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naUčná stezka krajem rychlebských hor
Ścieżką dydaktyczną przez kraj rychlebskich Gór
 jeskyně na pomezí / jaskinia na pomezí

První menší jeskyně z jeskynního systému „Na Pomezí“ byla objevena v roce 1934 v bývalém Havránkově lomu na 
mramor, jehož vlastníkem byl R. Franke - v současné době opuštěný dolní lom, kde byl při odstřelu odkryt vchod 
do jeskyně Utajená. Dne 31.7.1936 byla při odstřelu kamene objevena další jeskyně, tehdy nazývaná Gemärke-

Höhle, dnes Rasovna. Na základě těchto objevů došlo k odsunutí těžby v lomu o etáž výše a Státní památkový úřad v Brně 
je nechal prozkoumat. K rozsáhlejšímu průzkumu území však došlo až po II. světové válce. Při podrobném průzkumu kras-
ového území byl dne 28. srpna 1949 objeven nepatrný komín o velikosti 25 x 50 cm. Tímto komínem se podařilo vniknout 
do dnešní jeskyně Na Pomezí. V jeskyni byl posléze nalezen německý nápis Kurt Höhle s letopočtem 1936. Veřejnosti byla 
otevřena část jeskyní Na Pomezí o délce přibližně 130 m dne 16. května 1950. V letech 1954 – 55 došlo k úpravě a rozšíření 
turistické trasy až na současných 390 m.

Složitý systém puklinových chodeb je znám v délce přibližně 1700 metrů, z toho je veřejnosti přístupných 390 metrů.  
V jeskyních se vlhkost ovzduší pohybuje okolo 99 %, průměrná teplota činí 7,7°C. Od roku 1958 jsou Jeskyně Na Pomezí  
a jejich okolí zařazeny mezi chráněná území a v současnosti jsou chráněny jako stejnojmenná Národní přírodní památka.

Jedná se o krasovou oblast vytvořenou v masivu krystalických vápenců středně až svrchně devonského stáří. Jeskyně Na 
Pomezí jsou největší a nejnavštěvovanější jeskyně tzv. Jesenického krasu. Jde o nejrozsáhlejší jeskynní systém v České re-
publice, vyvinutý v krystalických vápencích. Jeskyně vznikly rozpustnou činností vody v ostrůvku čistých bílých krystalick-
ých vápenců o mocnosti 220 metrů. Chodby byly vytvořeny ve dvou výškových úrovních a mají bohatou krápníkovou výz-
dobu. Najdeme tu nejen robustní krápníky a sintrové polevy, ale také křehká brčka a kulovité útvary zvané jeskynní perly. 
Dno vyplňují jeskynní hlíny, které sem splavila pronikající povrchová voda. 

Chodby se místy rozšiřují v prostorné dómy, jako jsou Ledový dóm, Dóm U smuteční vrby, Římské lázně, Bílý dóm s neob-
vyklými sloupkovitými stalagmity, 25 metrů vysoký Královský dóm a Klenotnice. 
    
Kromě samotných Jeskyní na Pomezí se v této oblasti nachází některé další nepřístupné jeskyně, mezi něž patří Rasovna, 
Liščí díra, Netopýrka a Komínová. Vedle podzemních prostor jsou zde také vyvinuty výrazné povrchové krasové jevy – závr-
ty, ponory, propadání a vyvěračky.

Pierwsze mniejsze jaskinie należące do systemu jaskiń „Na Pomezí“ zostały odkryte już w 1934 r. w dawnym 
kamieniołomie „Havránkův lom”, gdzie wydobywano marmur. Właścicielem kamieniołomu był R. Franke – obec-
nie opuszczony kamieniołom, gdzie podczas odstrzału odkryto wejście do jaskini „Utajená”. W dniu 31.7.1936 
podczas odstrzału kamienia odkryto kolejną jaskinię, w tym czasie nazywaną Gemärke-Höhle, dziś Rasovna. Na 

podstawie tych odkryć  przesunięto prace wydobywcze o jedną kondygnację wyżej. Państwowy Urząd Zabytkowy w Brnie 
zlecił zbadanie jaskiń.  Jednak dopiero po 2 wojnie światowej podjęto bardziej szczegółowe badania tego terenu. Podczas 
szczegółowego badania terenu w dniu 28 sierpnia 1949 r. odkryto niewielki komin o rozmiarach 25 x 50 cm. Przez ten 
komin udało się przedostać do dzisiejszej jaskini Na Pomezí. Następnie w jaskini odkryto niemiecki napis  Kurt Höhle i napis 
1936 rok. W dniu 16 maja 1950 r. otwarto dla zwiedzających część jaskini Na Pomezí. W latach 1954-55 rozszerzono trasę 
turystyczną, która dziś wynosi 390 m.
Skomplikowany system korytarzy szczelinowych o długości około 1700 metrów, z tego dla zwiedzających udostępniono 390 
metrów.  W jaskiniach wilgotność powietrza wynosi około  99 %, średnia temperatura 7,7°C. Od 1958 r. Jaskinie Na Pomezí  
i w jej okolicy są zaliczane do chronionych terenów i obecnie podlegają ochronie w charakterze jednoimiennego Krajowego 
Zabytku Naturalnego. 
Chodzi o teren krasowy stworzony w masywie krystalicznych kalcytów z epoki dewon środkowego i górnego.    Jaskinie 
Na Pomezí są największymi i najpopularniejszymi jaskiniami  tzw. Krasu Jesioników. Chodzi o najrozleglejszy system jaskiń 
w Republice Czeskiej w kwarcytach krystalicznych.  Ich rozwój rozpoczęły procesy górotwórcze, podczas których jednolita 
skała wapieńcowa uległa pęknięciu i woda zaczęła przesiąkać do podziem, powstały w wysepce czystych białych krystalic-
znych kwarcytów o grubości 220 metrów.  Korytarze powstały na dwu poziomach wysokościowych. Jaskinie te górują swą 
stalaktytową dekoracją. Znajdziemy tutaj nie tylko ogromne stalaktyty, ale również kruche słomki i formacje kulowe zwane 
perłami jaskini. Dno wypełnione jest glinami jaskiniowymi, które naprawiła woda powierzchniowa. 
Korytarze miejscami rozszerzają się tworząc ogromne pomieszczenia: Lodowe pomieszczenie, Pomieszczenie u płaczącej 
wierzby, korytarz Rzymskich łaźni, Białe pomieszczenie z niesamowitymi słupkowymi stalagmitami, 25 metrów wysokie 
Pomieszczenie królewskie i Skarbiec.  
Oprócz jaskiń na Pomezí, na tym terenie występują niektóre inne niedostępne jaskinie, np. Rasovna, Liščí díra, Netopýrka 
i Komínová. Oprócz obszarów podziemnych można zobaczyć również wyraziste formacje krasowe na powierzchni – leje 
krasowe, wchłony, wywierzyska.
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