzniklá sníženina zachytává více vody a to urychluje rozšiřování závrtu. 

vzniká propadem stropu jeskyně. Příkladem velkého říceného závrtu je propast Macocha.  

Její bývalý závrt souvisel s jeskyní, kterou protéká řeka Punkva. Po probo

vznikl obrovský prostor, hluboký 138,4 metrů. [6] 

v závrt naproti jeskyni Balcarce má mísovitý tvar a pat

povrchové tvary Moravského krasu. Klímovy závrty nacházející se nedaleko Rudic 

vznikly propadem stropu velmi staré říční jeskyně. 

 se závrty vyznačují zaoblenou nebo ostrou hranou. Mísovité

enými vrstevnicemi. Nálevkovité závrty zesílenými vrstevnicemi. Dále 

ňují závrtové komíny, které mají svislé stěny a vyús

kresbou skal. Závrty, které v daném měřítku nelze znázornit vrstevnicemi n

skal, se zobrazují mapovými značkami (obr. 3.2). [27] 

Obr. 3.2. Závrt- mísovitý (1), nálevkovitý (2), nesoum
závrtový komín (4), závrty znázorněné mapovými zna
(5,6) [27] 

 

Závrty jsou typickým povrchovým krasovým jevem. Nacházejí se ve všech 

ovitým, nebo válcovitým tvarem. 

 a hloubka i několika desítek 

 rozpukaných vápenců, kam 

se snadno vsakuje voda, rychle rozpouští rozpukaný vápenec a splavuje do vzniklé 

 prosakuje do podzemí, nebo vytváří 

ížení dvou puklin. Nově 

ování závrtu. Řícený závrt 

íceného závrtu je propast Macocha.  

eka Punkva. Po proboření stropu 

i jeskyni Balcarce má mísovitý tvar a patří mezi nejznámější 

povrchové tvary Moravského krasu. Klímovy závrty nacházející se nedaleko Rudic 

ují zaoblenou nebo ostrou hranou. Mísovité závrty se 

enými vrstevnicemi. Nálevkovité závrty zesílenými vrstevnicemi. Dále 

ny a vyúsťují do hloubky 

ítku nelze znázornit vrstevnicemi nebo kresbou 

mísovitý (1), nálevkovitý (2), nesouměrný (3), 
né mapovými značkami 
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3.3 Ponorné krasové toky 

Srážková voda dopadající na vápence rozpukané soustavami trhlin se v nich rychle 

ztrácí a mizí v podzemí. Potoky přitékající z výše položených oblastí budovaných 

nekrasovými horninami se na vápencové planině propadají do podzemí a pokračují ve své 

dráze jako ponorné toky. Tak se například propadá Krasovský potok do podzemí blízko 

jeskyně Balcarka, Jedovnický potok mizí v Rudickém propadání a Křtinský potok 

před jeskyní Výpustek. Tyto ponorné vody vymílají a hloubí jeskyně, které se postupně 

rozšiřují dalším řícením a propadáním stropů. Ponorné vody na své cestě směřují 

k nejníže položeným místům Moravského krasu a podzemí opouštějí vyvěračkami, 

z nichž nejznámější je výtok Punkvy v Pustém žlebu, výtok Jedovnického potoka u Býčí 

skály a Křtinského potoka u Otevřené skály. [6] 

3.4 Žleby 

Vlivem rychlé destrukce krasového území a podzemním oběhem vody vznikají 

úzká kaňonovitá údolí, která protínají Moravský kras. Můžeme zde jmenovat Pustý žleb, 

který se rozprostírá mezi Skalním mlýnem a Sloupem a Suchý žleb, rozprostírající se 

mezi Skalním mlýnem, Ostrovem a Holštejnem. Údolí jsou v dnešní době bez vody, 

jelikož se všechna voda stahuje k podzemním tokům. [6] 

3.5 Jeskyně 

Voda dokáže proniknout díky své váze i do těch nejmenších puklinek vápence a 

pomalu je rozšiřuje v dutinu čočkovitého průřezu. Malé trhlinky jsou zárodkem 

budoucích jeskyní. Z puklinek se stávají širší kanálky, které jsou dále vodou vymílány 

do hloubky i do boků. Voda s sebou přináší mnoho splavenin, jimiž někdy ucpe 

vytvořené chodby. Proudící voda je přitlačována ke stropům jeskyní, jelikož ponorné toky 

zanáší dno jeskyní štěrky, písky, či hlínou. Voda ve stropě svým působením vytváří rýhy, 

zvané stropní koryta, obří hrnce nebo jiné dutiny. Vápence činností vody pukají a hroutí 

se, což vede k rozšiřování jeskyní. Podzemní prostory, zvané dómy, vznikají v místech 

křížení dvou a více trhlinových soustav. [6] 

Voda se neustále vsakuje prostřednictvím jemných trhlinek do vytvořených 

jeskyní. Kapičky vody se na stěnách a stropech odpařují a tvoří se z nich ve vodě 

rozpustný uhličitan vápenatý. Kolem okraje kapky se tak začíná tvořit prstenec a z něj 

postupně brčko. Všechny prosakující kapky absolvují tento proces. Prstence rostou svisle 
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dolů a vypadají jako duté válečky. Brčka, jež rostou od stropu jeskyní směrem dolů a 

jejichž délka může dosahovat až dvou metrů, se stávají základním tvarem krápníků 

nazývaných stalaktity. Stalagmity rostou od spodu směrem vzhůru a vytváří se díky 

kapkám ze stalaktitů dopadajícím na dno jeskyní. Stalagnát je krápníkový sloup, který 

vzniká spojením stalaktitu a jemu odpovídajícímu stalagmitu. [6] 

Mezi nejznámější jeskyně patří jeskyně, které jsou zpřístupněné. Jmenovitě to je 

Balcarka, Kateřinská jeskyně, Punkevní jeskyně a Sloupsko – šošůvksé jeskyně. Přístup 

je i na dno propasti Macocha, na jejímž vrcholu se nachází dva vyhlídkové můstky – 

Horní a Dolní. 

3.6 Jeskyně bez stropu 

Údolí, jež mírným svahem klesá k Jedovnickému potoku, ukrývá zajímavý 

krasový útvar – tzv. jeskyni bez stropu (obr. 3.3). Jedná se o starou podzemní říční 

chodbu, u níž se zarovnáváním zemského povrchu – denudací – rozrušil skalní strop. [6] 

Obr. 3.3. Řez jeskyní bez stropu [5] 
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4. ZNÁZORNĚNÍ  TERÉNNÍHO  RELIÉFU 

Geomorfologie je věda, která se zabývá příčinami a vlivy vytvářejícími tvary 

zemského povrchu a tyto tvary popisuje. Faktory, které se účastní na tvorbě tvarů, dělíme 

na vnější a vnitřní síly. [27] Z vnitřních sil to je hlavně gravitační a odstředivá síla a 

z vnějších sil to je především působení vody, změny teploty, zamrzání, rozmrzání a lidská 

činnost. Členitý terén se během mapování zjednodušuje na topografickou plochu, kterou 

tvoří hřbetnice, údolnice, hrany, či tvarové čáry. Charakter topografické plochy se nazývá 

orografické schéma. [12] 

4.1 Metody znázorňování reliéfu 

Terén lze znázornit různými metodami, které se historicky vyvíjely. Mezi 

nejrozšířenější metody patří pohledová metoda, šrafy, kóty, vrstevnice, a ostatní metody. 

