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Dr. Josef Soukup:
Závrtům podobné prohlubiny v oblasti kvádrových pískovců Českého ráje.

Pahorkatina mezi Jičínem a Turnovem, jejíž geologické stavbě vtiskují význačný ráz především 
kvádrové pískovce svrchního turonu (Chlomecké vrstvy Krejčího a Friče, Zahálkovo pásmo Xc), 
řadí se svými velkolepými formami povrchovými k morfologicky nejzajímavějším územím Čech. 
Jak hrubé formy skalní, podoby hradů, věží a stěn ve „skalních městech“ a na okraji srázných 
„důlů“, tak drobné formy svislých stěn kvádrových skal, podoby říms a lišt, výklenků, dutin a 
voštin, byly předmětem pozornosti geologů i morfologů. Pro naši oblast podal tento souhrnný obraz
V. J. Novák (O formách kvádrových pískovců v Čechách. Rozpravy Čes. Akademie. Roč XXIII. 
Praha 1914).

Nepovšimnuty, pokud je mi známo, zůstaly dosud v naší pseudoaridní oblasti prohlubně svým 
zjevem úplně podobné krasovým závrtům z území vápencových, které se místy v pozoruhodném 
počtu vyskytují na plošinách budovaných svrchnoturonskými kaolinickými pískovci, zvláště v 
okrajových částech těchto plošin. Podávám tu o nich předběžnou zprávu, kterou později doplním 
dalšími a podrobnějšími daty.

Dosud jsem mohl tyto nekrasové „závrty“ pozorovati na Hruboskalské vysočině u Bohuslavě, 
Krčkovic a Mladostova, u Lažan pod Vyskří, v Prachovských skalách u Jičína  a posléze též na 
Markvartické vysočině nad Vlčím Polem. Jsou to trychtýřovité neb v jednom směru protáhlé 
prohlubně různých velikostí, více či méně příkře od krajů ke středu se svažující. Povrchová voda se 
v nich obyčejně rychle ztrácí, jak pozorují rolníci, kteří je na svých polích nemají rádi, neboť jsou 
nemilou překážkou při obdělávání pole. Do podzemí propadající voda odnáší i hlínu, někdy v nich 
také dočasně stojí.

Pěkné příklady nepravých „závrtů“ můžeme pozorovati na polích u Lažan pod Vyskří. Pole 
jsou tu na planině, jejíž okraje blízko na jihu i západu spadají často skalnatými srázy do roklí. 
Pokrývka hlin, místy i štěrku, nad souvrstvím kvádrových pískovců (Xc) není tu jistě nijak mocná. 
Na některých místech se pole „propadá“ tvoříc dno kruhové prohlubiny, která vlivem zaorávání 
mívá jen mírně ukloněné svahy. Za prudkých dešťů a jarního tání se tu voda ztrácí a také ornice prý 
tu ubývá. Tak např. V poli „na Chlumu“ u Lažan jsou dvě hluboké, okrouhlé jámy.

Osada Bohuslav je rozložena na planince, lidově zvané „na Křibech“, kde nalézáme mnoho 
typických závrtovitých prohlubní, kterým se zde říká „díry“. Ze všech stran je planinka obklopena 
roklemi a lesy. Za statkem Jos. Tupáčka je „díra“ o průměru 21 m, hluboká 8m. Byla v ní podle 
skalní pukliny v pískovci vylámána 60 m hluboká studna až po úroveň rokle. Poblíž je jiná „díra“, 
kruhovitá, dnes po zaházení odpadky 6 m hluboká. Na pozemku  „Kopanině“ je trychtýřovitá „díra“
15 m d., 13 m š., 6 m hl. Voda se v ní propadá. Poněkud dále na kraji lesa spatřujeme 
polokruhovitou, podlouhlou proláklinu, otevřenou na stranu svahu v níž se utvořil malý trychtýř, v 
němž mizela voda a v němž před časem bylo viděti skalní „sluj“ (zející puklinu). Na poli u statku 
Tupáčkova v Bohuslavi je trychtýřovitá díra eliptického obvodu. Poblíž vodou naplněné „díry“ 
zvané „Močidlo“ je jiná „díra“ pod cestou „U vobůrky“, vzniklá spojením dvou nestejně velikých 
„závrtů“. Na jaře se naplní asi na hodinu vodou přeteklou z „Močidla“, která pak proniká do sklaní 
trhliny. Její průměr je asi 18 m, hloubka asi 6 m. V době sucha zásobuje „Močidlo“ celou osadu 
vodou. Za dešťů se naplní až po nižší okraj. Dno ukázalo se podle pamětníků jednou v létě.

