
Přírodní rezervace ČR AP LIKACE DO VÝUKY 
I. Moravský kros je nejvýznamnějším krosovým úze. 
mim u nás. K vidění jsou zde i různé povrchové krosové 
jevy. Vzpomenete si alespoň no některé z nich? 

, .,.. 

Udolí Ríčky 2. Jeskyně poskytovaly pročlověku vhodný úkryt o pří· 
střeší. O životě našich předků svědčí bohaté nálezy 
nástrojů, keramiky i různých kosterních pozůstatků. Vy· 
hledejte v učebnici dějepisu periodizaci pravěku o zjistě· 
te dolši místo nálezů významných pravěkých památek. 
3. Archeologové někdy řeší doslova detektivní zápletky. 
V jeskyni Býčí skálo v Moravském krosu byly objeveny 
lidské kosti z 5. století př. n. 1., no nichž byly patrny 
známky násilné smrti, naznačující možnost přepadení 
nebo rituálního pohřbu. Podle některých věd<ů zde 
všok došlo k přírodní katastrofě, k výbuchu nohroma· 
děného plynu o zříceni stropu jeskyně. Víte, pro<: má 
jeskyně v názvu přívlastek býií? 

Moderní ochrana přírody již nespočívá v pouhém zachování zbytků 

"divočiny", jako tomu bylo v minulosti, ale je š{ře zaměřena na 

udržení a obnovu přirozené rovnováhy v krajině a na komplexní 

ochranu přírodních zdrojů. Tedy na ochranu vody, atmosféry, 

reliéfu, půdy a bioty, na kterých je člověk jako biologický druh 
Podle ANDĚRA, M. (2000): htyklopetlie •aší 
'řírody. Slovart, Pra~o, 176 s. přímo závislý a které jsou nezbytné pro jeho existenci. 

Ochrana přírody v CR 
Ochrana přírody a krajiny v Česku se 

provádí mimo jiné zřizováním síLč zvláště 

chráněných území a péčí o ně. Území, pro 

která platí zvláštní podmínky ochrany, se 
řadí do dvou základních skupin: velkoploš
ná chráněná území a maloplošná chráněná 
území(tabulka 1). 

Velkoplošná chráněná území zahrnují 
ucelené, zv láště hodnotné a zachovalé kra
jinné komplexy. ve kterých podléhá hospo
dářská aktivita speciálním pravidlům . Jejich 
území se, zpravidla s ohledem na přírodní 
hodnoty, člení do několika zón s různým 
stupněm ochrany. Síť chráněných území 
maloplošných (tabulka 2) vytvářejí útvary 
plošně menší, které mají nadstandardní ne
bo mimořádnou přírodní hodnotu a národní, 
resp. mezinárodní význam (národní přírod
ní rezervace, národní přírodní památka). po
př. význam jen regionální (přírodní rezerva
ce, přírodní památka). Cílem je zachovat 

a chránit 7vláště hodnotná území menší roz
lohy, nacházející se v krajině samostatně 
nebo jako součást velkoplošných chráně
ných území. Hospodářské aktivity v těchto 
územích se řídí zákonem č. 11 4/1992 Sb. 
.,o ochraně přírody a krajiny" a navazující
mi předpisy. Spolu s první zónou národních 

parků jsou nejpřísněji chráněnými územími 
v ČR národní přírodní památky a národní 
přírodní rezervace. Zvláště chráněná území 

často tvoří základní kameny ekologícké sta
bility a přírodní diverzity krajiny a v mnoha 

případech jsou ukázkou symbiózy kultur
ních a přírodních hodnot krajiny. Mají mi
mořádný kulturní, vědecký, výchovný, este
tický a hospodářský význam. 

Přírodní rezervace Údolí Říčky 
Mezi naše nejstarší zákonem chráněná 

území patří NPP Pekárna o výměře 14 ha, 
vyhlášená v roce 1933 na ochranu jeskyně 
a světoznámého archeologického naleziště. 
Jesk')'ně je součásti přírodní rezervace úcto-

DEFINICE A POJMY 
Ekologkká st.Mta - schopnost ekologiclcého 
systému vyrovnával vně~í rušivé vlivy autoregulační· 
mi procesy. 
Přírodní diverzita krapny - strukturní rozmanitost 
krajiny, která se projevuje v její funkřní i látkové pes!· 
rosfi. 

lí Řičky v jižní části CHKO Moravský kras. 
Přírodní rezervace (PR) Údolí Říčky byla 
zřízena v roce 1990 na svazích údolí potoka 

Říčky jihovýchodnč od obce Ochoz u Brna 
(na výměře 141 ,4 ha). Posláním rezervace 

je ochrana geomorfologicky cenného kraso
vého území jižní části Moravského krasu 
s jeskynními systémy, jako je např. Ochoz-

Ponor - místo vstupu povrchových vod do podzemí, 
kde protékají rozšířenými puklinami nebo jeskyněmi. 
Vývěr (vyvěračka) - místo v krosovém území, kde 
vodo protékající podzemními krosovými dutinami vy· 
stupuje no povrch. 
htavela - spe<ifický typ krosového ponOfu, který 
při zvýšených vodních stove<h podzemního toku fun· 
guje jako vývěr. 