[12] 

4.1.1 Pohledová metoda 

Kopečková metoda (obr. 4.1) je základní pohledová metoda, která naznačuje 

polohu jednotlivých hor a pásem. Jelikož nevyužívá žádná měření, od tohoto způsobu 

znázornění reliéfu se již upouští. V dnešní době se většinou používá pouze jako 

schematický náhled na reliéf například v mapách lyžařských středisek. [44] 

 

 

 

 

4.1.2 Šrafy 

Šrafy se dělí na několik druhů: kreslířské, krajinné, sklonové (Lehmannovy), 

stínové, technické šrafy (mapová značka) a fyziologické (kresba skal, ledovců a sutí). 

V dnešní době se používají převážně technické šrafy (obr. 4.2), které znázorňují prudké 

změny průběhu terénu a protáhlé terénní útvary strmého spádu (strže, rokliny), kde by 

vrstevnicové vyjádření bylo nepřehledné. U technických šraf se střídají kratší a delší 

Obr. 4.1. Ukázka kopečkové metody na Komenského 
mapě Moravy z roku 1680 [50]  
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čárky ve směru spádu a jsou doplněny kótami hran ke zjištění velikosti úhlu sklonu a 

celkového převýšení. [12], [43], [44] 

 

 

 

 

4.1.3 Kótování 

Mapa je doplněna absolutními a relativními výškami, které poskytují přesné 

informace o výšce terénu. Kótováním ovšem nezískáváme představu o reliéfu terénu. 

Kóty umísťujeme na význačné body terénu. 

Absolutní výška VA bodu A je svislá vzdálenost mezi skutečným horizontem bodu 

A a příslušnou nulovou hladinovou plochou, neboli nulovým horizontem. Za nulovou 

hladinovou plochu se volí nejčastěji střední hladina zvoleného moře. Skutečným 

horizontem určitého bodu rozumíme kulovou plochu, jejíž střed splynul se středem 

nulové hladinové plochy a která prochází zvoleným bodem. Je to tedy kulová plocha 

soustředná s nulovou hladinovou plochou, zvanou nulový horizont. Absolutním kótám se 

říká nadmořské výšky bodů (obr. 4.3). 

Relativní výška VAB (relativní převýšení bodů A a B) je svislá vzdálenost 

skutečných horizontů bodů A a B: VAB = VB – VA. Relativní výšky se využívají 

při určování výšek některých terénních útvarů jako např. terénních stupňů, příkopů, náspů 

nebo výkopů. [12], [43], [44] 

 

 

 

 
 
  

Obr. 4.2. Ukázka technických šraf [43] 
 

Obr. 4.3. Absolutní a relativní výška [43]  
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4.1.4 Vrstevnice 

Vrstevnice jsou čáry, které zobrazují množinu bodů o stejné účelně zaokrouhlené 

výšce. Rozestup (vertikální vzdálenost vrstevnic) nazýváme interval. Základní interval 

vrstevnic se stanovuje pro každou mapu zvlášť. Pro měřítko 1:500 a větší je stanoven 

základní interval vrstevnic i = 1 m. Pro měřítka 1:10 000 a menší i = M / 5000, kde M je 

měřítkové číslo. Nelze-li základními vrstevnicemi výstižně znázornit změnu sklonu 

terénu, nebo je-li vzdálenost základních vrstevnic na mapě větší než cca 5 cm (u plochého 

terénu), konstruují se doplňující vrstevnice v polovičním nebo čtvrtinovém intervalu. 

Kreslí se zpravidla čárkovaně. Hlavní vrstevnice jsou k-násobkem intervalu, kde je 

většinou voleno 5. Tedy každá pátá vrstevnice je hlavní a v mapě je vykreslena plnou 

zesílenou čarou a je většinou okótována. [12], [44] 

Na mapách 1:500 až 1:5 000 se vrstevnice nekreslí přes stavby, skály a strmé 

svahy, používají se zde mapové značky nebo metoda šrafování.  

Pro dobrou orientaci o směru sklonu terénu se doplňují vrstevnice spádovkami. 

Jsou to krátké čáry – počátky hřbetnic. Spádovky se kreslí vždy ve směru kosterních čar a 

vyznačují se tam, kde by z kresby vrstevnic nemusel být zřejmý směr sklonu. [12], [43] 

K rychlejšímu určení výšek vrstevnic na mapě používáme kótování vrstevnic. 

Kóty jsou umisťovány po celé ploše mapy do přerušených vrstevnic tak, aby číslice byla 

vždy orientována ve směru stoupání. [12] 

4.1.5 Ostatní metody 

Mezi ostatní metody znázorňování reliéfu je zařazeno stínování, stínované 

vrstevnice, hypsometrie, těrkování, lavírování a lávování. [12] 

  



 

4.2 Terénní tvary 

Rozdělení a popis všech terénních tvar

[44], [46], [47]. 

V některých literaturách 

liší. Někteří je dělí na tvary p

Proto bych nyní terénní tvary 

neboli údolní. Podle umíst

na úpatí vyvýšeniny a na tvary údolní. 

již zmínila ve třetí kapitole,

Každý terénní tvar je kombinací jistých terénních ploch

vypuklé a vhloubené. Prů

kolmá na vrstevnice) nebo ve sm

spádnic udává velikost rozestup

ve tvaru vrstevnic. Na obrázku 4.4 m

jsou na spádnici stejnomě

se sklonem přibývajícím (b) a na spádnici se sklonem ubývajícím (c) se r

zvětšují (c´). 

 
Průběh plochy je ve sm

vhloubený. Vrstevnice na obrázku 4.5, které znázor

u plochy vypuklé jsou kř

směrem spádu vbíhají. (3).
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lení a popis všech terénních tvarů byl zpracován podle [12],

kterých literaturách se autoři při základní kategorizaci terénních tvar

lí na tvary přírodní a tvary umělé, jiní na tvary vyvýšené a vhloubené.

erénní tvary shrnula a rozdělila je obecně na tvary vyvýšené a vhloubené 

umístění na tvary na svršku vyvýšeniny, na úbo

na tvary údolní. Dále pak na tvary skalní, tvary krasové

etí kapitole, a tvary vzniklé činností člověka.  

Každý terénní tvar je kombinací jistých terénních ploch, které

bené. Průběh terénních ploch se posuzuje buď ve sm

kolmá na vrstevnice) nebo ve směru vodorovném, tj. ve směru vrstevnic. Pr

spádnic udává velikost rozestupů vrstevnic a průběh ve směru vodorovném se projevuje 

Na obrázku 4.4 můžeme pozorovat, že stejné rozestupy vrstevnic (a´) 

dnici stejnoměrného sklonu (a), rozestupy se plynule zmenšují (b´) na spádnici 

ibývajícím (b) a na spádnici se sklonem ubývajícím (c) se r

Obr. 4.4. Terénní plochy [27] 

h plochy je ve směru vodorovném buď rovný, nebo vypuklý anebo 

vhloubený. Vrstevnice na obrázku 4.5, které znázorňují plochu rovnou (1) jsou p

plochy vypuklé jsou křivkami vybíhajícími ve směru spádu (2) a u plochy vhloubené 

rem spádu vbíhají. (3). 

