
  

CESTA ŽELEZA NAPŘÍČ ČASEM I KRASEM! 
 

PO STOPÁCH ŽELEZA V MK A JEHO VYUŽÍVÁNÍ NAPŘÍČ 

STALETÍMI.. 

Hlavní myšlenka: 
V Moravském krasu docházelo po více než 2 tisíce let k těžbě a zpracování 
železných rud, což vedlo k rozvoji slévárenského průmyslu v regionu a 
ovlivnění krajiny MK. 

Harmonogram: 
   
9:00 – 9:10   Zahájení programu před DPMK. 
9:15 – 10:30 Úvodní přednáška  
 – vznik Fe-rud v MK; těžba a zpracování rud v MK od dob prvního osidlování 
 krajiny a nahodilého povrchového sběru na krasových plošinách, přes 
 organizované hutnické celky Slovanů s povrchovou těžbou v nehlubokých 
 lomech, po hlubinnou těžbu v 18.-19.  století a těžbu slévárenských písků a 
 jílů; vývoj zpracování železné rudy od  jednoduchých pecí na krasových 
 plošinách v blízkosti těžebních lokalit přes  velké hutě v krasových 
 údolích po nástup slévárenského průmyslu; upozornit i na dopady 
 těžby na krajinu MK. 
10:30 – 11:50 Komentovaná prohlídka expozice DPMK  - příběh krajiny Moravského 
    krasu. 
12:00 – 12:45 Kateřinská jeskyně – prohlídka jeskyně. 
13:15 – 14:30 Oběd v restauraci Myslivna, Blansko. 
15:00 – 16:15 Umělecká litina v Muzeu Blanenska – návštěva expozice. 
16:15      Zakončení programu. 



TERÉNNÍ EXKURZE 

V pravém údolním svahu Suchého žlebu se otevírá 8 metrů vysoký vchod do 
Kateřinské jeskyně. Jde o výtokovou jeskyni řeky Punkvy, která v geologické 
minulosti odtékala z propasti Macocha dosud neznámými chodbami k 
jihozápadu a Kateřinskou jeskyní vytékala do Suchého žlebu. Jeskyni tvoří dva 
vzájemně spojené mohutné dómy s přilehlými chodbami. V částech bližších 
vchodu sídlil člověk starší doby kamenné, jehož pozůstatky byly nalezeny v 
jeskynních hlínách vedle kostí čtvrtohorních zvířat, zejména medvědů (unikátní 
je hromadný nález koster jeskynních medvědů v jednom z komínů jeskyně). 

1. Kateřinská jeskyně 

2. Muzeum Blanenska - Blansko 
Tradice blanenského muzejnictví sahá do roku 1854, kdy v Blansku založil první soukromé 
muzeum lékař salmovských železáren, doktor Jindřich Wankel, všestranná osobnost vědy a 
kultury, která bývá nazývána "otcem moravské archeologie". Založil je v jedné z budov podzámčí, 
v tzv. "doktorském domě", v níž se svou rodinou bydlel a na jejíž zdi dnes možno najít jeho 
pamětní desku. Wankel do svého muzea umístil nálezy z bádání archeologického, speleologického, 
paleontologického, zoologického, botanického apod. a vedle trojrozměrných exponátů zde nabízel 
odborníkům ke studiu též různé nákresy, mapy a plány. 

3. Huť Klamovka 
Klamova huť (lidově Klamovka) se nachází jižně od města Blanska. Jde 
o železářskou huť, která pochází z poloviny 19. století. Huť byla postavena v 
letech 1853 – 1857.  Jméno získala podle Augusty Salmové, kterou si vzal za 
ženu hrabě Jindřich Jaroslav Claim-Martinic. Jednalo se o první vysokou pec 
v českých zemích užívající minerální paliva. K provozu byl využívána i 
přilehlá řeka Svitava. Roku 1893 byla Klamovka přeměněna na slévárnu. 
Roku 1906 byla u areálu vystavěn zámečnický komplex. V té době se zde 
zpracovávala litina. Poté se v roce 1923 provoz v Klamovce zastavil z 
ekonomických důvodů. Od té doby byla huť využívána jako 
zkušebna vodních turbín. Své pokusy zde prováděl i Viktor Kaplan. 
Roku 1994 zde byla umístěna expozice. V dnešní době je huť využívána 
soukromou společností vyrábějící krby a krbová kamna. 

Dnes poskytuje návštěvníkům vzrušující zážitek nejen prohlídka 
neobvyklé krápníkové výzdoby, ale především fascinující doklady 
rozsáhlého řícení stropů podzemních dutin, které v minulosti vedlo ke 
vzniku nejrozlehlejších dómů v Moravském krasu. Hlavní dóm je s 
rozměry 95x44x20 metrů největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní 
prostorou v Moravském krasu.  

Díky nezájmu českých a moravských muzejních institucí nabídl Wankel při 
odchodu do penze své objevy včetně velmi cenných nálezů z jeskyně Býčí skála 
Vídni, takže slavný býčiskalský poklad dnes mohou obdivovat návštěvníci 
vídeňského Naturhistorisches museum. 