Foto I : Rytiny koní a bizonů na koňských žeb
rech nalezené v jeskyni Pekárna. 
~olo 2; Měsíčnice vytrvalá v přírodní rezervaci 
UdolíRKky. 
Foto I a 2: J. Nez:volovó 

Tabulka 1: Struktura chráněných území ČR 

Národní 
parky (NP) 

Rozsáhlá území, jedinečná v národním nebo mezinárod
ním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo 
lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy s mimořádným 
vědeckým či výchovným významem. 

Chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) 

Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou charak· 
teristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přiro· 

zených ekosystémů, popřípadě dochovanými památkami 
historických osídlení. 

Menší území mimořádných přfrodních hodnot, kde jsou na 
.§ E Národnl pflrodnl pfirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány 

.& ~- i .___rezerv __ ace_<_N_P_R)--Ir-e-k_osys_té_m_y_vv_'z_n_am::....n_é_a_jedi-·nečné--s -ná-rod-ní_m ___ 
4 e I .- či mezinárodním významem. 

~ ca Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geo-

·J
• ~ ·~ Národní přírodní morfologický útvar, naleziště vzácných nerost(J nebo 

.... památka (NPP) ohrožených druhQ s národním nebo mezinárodním ekolo 
gickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový. 

vedle formoval svou činností člověk. 

Přírodní rezervace Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na 
přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány 

·~ e (PR) ekosystémy významné a jedinečné v regionálním měřítku. 
·e~ ~ ._._ _____ -+--~--~~--~---~-----~ 

~~> c Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geo· 
-~ ·g' ... S! .[ morfologický útvar, naleziště vzácných nerostú nebo 

<I) 
> Přírodní památka ohrožených druhů s regionálním ekologickým, vědeckým 

(PP) či estetickým významem, a to i takový, který vedle příro 
dy formoval svou činností člověk. 
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ská jeskyně, a s význačným i botanickými 
a archeologickými lokal itami (např. zmíně
ná jeskyně Pekáma či Svédův stůl). 

Údolí Říčky budují chemicky velmi č i sté 

vápence. umožňující inten7ivní L.krasovění 

a rozvoj unikátní sítě povrchových a pod
zemních kra ových toků. Vody Hostčn ické

ho potoka a Říčky estupují do podzemí 
soustavou ponorí1. Při vstupu Říčky do kra
sového území se nachází tzv. Hádecká esta
vela (viz s lovníček v podbarveném sloupci). 

V Hádecké estavele se občas vody Říčky 
ztrácejí a za povodňových situacích jí vyvě

rají vody Hostčnického potoka. Toky Říčky 
a Hostěnického potoka, v podzemí spoj ené, 

vyvěrají ve dvou výtocich Říčky přibližně 
po 1950 m. Ncznámý vodní tok pod Údolím 
Říčky s největš í pravděpodobností protéká 

systémem zasypaných a nchluboko ulože
ných krasových dutin. Ve stráních údolí se 

otevírá asi padesát vchodů periodicky vo
dou zaplavovaných a znovu opuštěných jes
kyní (např. Netopýrka, Malčína, Svédův 
stů l , Křížova, Adlerova, Kůlnička). Nejvý

znamnější je 1750 m dlouhá Ochoz.<>ká jes
kyně. sloužící jako povodňové koryto Hos

těnického potoka. 
PR Údolí Říčky patří k nejcennějším bo

tanickým lokalitám Moravského krasu. 
V inverzních polohách rostou horské a pod
horské druhy jako javor k len, měsíčnice vy

trvalá (foto I), bukovník kapraďovitý. čistec 

alpínský a další. Hrany a svahy s jižní ex

pozicí patří k lokalitám s nejbohatším za
stoupením teplomilných druhů (např. v i šeň 

mahalebka, dub žlutavý a pýřitý, třemdavá 

bílá, mcdovnik meduňko l i s tý, vstavač os
mahlý, kavyl tcnkolistý, oman oko Kristo

vo, dymnivka nízká aj.). Významné j sou 
výskyty kriticky a si lně ohrožených druhů, 

jako jsou pryšec vrbol istý, kosatec trávo
listý a přeslička Limní. Z motýlů se v rezer
vaci vyskytuje v Moravském krasu největš í 

populace přísně chráněného jasoně dymniv

kového. Žije zde i ~ilně ohrožený motýl 
přástevník svízelový, bourovec borůvkový. 