Obr. 4.5. Průběh terénní plochy [27] 

 byl zpracován podle [12], [23], [24], [27], 

i základní kategorizaci terénních tvarů mírně 

na tvary vyvýšené a vhloubené. 

na tvary vyvýšené a vhloubené 

na tvary na svršku vyvýšeniny, na úbočí vyvýšeniny, 

tvary krasové, které jsem 

, které se dělí na rovné, 

 ve směru spádnic (čára 

ru vrstevnic. Průběh ve směru 

ru vodorovném se projevuje 

tejné rozestupy vrstevnic (a´) 

ozestupy se plynule zmenšují (b´) na spádnici 

ibývajícím (b) a na spádnici se sklonem ubývajícím (c) se rozestupy plynule 

 rovný, nebo vypuklý anebo 

ují plochu rovnou (1) jsou přímé, 

a u plochy vhloubené 
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Nyní bych zmínila několik základních pojmů, kterými mohou terénní tvary být 

definovány.  

Na styku dílčích terénních ploch se nachází prostorová čára - terénní kostra. Mezi 

čáry terénní kostry patří:  

hřbetnice – čára ležící na styku dvou přilehlých svahů jednoho hřebene, spojuje 

nejvýše položená místa terénního tvaru, tvoří vodní předěl 

spádnice – čára vybíhající na obě strany ze hřbetnice ve směru největšího spádu, 

protíná každou vrstevnici pod pravým úhlem, udává směr tekoucí vody 

údolnice – čára na styku dvou přilehlých svahů dvou hřebenů, spojuje nejníže 

položená místa terénního tvaru, údolnice mají ze všech spádnic nejmenší sklon 

úpatnice - čára na styku dvou různě skloněných ploch na rozhraní úbočí a údolí 

tvarová čára – čára, která ohraničuje vodorovná nebo sklonitá místa některých 

terénních tvarů 

terénní hrana – styk dvou různě svažitých a zakřivených terénních ploch, hrany 

mohou být ostré nebo tupé, podle vzniku pak přirozené (zlom terénu, zářez) nebo umělé 

(výkop, násyp) 

U každého terénního tvaru lze pozorovat určité křivky, které oddělují jednotlivé 

dílčí plochy. Jsou to tvarové čáry a čáry terénní kostry. Tyto čáry mají rozhodující 

význam při rozboru terénu, volbě podrobných bodů, vyhotovení terénního náčrtu a 

při konstrukci vrstevnic. 

  



 

4.2.1 Tvary na svršku vyvýšeniny

Hřbetní čára je tvarovou 

čáru mezi oběma úboč

prohloubené nebo vodorovné. Nejvyšší místo vrcholu se nazývá temeno, podle n

rozlišují tyto základní tvary svršku vyvýšeniny:

Kupa je zaoblený tvar, kterým vrcholí vyvýšenina a jehož nejvyšší 

bod (vrchol kupy) nebo mírn

rozměrů. Tvarová čára ohra

nebo je tato čára nepravidelná (obr. 4.6).

blíže k příkřejšímu úboč

vrstevnicí, která slouží k lepšímu rozlišení vrcholového tvaru kupy. Kupa je ve v

případů složena z dílčích ploch s p

se vrstevnice směrem od vrcholu plynule p

kupy na mapách velkých m

vrstevnicí.  

 

 

 

 

 
 
Obr. 4.6. Kupa s
                               
 

Vodorovný hřbet

na hřbetní čáře plochy s

Vrstevnice se směrem od h

mírného sklonu podél hř

ploch a vrstevnic na přilehlých úbo

jedná pouze o výřez z celého tvaru.)

vrstevnice směrem od hř

Tupý vodorovný hřbet je to tehdy, je

skloněný pruh. Tvarová 
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Tvary na svršku vyvýšeniny 

ára je tvarovou čarou vrcholové části vyvýšeniny, která tvo

ma úbočími vyvýšeniny. Na svršku vyvýšeniny jsou 

prohloubené nebo vodorovné. Nejvyšší místo vrcholu se nazývá temeno, podle n

rozlišují tyto základní tvary svršku vyvýšeniny: 

je zaoblený tvar, kterým vrcholí vyvýšenina a jehož nejvyšší 

bod (vrchol kupy) nebo mírně skloněná, či výjimečně vodorovná plocha menších 

ára ohraňující tuto plochu je uzavřená křivka ve tvaru kruhu, elipsy, 

a nepravidelná (obr. 4.6). Vrchol kupy je u nesymetrických tvar

ejšímu úbočí. Okolí vrcholu se ještě může doplnit doplň

vrstevnicí, která slouží k lepšímu rozlišení vrcholového tvaru kupy. Kupa je ve v

čích ploch s přibývajícím sklonem ve směru spádu, z toho plyne, že 

rem od vrcholu plynule přibližují. U nesymetrických tvar

kupy na mapách velkých měřítek kótuje nebo se jeho okolí up

Obr. 4.6. Kupa s tvarovou čarou kruhovitou (a), eliptickou (b) a
                                   nepravidelnou (c) [27] 

řbet je vyvýšený útvar, protáhlý ve směru hřbetní 

e plochy s přibývajícím sklonem, jedná se o klenutý vodorovný h

rem od hřbetnice přibližují. Tvarovou čarou, která ohrani

mírného sklonu podél hřbetnice, je uzavřená křivka, která svým průbě

řilehlých úbočích. (Na obr. 4.7 tato křivka není uzav

celého tvaru.) Stýkají-li se dílčí plochy ubývajícího sklonu,

rem od hřbetnice oddalují, jedná se o vodorovný hřbet ostrý, nebo tupý. 

řbet je to tehdy, je-li podél hřbetní čáry úzký, na ob

Tvarová čára v těchto případech neohraničuje žádnou plochu, u tupého 

ásti vyvýšeniny, která tvoří předělovou 

ími vyvýšeniny. Na svršku vyvýšeniny jsou části vyvýšené, 

prohloubené nebo vodorovné. Nejvyšší místo vrcholu se nazývá temeno, podle něhož se 

je zaoblený tvar, kterým vrcholí vyvýšenina a jehož nejvyšší částí je buď 

 vodorovná plocha menších 

ivka ve tvaru kruhu, elipsy, 

Vrchol kupy je u nesymetrických tvarů vždy 

že doplnit doplňkovou (čárkovanou) 

vrstevnicí, která slouží k lepšímu rozlišení vrcholového tvaru kupy. Kupa je ve většině 

ru spádu, z toho plyne, že 

ibližují. U nesymetrických tvarů se vrchol 

ítek kótuje nebo se jeho okolí upřesní doplňkovou 

arou kruhovitou (a), eliptickou (b) a 

řbetní čáry. Stýkají-li se 

ná se o klenutý vodorovný hřbet. 

arou, která ohraničuje plochu 

ůběhem naznačuje tvar 

ivka není uzavřena, protože se 

í plochy ubývajícího sklonu, kde se 

jedná se o vodorovný hřbet ostrý, nebo tupý. 

