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HRANICKÁ PROPAST

Hranice
Teplice nad Bečvou

Hranická propast

Fo
to

 Z
. T

áb
or

sk
ý

Olomoucký kraj

GPS: 49°31‘56“N, 17°45‘3“E

Zdeněk Táborský

Čas: 2–3 hod.
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1. vlakové nádraží Hranice na Moravě-město  2. autokempink Hranice na Moravě  3. vyhlídka u Svatého Jana  4. zřícenina hradu Svrčov 
 5. Hranická propast  6. vlakové nádraží Teplice nad Bečvou
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VYCHÁZKY

Úvod
 Nedaleko města Hranice na Moravě se nachází malé, ale významné krasové území, ve kterém můžeme pozorovat celou řadu krasových jevů, z nichž nejzajímavější 

jsou aragonitové jeskyně a nejhlubší česká propast. a k této propasti nás dnešní vycházka zavede. propast je volně přístupná, a proto je třeba zvýšené opatrnosti 
a rozhodně nevstupovat za zábradlí.

 propast se nachází na kopci Hůrka. dostaneme se k ní nejlépe z vlakového nádraží Teplice nad Bečvou (vzdálenost cca 250 m), můžeme se ale také vydat od kempu 
v Hranicích na Moravě (vzdálenost cca 1500 m). pokud půjdeme z nádraží v Teplicích, projdeme podchodem pod železniční tratí a budeme stoupat do strmého kopce 
kolem hlubokého závrtu. z Hranic bychom stoupali lesem do mírnějšího svahu kolem vyhlídky U Svatého Jana a zbytků středověkého hradu Svrčov.

Geologická charakteristika
propast se nachází v devonských vápencích, které jsou 
silně tlakově postiženy a místy i zvrásněny. Ukládaly 
se na dně teplého moře a lze v nich nalézt zkameně-
liny mořských živočichů, zejména korálů, konodontů, 
mlžů a mnohých dalších. Na některých místech v okolí 
byly nalezeny zkameněliny vrtavých mlžů, které ukazují 
na přítomnost příbojové zóny tehdejšího moře.
v třetihorách zde panovalo teplé podnebí a devonské 
vápence byly částečně denudovány. Koncem třetihor 
sem proniklo moře a vzniklé devonské kopce zmizely 
pod jílovými sedimenty.
propast má obdélníkový půdorys, zhruba 50 x 100 metrů 
a hloubka k hladině jezírka s minerální vodou je 70 me-
trů. Hloubka jezírka nebyla dosud ještě změřena. zatím 
se udává největší potvrzená hloubka 274,5 metru, z toho 
205 metrů pod hladinou jezírka. Měření sondou v roce 
1961 ukázalo dokonce hloubku 268 metrů, a přitom 
nedosáhlo dna. Skutečná hloubka propasti je pravděpo-
dobně mnohem větší. 
Nejvyšší část propasti je tvořena třetihorními pískovci, ze 
kterých jsou také schody vedoucí k jezírku.
Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Su-
chá rotunda. Tato jeskyně a další rozsáhlé, členité pod-
vodní prostory byly objeveny během podrobných a dlou-
hodobých výzkumů jezírka skupinou potápěčů. zatím 
nejhlubší ponor provedl v roce 1993  M. pauwels, který 

se potopil s dýchacím přístrojem naplněným směsí kys-
líku s heliem do hloubky 155 metrů. S kyslíkovým dýcha-
cím přístrojem se do hloubky 100 metrů potopil v roce 
1985 M. Černík.
Minerální voda v jezírku je nasycena také oxidem uhli-
čitým a kachny, které na hladině omylem přistanou, už 
většinou neodletí, nýbrž během krátké chvíle zahynou.
propast vznikla působením teplé minerální vody, kysel-
ky, vystupující z hloubky po puklině a následným zříce-
ním stropu. puklina vznikla během alpinského vrásnění, 
v době, kdy se tvořily alpy a Karpaty. propast proto může 
být stejně hluboká, jako je mocnost vápenců, možná až 
900 metrů. Jedná se tedy o hydrotermální kras. Běžné 
propasti tak hluboké být nemohou, protože vznikají buď 
od povrchu zvětšováním závrtů nebo zborcením stropů 
jeskyň působením povrchových vod.

první písemné zmínky o Hranické propasti pocházejí už 
ze 16. století a je také zakreslena v Komenského mapě 
Moravy.
K propasti se váže mnoho různých pověstí. podle jedné 
z nich vznikla propast, když se tudy i s kočárem propadl 
do pekla loupeživý pán z nedalekého hradu Svrčova.

Malý slovníček některých krasových jevů
Dolomit – karbonátová hornina tvořená uhličitanem 
hořečnatovápenatým, CaMg (Co

3
)
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Horní část Hranické propasti.
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Ponorný potok – vodní tok, který náhle mizí v závrtech 
nebo otvorech v zemi.
Škrapy – drobné dolíky nebo žlábky s ostrými hranami 
vznikající na obnaženém vápenci nebo dolomitu půso-
bením dešťové vody.
Vápenec – karbonátová hornina tvořená uhličitanem 
vápenatým (CaCo

3
).

Vývěračka – místo, kde ponorný vodní tok vyvěrá (vrací 
se) na povrch.
Závrt – velmi častý krasový jev. Jde o kruhovou jámu 
o průměru několika metrů až mnoha desítek metrů, 
vzniklou rozpouštěním vápence, případně dolomitu. 
dno bývá spojeno s podzemními prostorami, je ale vět-
šinou zavaleno.

Hranická propast je zařazena mezi Národní přírod-
ní rezervace.

podle pověsti do propasti skočil na koni moravský 
král Mojmír ii., aby totéž v noční temnotě udělali jeho 
pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících 
Moravu.

Dvě otázky na závěr
1. víte, jaký je rozdíl mezi vápencem a mramorem? obě 
horniny jsou tvořeny uhličitanem vápenatým.
2. znáte ještě nějaká jiná krasová území České repub-
liky?

Odpovědi
1. Mramor je krystalický vápenec vzniklý z usazeného 
vápence přeměnou (metamorfózou), to znamená pře-
krystalizováním původní sedimentární horniny v zemské 
kůře vlivem vysokého tlaku a teploty. v mramoru tedy 
nenajdeme žádné zkameněliny živočichů ani rostlin.
2. Největší a nejznámější je Český kras (u Berouna) a Mo-
ravský kras (u Brna). Kromě nich je však v České republice 
několik set větších či menších krasových území a jes-
kyň, z nichž však jenom nepatrná část je otevřena pro 
veřejnost, například jeskyně Bozkovské, Javoříčské, Mla-
dečské, Chýnovská, Na pomezí, Na Špičáku, Na Turoldu 
a další.

další průvodce pro výlety do terénu lze stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

dolní část Hranické propasti s jezírkem a skupinou potápěčů.
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