Směrem k pěšině „ve Skaličkách“ je ve Vízově poli propadlina průměru 21 m, hloubky pouze 3 
m, v důsledku stálého zaorávání. Krásně kruhovitý tvar  má „díra“ v poli „na Zlomech“. Má srázné 
stěny a hloubku 7 až 8 m při průměru 15 až 18 m. Roste v ní pět jabloní. Jiná „díra“ v těchto 
místech, rovněž zaorávaná, má při průměru asi 20 m, hloubku 5 m.

Na svahu Lamačovy horky „v Palouce“ je díra (průměr asi 11 m), částečně již překopaná, v 
jejímž dně se všechna voda propadá a otvor si znovu a znovu provrtává.

Při cestě od pomníčku sv. Jana do Dolů „na Houpavci“ je více děr. Jsou kruhovité i podlouhlé, 



někdy dvě nedaleko od sebe, poloené ve směru zalesněné stráně. Krásný „závrt“ „na Houpavci“ má 
12 m v průměru a jeho srázné, křovinaté svahy spadají do hloubky 9 m.

Odtud k východu „na Valentovsku“ je vejčitá prohlubeň  (13 a 11 m průměru, asi 2,5 m 
hloubky), v níž dočasně stává voda.

Mnoho „děr“ nebo „jam“ je u Krčkovic. Tak v poli Stan. Řádka „na Budách“ poblíž srázu nad 
rybníkem Věžákem jsou nedaleko sebe dvě „jámy“ porostlé křovím, asi 20 m v průměru, asi 5 m 
hluboké.

Na polích Václava Kozáka „na Koutech“ je mnoho většinou neoraných jam, okrouhlých i 
podlouhlých, do nichž se prý chytávali vlci; proto se jim říkalo „vlčí jámy“. Jedna propadlina, 
poblíže okraje rokle, má dno skalnaté a přechází prý v hlubokou „sluj“, v níž zapadá vše, co voda 
splaví. Má 17 m délky, 14 m šířky a asi 6 m hloubky. Největší „díra“ na pozemcích Kozákových při
polní cestě je asi 44 m dlouhá, 15 m široká a 4 m hluboká; bývala zarostlá stromovím.

Také u Mladostova je mnoho trychtýřů, připomínajících jámy po granátových explosích, často 
s okraji okrouhlými až pravidelně kruhovými. Propadají se, povrchová voda v nich mizí. Tak u 
Kout, pod silnicí vedoucí z Vyskře do Mladostova a na Kacanova, je veliká nepravidelná prohlubeň,
z části zaorávaná, z části zasázená stromovím; je asi 20 m široká a 8 až 10 m hluboká. Poblíž cesty 
z Mladostova do Drahoňovic je krásný, kruhovitý trychtýř, srázných stěn, průměru 14 m, hloubky 
aspoň 8 m; je hustě zarostlý. Podle pověsti stávala tu hospoda, která se propadla s tanečníky i s 
hostinským, když tento v postě zábavu dovolil.

Také v zalesněném terénu Prachovských skal je možno pozorovati závrtovité prohlubiny, 
hlavně při cestě po planině mezi „Fortnou“, „Císařskou chodbou“ a „Brankou“. Lze tu také dobře 
sledovati jejich úzký vztah k roklím. Při vozové cestě za skalami „Mouřenína“ pozorujeme tři jámy 
přibližně okrouhlé, průměru 4 až 8 m, hloubky 1 až skoro 2 m. Jedna stěna největší prohlubně je 
skalnatá. Na planině záp. Od Křížkovského vyhlídky je při skalní stěně půlkruhovitá propadlina. 
Dále k západu je žlab, vzniklý spojením dvou propadlin, bez spojení se srázem na severu. Tři menší
propadliny (5 až 6 m v průměru, asi 1.2 m hloubky) spatřujeme v pravo od cesty před vstupem  do 
Masarykovy stezky.