áry úzký, na obě strany mírně 

uje žádnou plochu, u tupého 
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vodorovného hřbetu odpovídá zaoblené hraně a u ostrého vodorovného hřbetu ostré 

hraně. Výškové poměry na hřbetní části se vyjádří kótami nebo doplňkovými 

vrstevnicemi.  

Plošina je vyvýšený tvar s vodorovným nebo téměř vodorovným temenem 

rozsáhlejších rozměrů. Tvarová čára, která ohraničuje temeno, je obecná uzavřená křivka 

naznačující svým průběhem tvar ploch na přilehlých úbočích (rovný tvar, vypuklý, nebo 

vhloubený). Přechod z plošiny do úbočí je převážně náhlý, a to buď na hraně ostré, nebo 

zaoblené (obr. 4.8). Případné nerovnosti na temeni plošiny se zakreslují doplňkovými 

vrstevnicemi nebo výškovými kótami. Také podél hrany na přechodu do úbočí se zakreslí 

doplňkové vrstevnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spočinek je vodorovná nebo mírně skloněná část svršku vyvýšeniny. Přechod 

ze spočinku do okolí je zpravidla mírný, pouze ve výjimečných případech je styk dílčích 

ploch s plochou spočinku zaoblený nebo ostrý. Tvarová čára typická pro spočinek je 

složena ze dvou ve směru spádu vypuklých křivek (obr. 4.9). Horní část naznačuje 

vbíhání předcházejícího hřbetu a dolní část naznačuje vybíhání podél hřbetní čáry. 

Obr. 4.7. Vodorovný hřbet klenutý (a) a ostrý (b) [27] 
 

Obr. 4.8. Plošina ostrá (a) a zaoblená (b) [27] 
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Na obou stranách spočinku je většinou tvarová čára vhloubená a přechod do okolí z boků 

spočinku je tudíž mírný. V mapách velkých měřítek se u menších spočinků zakreslí 

doplňková vrstevnice a u rozlehlejších spočinků se okrajové části na hřbetní čáře kótují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedlo je nejnižším místem mezi dvěma částmi svršku vyvýšeniny. Do sedla 

sbíhají z přilehlých vyvýšených částí plochy vypuklé a ze sedla ve směrech kolmých 

na hřbetní čáru vybíhají plochy vhloubené. Nejnižším bodem hřbetní čáry a zároveň 

nejvyšším bodem vybíhajících ploch vhloubených je vrchol sedla. Tvarovou čarou sedla 

je čtyřúhelník s oblouky vypuklými směrem k vrcholu sedla. Přechod ploch vypuklých a 

vhloubených na ploše sedla je plynulý. Vrstevnice zakreslované morfologickou 

interpolací (obr. 4.10) se ve směru spádu na plochách vypuklých plynule zvětšují a 

na plochách vhloubených plynule zmenšují. Ve stejnorodém terénu je sedlo pravidelné a 

v nestejnorodém terénu je nepravidelné. U pravidelného sedla vybíhají z jeho vrcholu 

pouze dvě plochy vhloubené. Leží-li delší rozměr sedla na hřbetní čáře, jedná se o sedlo 

podélné (obr. 4.11 a), leží-li kratší rozměr na dané čáře, jde o sedlo příčné (b). 

U nepravidelného sedla, na rozdíl od pravidelného, vybíhá i několik vhloubených ploch a 

tím i vypuklých. Tvarové čáry jsou zde vždy čtyřúhelníky s nepravidelným průběhem 

těch částí ohraničujících plochy vybíhající. Vrchol sedla se kótuje a jeho okolí se 

tvarově a výškově upřesní doplňkovými vrstevnicemi.  

 

 

Obr. 4.9. Spočinek [27] 
 

Obr. 4.10.  Vrstevnicový obraz sedla vzniklý morfologickou interpolací [27] 
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Kužel je špičatý tvar zakončený vrcholovým bodem. Kužel vzniká stykem ploch 

stejnoměrného sklonu (obr. 4.12 a) nebo ve směru spádu ubývajícího sklonu (b). Tento 

tvar jako přírodní se v naší krajině často nevyskytuje, častěji se vyskytuje jako tvar 

antropogenní (tvar vytvořený činností člověka).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Roh je speciální případ kužele, který vzniká na rozhraní plochy se sklonem 

přibývajícím a protilehlé plochy se sklonem ubývajícím (obr. 4.13). [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Obr. 4.11.  Pravidelné sedlo podélné (a), pravidelné sedlo příčné (b), 
nepravidelné sedlo (c) [27] 

 

Obr. 4.12.  Kužel s úbočím stejnoměrného sklonu (a) a ubývajícího 
sklonu (b) [27] 

 

Obr. 4.13.  Roh [27] 
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4.2.2 Tvary na úbočí (svahu) vyvýšeniny 

Terénní tvary na úbočích vyvýšenin rozčleňují terénní plochu ve směru 

vodorovném nebo ve směru spádnic, a proto je dělíme do dvou skupin. První skupina 

vytvářející horizontální rozčlenění svahů obsahuje tvary vyvýšené (svahový hřbet a 

žebro) a tvary snížené (úžlabí, rýhu, zářez, výmol, strž a rokli). Do druhé skupiny, která 

se více projevuje ve směru spádnic a tedy i v rozestupech vrstevnic, patří spočinek, sedlo 

se svahovou kupou, výčnělek, terasa, vodorovný a šikmý sráz a terasové stupně. 

Svahový hřbet je vyvýšená část úbočí s protáhlým tvarem ve směru spádu, která 

probíhá mezi dvěma vhloubenými částmi. Tvarovou čarou je hřbetnice, která bývá 

zpravidla menšího sklonu než úbočí hřbetu, vede po nejvyšším místě vypuklé plochy a 

tvoří předělovou čáru, od které se ostatní spádnice na obě strany rozbíhají. Podle tvaru 

styku dílčích ploch může být svahový hřbet široký (obr. 4.14. a), normální (b), úzký (c) a 

ostrý (d). Vrstevnice znázorňující svahový hřbet jsou křivky ve směru spádu vypuklé a 

na hřbetnici nejdále vybíhající. Vrstevnice hřbetnice protínají kolmo, a jsou tedy na nich 

nejvíce zakřiveny. Ve směru hřbetnice je svahový hřbet buď přímý (hřbetnice je přímka 

rozdělující hřbet symetricky) nebo zakřivený (vhloubeným vrstevnicím jednoho úbočí 

odpovídají vypuklé vrstevnice na úbočí druhém).  

Žebro je malý, úzký svahový hřbítek s příkrými úbočími, která se na hřbetnici 

stýkají v zaoblené nebo ostré hraně. Žebro se v mapách znázorňuje vrstevnicemi (obr. 

4.15 a), ale pokud tento terénní tvar v daném měřítku znázornit nelze, použije se mapová 

značka (b).  