a vzácný horský druh o enice starčková. Ve 

větších jeskyních zimují netopýři. zejména 
vrápenec malý, netopýr velký a netopýr 

brvitý. 
Specifikem PR Údolí Říčky j sou archeo

logické doklady o opakovaném osídleni j es-

Tabulka 2: Počet maloplošných zvláště 
chráněných území v ČR (rok 2000) 

27873 2691 32368 26544 89476 
%rozlohy 
ČR 0,35 0,03 0,41 0,34 1,13 

kyní. Na rozdíl od úz
kých a chladn)•ch žlebů 

v severní části M orav
ského krasu skýtalo 
prosluněné Údolí Říčky 
příznivé podmínky pro 
osídlení jeskyní lovci 
a sběrači, kteří se do 
jeskynních tábořišť opa
kovaně vraceli v období 
od starší doby kamenné 
(paleolitu) až po m lad~í 

dobu kamennou (neo
lit) . Nej starší dosud 
známý pobyt člověka 
byl zj i štěn v jeskyni 
Švédův stů l, kde se usa
dili l idé neandertálské
ho typu (Horno sapiens 
neander thalens i s )a s i 
před 90 000 až I 00 000 
lety. M ezinárodní vý
znam má nález spodní 
čelisů neandertálce z ro
ku 1905, známý pod ná
zvem "ochozská čel i st". 

Přibližně před 50 000 
Jety se neandertálci 
v Údolí Říčky usadili 
podruhé, tentokrát v jes
kyni Pekárna. Dokla
dem jsou nálezy kamen
ných nástrojů kultury zvané micoquien. 
Zhruba před 40 000 lety se objevuj í lidé 

dnešního typu (Homo sapiens sapiens) 
s kulturou mladého paleol itu. Byli tO lovci 
otevřených stepí a v j eskyních se zdržovali 
pouze krátce, j ak dokládají drobné nálezy 
několika nástrojů z j eskyní Pekárna a Kří

žova (kultura szeletien) a ve Svédově stole 
(aurignacien), pocházej ící z doby před 

40 000-30 000 lety. 
Největší rozkvět jeskynního osídlení 

v mladém paleol itu nastal přibližně před 

12 000 lety, na samém konci doby ledové. 

Z j ihozápadní Francie a Pyrenejí se do 

střední Evropy rozšířila kultura lovců sobů 

a koni. zvaná magdalenicn. Nejvýchodněj i 

situovaným sídHštěm této kultury se staly 

jeskyně v Údoli Říčky, zejména pak opčt 
Pekárna, která byla díky své rozlehlosti 
a výhodné poloze osídlena dlouhodobě. Ve 

třech různých vrstvách byly nalezeny tisíce 
kamenných nástrojů, stovky kus~1 nářadí vy

řezaných ze sobích parohů a zvířecích kos
tí, četné ozdoby z mořských ulit a zvířecích 

zubů, často zdobené vyrytými vzory z krát

kých rýh. Nejcennějš ími nálezy j sou umč

lecké předměty. Magdalcnicn j e kultura. 

která vytvořila v oblasti západní Francie 
a Španělských Pyrenej í světoznámé jeskyn-

ní obrazárny, plné maleb a rytin zvířat , jež 

svojí dokonalostí udivují dodnes (Altamira, 
Lascaux). Ve střední Evropě se skalní malby 

nedochovaly, byly však nalezeny podobně 
provedené rytiny na kostěných výrobcích, 

nalezené v j eskyni Pekárně. Ncjznámější 

j sou dvě koňská žebra, ozdobená rytinami 

souboje tří bizonů a čtyř pasoucích se koní 
(viz obrázek). 

Přírodní rezervací Údoli Říčky prochází 
naučná stezka, která začíná u rekreační ná
drže Pod Hádkem. Stezka na několika pane

lech představuje hlavní přírodní a kulturní 
hodnoty této zajímavé přírodní rezervace. 
Zastavuje se u Hádecké estavely, Háclecké

ho propadání, Ochozské jeskyně a u je ky
ně Pekárny. Ve dnech otevřených dveří se 
návštěvnicí mohou za světla karbidových 

lamp podívat do běžně nepřístupné Ochoz
ské jeskyně. 

J ana Nezvalová, studentka PGS 
katedra fyzické geografie 

a geoekologie, Přf UK Praha 
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