Dále na planince za odbočkou k Hlaholské vyhlídce propadlin a kaňonovitých, žlabovitých 
zářezů přibývá. Některé prohlubně jsou okrouhlé se svahy hlinito-písčitými, některé protáhlé, s 
vyčnívajícími skalkami pískovce. Protažení jejich souhlasí se směrem hoření části Císařské chodby. 
Několik závrtovitých propadlin zpravidla okrouhlých  (průměru asi 6 m, hloubky 1.2 m), nalezneme
při pěšině poblíž vchodu do Císařské chodby. Rovnoběžně s touto chodbou táhne se řada tří 
„bezodtokých“ propadlin. Z nich druhá vznikla spojením menších propadlin s prostřední velkou (12
m d., 4 m š., 4 m hl.). Zřetelný ráz závrtovitý mají také hluboké a široké rokliny na rovince dále k 
jihu, vyusťující do jižních srázů. Také u cesty k Hraběnčině vyhlídce jsou závrtovité prohlubně.

Jest zajímavo, že také na Markvartické vysočině shledáváme se na jednom území s 
prohlubinami podobnými závrtům. Zde jsme již v území, kde v důsledku facielní proměny mocnost 
kvádrového souvrství Xc je menší a kde již nedochází k vývoji tak typických forem kvádrových.

V lese „Křižánku“, jižně nad vsí Vlčím polem, západně od Hladomoře (kota 371), jsou hojné 
trychtýřovité propadliny, zvané „vlčí jámy“, kter nejsou umělě vykopány a snad daly jméno blízké 
obci. Spatřujeme je na př. v záp. Kraji lesa „Křižánku“ při cestě k Rychnovské chalupě a Bačálkám.
Je tu sedm bezvodých „závrtů“ táhnoucích se od severu k jihu ve dvou řadách. Jsou různé velikosti 
a hloubky, průměru 3 až 14 m, hloubky 0.5 až 3.2 m. Propadliny shledáváme též po obou stranách 
lesní cesty (hranice panství kopidlenského a kosteckého) od koty 360 směrem k Hladomoři, při 
zalesněném, skalnatém srázu planiny k severu. Velikost závrtovitých propadlin je různá, tvar 
okrouhlý převládá (průměr 2 až 7 m, hloubka 0.5 až 2.6 m). Některé jsou protáhlé (11 m d., 7 až 8 
m  š., 1.5 m hl.), z těchto některé vznikly spojením dvou až tří propadlin. Jedna taková složená 
propadlina má střední dolík průměru 13 m, hloubky 3.5 m. Jiná podvojná je 6 m dlouhá a nejvíce 2 
m hluboká. Také popsané propadliny u Vlčího pole jsou v úzkém vztahu se systémem trhlin, které 
zde prostupují pískovcovým souvrstvím svrchního turonu (emšer podle H. Anderta).

Již zběžné pozorování našich „závrtů“ ukazuje, že souvisejí se svislými trhlinami, které ve dvou
hlavních systémech prostupují mocným souvrstvím kvádrových pískovců. Často překvapující jejich



podobnost s krasovými závrty je pouze vnější. Při jejich vzniku působí hlavně pouze mechanický 
odnos sypkých hmot povrchových atmosférikou vodou, nikoli chemické rozpouštění. Ježto jejich 
uspořádání v terénu souhlasí se směry hlavních prasklin, které vůbec předzjednávaly vznik roklí a 
důlů naší kvádrové oblasti, možno je považovati za první předzvěst roklí, kaňonů a žlebů, za jejich 
nejranější zárodky. I ony nám dokazují genetickou závislost skalních chodeb a roklí na průběhu 
prasklin a na denudační činnosti povrchových vod.