 

 
 
 
 
 

Obr. 4.14.  Svahový hřbet [27] 
 

Obr. 4.15.  Žebra [27] 
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Úžlabí je prohloubenina probíhající mezi dvěma svahovými hřbety. Tvarovou čarou 

úžlabí je údolnice, která bývá menšího sklonu než přilehlá úbočí, probíhá v nejnižším 

místě vhloubené plochy a je spádnicí, ke které se všechny ostatní spádnice sbíhají. 

Ve směru vrstevnic rozeznáváme úžlabí mělké (obr. 4.16 a) s téměř neznatelnou údolnicí, 

normální (b) a úzké (c). Vrstevnice znázorňující úžlabí mají své oblouky obráceny proti 

svahu a vbíhají  nejdále na údolnici a protínají ji kolmo. Ve směru údolnice je úžlabí 

přímé (a) nebo zakřivené (b,c). U přímého úžlabí jsou vrstevnice na úbočích souměrné. 

U zakřiveného úžlabí odpovídají vhloubeným vrstevnicím jednoho úbočí vypuklé 

vrstevnice druhého úbočí.  

 

 

 

 

 

 

Rýha a zářez jsou vhloubené tvary, u kterých se úbočí stýkají na hraně. Tvarovou 

čarou je rovná (obr. 4.17 a) nebo zakřivená (b) údolnice. Vrstevnice se na údolnici lomí. 

Při rovné údolnici jsou vrstevnice na úbočích souměrné, při zakřivené údolnici odpovídají 

vypuklé vrstevnice jednoho úbočí vhloubeným vrstevnicím druhého úbočí. Rýhy se 

vyskytují na mírně skloněných svazích a zářezy na svažitých úbočích. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.16.  Úžlabí mělké (a), normální (b), úzké (c) [27] 
 

Obr. 4.17.   Rýha (a), zářez (b)[27] 
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Výmoly jsou vodou vymleté příkopy s příkrými úbočími, která se protínají 

na údolnici. Výmoly užší než 3 m se zobrazí v mapě jednou hnědou čarou (obr. 4.18 - 

1) a na vhodném místě označeném tečkou se dopíše šířka a hloubka ve tvaru zlomku. 

Výmoly širší jak 3 m se mohou znázornit vrstevnicemi (obr. 4.19 - 1) nebo pokud je nelze 

znázornit vrstevnicemi, zobrazí se dvojčaře a kótují se obdobně jako výmoly užší než 3 m 

(obr. 4.18 - 2).  

 

 

 

 

 

 

Rokle a strže jsou tvary s ostrými hranami a jsou velmi podobné výmolům. Směr 

výmolu se na začátku strží a roklí vyznačí hnědými tečkami. Srázná úbočí se buď 

protínají na údolnici, nebo skončí na vodorovném nebo vhloubeném dně těchto tvarů. 

Strže a rokle lze znázornit buď vrstevnicemi (obr. 4.19-2, obr. 4.21), a pokud je tímto 

způsobem znázornit nelze, vyznačí se jejich horní hrany hnědými čarami a srázné plochy 

hnědými technickými šrafami, které jsou střídavě dlouhé a krátké (obr. 4.20).  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.19.   Vrstevnicové znázornění výmolů 
(1) a roklí (2) [27] 

 

Obr. 4.18.   Výmoly - užší než 3 m (1) a širší 
než 3 m (2) [27] 

 

Obr. 4.21.   Rokle [27] Obr. 4.20.   Strže [27] 
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Svahový hřbet bývá někdy na úbočích přerušen spočinky (obr. 4.22-1) nebo 

svahovými kupami (obr. 4.22-2) menších rozměrů, přičemž mezi kupou a svahovým 

hřbetem vznikne sedlo. Znázornění je stejné jako u kupy, spočinku a sedla u vrcholové 

části vyvýšeniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výčnělek je vodorovná část nacházející se na úbočí, často se zaměňuje se 

spočinkem, který se ale na rozdíl od výčnělku nachází na svahovém hřbetu. Výčnělek je 

tvořen horní a dolní částí. Horní část je tvořena vodorovnou nebo mírně skloněnou 

plošinkou a dolní část vypuklou plochou, která do následujícího svahu přechází pozvolna 

(obr. 4.23 a) nebo náhle (b). Plochá část výčnělku se výškově upřesňuje doplňkovou 

vrstevnicí.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4.22.   Svahový hřbet se spočinkem (1) a svahovou kupou (2) [27] 

Obr. 4.23.   Výčnělek s pozvolným (a) a náhlým (b) 
přechodem do následujícího svahu [27] 
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Terasa je dlouhý výčnělek napříč úbočí. Terasa se znázorňuje obdobně jako 

spočinek nebo výčnělek (obr. 4.24). 

 

 

 

 

 

 

 

Sráz je část úbočí, které je více skloněno než okolí. Lomy svahu, které oddělují 

příkřejší plochy od ploch méně skloněných, jsou tvarovými čárami. Srázy mohou být 

vodorovné (obr. 4.25. a) nebo šikmé (b). Vrstevnice mají na plochách srázů menší 

rozestupy než na okolních plochách. U šikmých srázů se vrstevnice na hranách ohýbají 

nebo lomí. 

 

 

Terénní stupně jsou příkré, ostře ohraničené srázy na mírnějších úbočích. 

Probíhají vodorovně nebo šikmo. Hrany, které ohraničují příkrou plochu, jsou tvarovými 

čarami. Vrstevnice se na hranách lomí (obr. 4.26). 

  

Obr. 4.24.   Terasa [27] 

Obr. 4.25.   Sráz vodorovný (a), šikmý (b) [12] 

Obr. 4.26.   Terénní stupně [12] 
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4.2.3 Tvary na úpatí vyvýšeniny 

Úpatnice je čára, na níž se stýká spodek vyvýšeniny s okolím, nad něž se 

vyvýšenina vypíná. Úpatí přechází do údolí náhle nebo pozvolna.  

Nánosový kužel (obr. 4.27) je terénní tvar podobný části kuželového pláště, je 

složený ze štěrku, písku a zemitých částí, které voda ukládá při ústí strmých zářezů a 

strží.  

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 4.27.   Nánosové kužele [27] 
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4.2.4 Tvary údolní 

Údolí jsou prohloubeniny s větším délkovým rozpětím, které leží mezi 

vyvýšeninami. Podle směru, kterým se údolí táhnou, rozlišujeme údolí podélná a příčná. 

Podélná údolí se táhnou ve směru prodlužování hřbetů a táhnou-li se napříč tímto 

směrem, jsou to údolí příčná. Každé údolí je tvořeno začátkem, ústím (místem, kde údolí 

přechází do jiného údolí nebo roviny) a dnem údolí. Údolí vzniká převážně erosivní 

činností tekoucí vody. Tvar údolí je ovlivňován nejen erosí vody, ale také horninami a 

množstvím atmosférických srážek.  

Přechod z úbočí do údolí může být náhlý nebo pozvolný. Nejnižší část údolí (dno 

údolí) může být rovné (obr. 4.28), jazykovité - vypuklé - (obr. 4.29) nebo vhloubené - 

úžlabina - (obr. 4.30). U údolí s rovným dnem jsou vrstevnice rovné, u jazykového údolí 

vypuklé a v obou těchto případech se vrstevnice na úpatnici lomí nebo ohýbají. 

Na úžlabině jsou vrstevnice vhloubené a do úbočí přecházejí pozvolna. Je-li dno zúžené 

tak, že se obě úbočí stýkají v údolnici, vzniká údolní zářez. Zářez je znázorněn 

vrstevnicemi, které se na údolnici lomí (obr. 4.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.28.   Údolí s rovným dnem [27] 

Obr. 4.29.   Údolí s jazykovitým dnem [27] 
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Terénní vlny a raveny jsou další dva terénní tvary vyskytující se v údolích se 

širokým dnem podél větších vodních toků. Terénní vlny jsou nízké a dlouhé pahrbky 

s příkrými úbočími a zaoblenými okraji. Raveny jsou dlouhé, nízké a úzké srázy 

s většinou ostrými okraji. Oba terénní tvary se ve větších měřítkách zobrazují pomocí 

vrstevnic (obr. 4.32) a v měřítkách 1:10 000 a 1:5 000 topografickými šrafami.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Obr. 4.30.   Úžlabina [27] 

Obr. 4.31.   Údolní zářez [27] 

Obr. 4.32.   Terénní vlny (vlevo) a raveny (vpravo) [27] 



 

4.2.5 Skalní útvary 

V terénu se můžeme také setkat se skalními 

větru. Mezi menší skalní útvary pat

balvany. Mezi větší skalní útvary pat

útvary se v měřítkách 1:10 000 a 1:5 000 zobrazuj

hnědě, skupiny balvanů

v měřítku 1:5 000 hnědě

se vyznačují pomocí šikmého osv

 

 
 
 
 
 
 

Obr. 4.33. Kameny a skupiny kamen
   skály (1c), osam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4.34. Kameny 
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ůžeme také setkat se skalními útvary vymodelovanými 

tru. Mezi menší skalní útvary patří skupiny kamenů, balvanů, osamě

tší skalní útvary patří skály, skalní stěny, útesy a sut

ítkách 1:10 000 a 1:5 000 zobrazují mapovými značkami, skupiny kamen

, skupiny balvanů černě, osamělá skála se vyznačí v měřítku 1:10 000 

ědě a osamělé balvany černě (obr. 4.33 a 4.34). 

ují pomocí šikmého osvětlení (obr. 4.35). 

Obr. 4.33. Kameny a skupiny kamenů (1a), skupiny balvanů (1b), osam
skály (1c), osamělé balvany (1d) [12] 

. Kameny a skupiny kamenů (2a), skupiny balvanů
skály (2c), osamělé balvany (2d) [12] 

Obr. 4.35.   Větší skalní útvar [12] 

útvary vymodelovanými činností 

, osamělé skály, a osamělé 

ny, útesy a sutě. Menší skalní 

čkami, skupiny kamenů 

ěřítku 1:10 000 černě a 

 (obr. 4.33 a 4.34). Větší skalní útvary 

ů (1b), osamělé 

a), skupiny balvanů (2b), osamělé 
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4.2.6 Umělé terénní tvary 

Přestože většina terénního reliéfu vzniká působením exogenních a endogenních 

sil, nemělo by se opomenout, že některé tvary vznikají lidskou činností - například 

při hlubinném dolování uhlí, v oblastech povrchových dolů, nebo v kopcovitých 

zemědělských oblastech vznikaly terénní stupně, aby se předcházelo splavování ornice. 

Mezi tvary menšího rozsahu patří například výkopy a náspy podél silnic, regulace břehů 

u řek, kanály, lomy nebo jámy.  

Umělé tvary menších rozměrů se v mapách znázorňují černými technickými 

šrafami a v místě největšího výškového rozdílu relativními kótami. Tvary větších rozměrů 

se znázorní vrstevnicemi. 
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4.2.7 Souvislosti terénních tvarů 

Uspořádání terénních tvarů není nahodilé, ale řídí se určitými pravidly a 

přírodními zákony. Tudíž i když se nám může zdát, že jistý fyzický zemský povrch je 

členitý a nepřehledný, můžeme dospět k poznání, že seskupení jednotlivých tvarů určitým 

způsobem mezi sebou souvisí. 

Mezi hlavní zásady a zákonitosti uváděné v knize Rudolfa Švece Praktická 

topografie [1957, s. 79] patří tyto: (1)mezi dvěma vyvýšeninami téhož hřbetu je vždy 

sedlo, (2) mezi dvěma sousedními hřbetnicemi je vždy údolnice, jejíž začátek je na místě, 

kde se dvě hřbetnice rozdvojují, (c) mezi dvěma sousedními údolnicemi je hřbetnice, (d) 

údolnice se ve směru spádu vody spojují, hřbetnice rozčleňují, (e) v místě, kde se dvě 

údolnice spojí, končí hřbet, (f) v místě, v němž hřbet mění směr, vzniká hřbet nový, mezi 

dvěma hřbety vzniká úžlabí. (g) tvar přilehlých ploch je podmíněn směrem a tvarem 

údolnic, (h) čím je širší údolí, tím je mírnější spád vody a naopak. 

Jestliže tedy známe tyto zásady, může nám to přispět k lepší orientaci a čtení map, 

a tudíž i k lepší orientaci v terénu. 
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5. TVORBA  CYKLOTRASY  A CYKLOTURISTICKÉHO  

PRŮVODCE 

5.1 Terénní šetření 

Při navrhování cyklostezky je důležité vzít v úvahu mnoho nejrůznějších aspektů. 

Vžijeme-li se do role cyklisty, určitě by nás zajímalo, kudy cyklostezka povede. Daný 

terén by měl být úměrný našim fyzickým zdatnostem, a měl by odpovídat možnostem 

našeho kola. Proto je důležité během terénních prací neopomenout zaznamenat povrch 

terénu, také dopravní situaci na dané komunikaci, a zda se můžeme vydat na cestu a nebát 

se velkého provozu. Toto hledisko bude hlavně zajímat výpravy s dětmi.  

Vydáme-li se na delší výlet a chceme-li se také během cesty kulturně vzdělat, 

nebo poznat nové krásy přírody, volíme trasu podle zajímavých turistických destinací. 

Důležité jsou pro nás také možnosti občerstvení, různá hospodská a restaurační zařízení a 

chceme-li si výlet prodloužit, tedy i možnosti ubytování. Cyklistovi se určitě mohou hodit 

pro rychlejší orientaci v terénu i souřadnice GPS. 

V oblasti Moravského krasu je velké množství turistických a přírodních 

zajímavostí, a proto si člověk má z čeho vybírat a plánovat. Jen se nesmí opomenout, že 

se jedná o chráněnou krajinnou oblast a tudíž, že ne všechny značené turistické trasy jsou 

rovněž i cyklotrasy. 

V prvotních pracích jsem si na cykloturistických mapách Moravského krasu 

vytyčila hlavní destinace, kterými by daná trasa mohla procházet a projela si trasu 

k vytvoření celkového obrazu o dané lokalitě. Zajímaly mě především terénní tvary 

nacházející se v dané lokalitě, a proto jsem se snažila trasu směřovat kolem nich. 

Při dalším projíždění trasy jsem již zaznamenávala povrch cest, měřila kilometráž trasy 

na tachometru, určovala GPS souřadnice na každém kilometru trasy a vyhotovovala 

fotografie turistických objektů a terénních tvarů. 

V terénu byla jednotlivá místa zaměřena ručním GPS přístrojem Garmin eTrex 

Vista HC v prostorovém geocentrickém systému WGS-84 s přesností +-5 metrů. 

Fotografie byly pořízeny fotoaparátem SONY DSC – HX5V. Díky tachometru značky 

Sigma BC 1009 STS připevněnému na kole, který zaznamenával najeté kilometry, jsem 

mohla vždy po jednom kilometru zaměřit GPS souřadnice bodu na trase a zjistit také 

celkovou délku navrhnuté cyklostezky. 
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5.2 Charakteristika trasy 

Za výchozí bod cyklotrasy byla zvolena Tyršova osada (výuková lokalita pro II. a 

III. ročník oboru Geodézie a kartografie) nacházející se poblíž chatové oblasti na okraji 

Jedovnic. Cyklotrasa zasahuje do sedmi katastrálních území: Jednovnice, Krasová, Ostrov 

u Macochy, Vilémovice, Lažánky u Blanska, Rudice u Blanska a Křtiny. Celková délka 

trasy je 29 km, cca polovina cyklotrasy leží v CHKO Moravský kras.  

Trasa byla zvolena tak, aby se okruhem vrátila zpět do výchozího bodu. Začíná 

tedy v Jedovnicích a prochází obcí Krasová, Ostrov u Macochy, Vilémovice, Rudice, 

Křtiny a končí opět v Jedovnicích. Lze ji ovšem také dle chuti a zájmu zkrátit nebo 

prodloužit. Trasa byla také záměrně navržena tak, aby se pokud možno vyhnula 

frekventovaným silnicím. Lze ji samozřejmě podniknout i v opačném směru, než jak je 

uvedeno v Cykloturistickém průvodci.  

Trasa vede po turisticky značených cestách a cyklostezkách. Povrch cesty je 

asfaltový, polní, štěrkový nebo lesní. Za vlhkého počasí může být cesta rozblácená. 

Cyklostezka byla navrhnuta tak, aby zahrnula základní terénní tvary nacházející se 

v okolí obce Jedovnice. Výrazné terénní tvary lze pozorovat na Vilémovické krasové 

stráni se škrapovým polem. Lze zde také vidět malou terasu či spočinek. Podél celé 

cyklostezky jsou k vidění závrty - u jeskyně Balcarka Blažkův závrt, mezi Vilémovicemi 

a Rudicemi Lažánecké závrty, či mezi Jedovnicemi a Rudicemi Klímovy závrty. U Rudic 

se nachází rozsáhlá Rudická plošina, zajímavý skalní útvar Kolíbky a Rudické propadání, 

či kaolínový lom. Část trasy vedoucí z Ostrova do Vilémovic prochází Suchým žlebem. 

Obr. 5.1. Garmin eTrex Vista HC 
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Od Tyršovy osady vede cyklostezka kolem restaurace Barrachov, podél 

Olšoveckého rybníka směrem k náměstí, odtud pak ke zdejšímu kostelu sv. Petra a Pavla. 

Dále trasa pokračuje k silnici č. 373 Jedovnice - Vilémovice a zde se napojuje na polní 

cestu vedoucí do Krasové. V Krasové se míjí pohostinství U Krba a pokračuje se středem 

obce, asfaltová cesta přejde ve štěrkovou pěšinu vedoucí k místnímu rybníku.  

Za rybníkem stezka přechází v lesní cestu vedoucí skrz Krasovské údolí. Za tímto 

lesním úsekem se napojuje cyklostezka na silnice č. 373 Ostrov u Macochy - Vilémovice. 

Několik desítek metrů od tohoto napojení - na okraji obce Ostrov u Macochy - leží 

jeskyně Balcarka. Poblíž se nachází také prostor zvaný Vintoky a Blažkův závrt. 

Trasa dále pokračuje Suchým žlebem směrem k rozcestí, odkud je možnost se 

vydat k světoznámé propasti Macocha. Při pokračování silnicí vedoucí do Vilémovic se 

vynořuje krasová stráň se škrapovým polem. Vilémovice nabízejí návštěvu 

Speleologického muzea v budově Obecního úřadu.  

Z Vilémovic míří trasa po silnici k rozcestí U křížku, kde přechází v polní cestu 

vedoucí k rozcestí - Harbechy a odtud směrem do Rudic. Podél tohoto úseku se nachází 

větší množství Lažáneckých závrtů. V Rudicích směřuje trasa podél jezírek, Rudické 

plošiny a dále kolem kaolínového lomu, kde se napojí na lesní pěšinu. Zde se začne trasa 

klikatit po mírně stoupající stezce lesem, která nás dovede k jezírku nazvanému Černé 

hlíny. Trasa je dále namířena směrem ke Klostermannově studánce a k lesní školce, 

na které hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.  

Odtud se pokračuje do obce Křtiny, které jsou proslulé poutním kostelem 

zasvěceným Jménu Panny Marie. Ze středu obce trasa vede do kopce směrem na Liščí 

leč, odtud na Proklest a dále zpět do Jedovnic k Tyršově osadě. 
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5.3 Výškové poměry 

Celkové výškové převýšení v navrhované cyklostezce činí 173 metrů. Největší 

výškový rozdíl lze zaznamenat na trase mezi obcí Křtiny a Proklestem, což je nejvyšší 

bod Hornoříčské vrchoviny s nadmořskou výškou 574 metrů. 

Obecně je naučná stezka po Jedovnicích a okolí charakterizována jen mírnějšími 

výškovými převýšeními. 

Propast Macocha tvoří zajímavou dominantu, ke které lze na trase mezi Ostrovem 

u Macochy a Vilémovicemi odbočit. Z Vilémovického žlebu k ní vede dvoukilometrová 

stoupající cesta s převýšením cca 55m. 

Podrobnější informace o výškových poměrech lze získat z výškového profilu (viz. 

příloha č. 3), který byl vykreslen v programu Microsoft Excel na základě zadaných 

výškových údajů změřených v terénu pomocí GPS. 
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Obr. 5.2. Terénní 

tvary nacházející se 

na stezce 

5.4 Vyhotovení mapy cyklotrasy 

Mapa navrhované cyklotrasy pro poznávání terénních tvarů v okolí obce 

Jedovnice v měřítku 1:30 000 (viz. volná příloha č. 7, formát A3) byla vyhotovena 

v programu ArcGIS, kde jsem pracovala s podkladovou ortofotomapou stáhnutou 

z geoportal.gov.cz. V mapě jsem nejprve vyznačila trasu barevně tak, aby bylo poznat, 

po jaké turistické značce se má cyklista vydat, dále jsem zaznačila obce a další turistické 

a přírodní zajímavosti. Pro další mapu v měřítku 1:50 000 jsem použila za podklad již 

vyznačenou trasu z první mapy a k ní připsala jednotlivé terénní tvary a přidala fotografie 

těchto tvarů. Tato mapa byla dále použita v Cykloturistickém průvodci po naučné stezce 

Jedovnicemi a okolím (viz. volná příloha č. 6). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5.3. Cyklotrasa pro 

poznávání terénních tvarů 

v okolí obce Jedovnice (2012) 
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5.5 Cykloturistický pr ůvodce po naučné stezce Jedovnicemi a okolím 

Příručka s názvem Cykloturistický průvodce po naučné stezce Jedovnicemi a 

okolím byla vytvořena ve formě oboustranného leporela ve formátu A5.  

Vyhotovená brožura je koncipována tak, aby poskytla turistovi či cyklistovi 

dostatek informací o zájmové lokalitě. V první části příručky jsou vloženy mapy, 

ze kterých si cyklista může udělat přehled o cyklotrase a o terénních tvarech 

nacházejících se na ní. V další části je podrobný popis navržené cyklotrasy doplněný 

o turistické a přírodní zajímavosti nacházející se podél trasy nebo v jejím blízkém okolí. 

Dále si turista může učinit představu o náročnosti terénu z výškového profilu a z grafu 

procentuálního vyjádření povrchu cyklotrasy. Zdrojem důležitých informací pro turistu 

může být i tabulka obsahující GPS souřadnice.  

Cyklista se ve vyhotovené příručce dozví, kde se nacházejí informační centra, 

cykloservisy nebo jaká je dopravní dostupnost do obce Jedovnice z okolních větších měst.  

V další části příručky je seznam míst poskytujících ubytování v obci Jedovnice a 

také nabídka restaurací, ve kterých se turista může občerstvit.  

Na závěr se turista dočte několik základních informací o prohlídkách v pěti 

nejnavštěvovanějších jeskyních Moravského krasu a také si může přečíst několik rad, jak 

se chovat v CHKO Moravský kras.  
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6. ZÁVĚR 

V bakalářské práci byly charakterizovány základní terénní tvary nacházející se 

v terénu s ukázkami jejich znázornění na mapách.  

Výsledkem bakalářské práce je příručka formátu A5 ve formě oboustranného 

leporela s názvem Cykloturistický průvodce po naučné stezce Jedovnicemi a okolím a 

dále mapa cyklotrasy pro poznávání terénních tvarů v okolí obce Jedovnice v měřítku 

1:30 000. 

Daná cyklostezka byla koncipována tak, aby vedla kolem některých zvolených 

terénních tvarů nacházejících se v okolí obce Jedovnice.  

Cyklista nebo turista má možnost využít dostupných informací nacházejících se 

v průvodci k naplánování jednodenního či vícedenního výletu v okolí Moravského krasu. 

Dobrou orientaci v terénu mu umožní mapa s vyznačenou cyklotrasou a také GPS 

souřadnice jednotlivých míst nacházejících se na trase. 

Pro mne byla tato práce příležitostí ke zdokonalení znalostí a dovedností 

získaných studiem, převážně z oblasti mapování. 
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SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 

MK   Moravský kras 

SPR  státní přírodní rezervace 

CHKO chráněná krajinná oblast 

VA  absolutní výška bodu A 

VB  absolutní výška bodu B 

VAB  relativní převýšení bodů A a B 

i  interval vrstevnic  

M   měřítkové číslo 

GPS  Global Positioning Systém 

WGS-84 World Geodetic System 1984 
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TERÉNNÍ PRÁCE                    Příloha č. 1 

název 
  vzdálenost 

[km] 
s.š. v.d. m.n.m. 

Tyršova osada   0 49°20´21´´ 16°45´96´´ 489 

Jedovnice   1 49°20´58´´ 16°45´40´´ 465 

rozcestí   2 49°21´03´´ 16°45´44´´ 509 

Krasová-pohostinství U 

Krba 

  

3 
49°21´50´´ 16°45´84´´ 517 

rybník   4 49°21´90´´ 16°46´18´´ 535 

Krasovské údolí   5 49°22´24´´ 16°46´35´´ 478 

Krasovské údolí   6 49°22´48´´ 16°45´66´´ 449 

  jeskyně Balcarka   49°22´36´´ 16°45´25´´ 450 

  Blažkův závrt   49°22´62´´ 16°45´33´´ 447 

silnice směr Vilémovice   7 49°22´44´´ 16°45´27´´ 437 

silnice směr Vilémovice   8 49°22´14´´ 16°44´56´´ 451 

  terasa   49°22´04´´ 16°44´53´´ 458 

  škrapová pláň   49°22´04´´ 16°44´55´´ 462 

Vilémovice - náměstí   9 49°21´81´´ 16°44´81´´ 479 

cesta směr Rudice   10 49°21´41´´ 16°44´91´´ 507 

cesta směr Rudice   11 49°20´99´´ 16°44´40´´ 497 

Rudice   12 49°20´60´´ 16°44´02´´ 497 

Rudice   13 49°20´34´´ 16°43´48´´ 493 

Rudice   14 49°20´21´´ 16°42´96´´ 515 

les - směr Křtiny   15 49°19´86´´ 16°42´95´´ 512 

les - směr Křtiny   16 49°19´42´´ 16°43´26´´ 536 

les - směr Křtiny   17 49°19´05´´ 16°43´83´´ 539 

  

Klostermannova 

studánka   
49°19´08´´ 16°43´43´´ 543 

  Lesní školka   49°19´06´´ 16°43´48´´ 543 

les - směr Křtiny   18 49°18´56´´ 16°43´87´´ 525 

les - směr Křtiny   19 49°18´16´´ 16°44´37´´ 479 

Křtiny   20 49°17´81´´ 16°44´59´´ 398 

Křtiny   21 49°18´06´´ 16°44´77´´ 419 

les - směr Proklest   22 49°18´29´´ 16°45´13´´ 466 

les - směr Proklest   23 49°18´52´´ 16°45´62´´ 529 

Proklest   24 49°18´49´´ 16°46´20´´ 571 

les - směr Jedovnice   25 49°19´08´´ 16°46´70´´ 529 

Budkovan   26 49°19´57´´ 16°47´04´´ 485 

cesta - směr Jedovnice   27 49°19´83´´ 16°46´36´´ 479 

Jedovnice   28 49°20´16´´ 16°46´24´´ 478 

Tyršova osada   29 49°20´21´´ 16°45´96´´ 489 

 

 



TERÉNNÍ TVARY NACHÁZEJÍCÍ SE NA TRASE               Příloha č. 2 
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Fotodokumentace         Příloha č. 4 
 
Vilémovická stráň – škrapové pole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spočinek a terasa 
 



Rudické propadání 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolíbky 
 



Klímovy závrty 

 
Blažkův závrt 
 



Lažánecké závrty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rudická plošina 
 

 



Jeskyně Balcarka 
 

  

Punkevní jeskyně 
 
 



Krasovské údolí 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suchý žleb 
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Jeskynní systém Vintoky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hřebenáč – osamělá skála [48] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kaolínový lom Seč u Rudic 
 

 


