Rozdział 4 Jaskinie Punkvy, Przepaść Macocha i Křtiny
Będąc na Morawach nie można pominąć tak fantastycznego zjawiska przyrodniczego jakim
jest Morawski Kras. Położony nieco na północ od Brna, w okolicy Blanska, zbudowany jest z
dewońskich wapieni występujących tu na powierzchni 94 kilometrów kwadratowych, w rozciągniętym pasie o długości około 25km i szerokości od 3 do 5 kilometrów. Na tym obszarze
znajduje się ponad 1100 jaskiń i przepaści krasowych, choć tylko 5 jaskiń jest udostępnionych
do zwiedzania.

My zwiedziliśmy tylko Jaskinie Punkvy – są to jaskinie
utworzone przez rzekę o takiej nazwie. Samochodem dojechaliśmy do miejsca nazwanego Skalni Mlýn.
Z parkingu przy Jaskini Katarzyńskiej (Kateřinská jeskynĕ) przeszliśmy do głównego punktu obsługi turystów,
gdzie udało nam się zdobyć bilety wejściowe do Jaskiń
Punkvy. To wcale nie było takie proste – okazało się, że
należy wcześniej rezerwować udział w takich wycieczkach. No, ale udało się.
Do wylotu jaskini turystów podwozi pociąg – traktorek,
ale my woleliśmy przejść się wzdłuż tej dziwnej i uroczej
rzeki, która to pojawia się na powierzchni ziemi, to znowu
całkowicie znika gdzieś pod skałami. Przy wejściu do jaskiń zbudowany jest przestronny pawilon, gdzie zbierają
się grupy turystów w oczekiwaniu na przewodnika. Na
miejscu można kupić informator-przewodnik w języku
polskim.

Przed wejściem do jaskiń trzeba ubrać
nieco cieplejsze okrycie – temperatura
pod ziemią wynosi około 5-7ºC.
Wrażenia są wspaniałe.
Morawski Kras już w 1956 roku został
ustanowiony narodowym rezerwatem
przyrody. Jaskinie, które zwiedziliśmy
zostały wypłukane przez rzekę Punkvę,
która drążyła ten dewoński wapień
przez miliony lat. Przez jaskinie prowadzą dwa szlaki.
Pierwszy to sucha część trasy o długości 810 metrów, udostępniona turystom
już w 1910 roku. Drugą część o długości 440 metrów pokonuje się łodziami.
Wycieczki na łodziach pływają po jaskini od 1920 r. Zwiedziliśmy, oczywiście, oba szlaki.

Atrakcją jaskini, a właściwie całego szeregu jaskiń jest wspaniała szata naciekowa utworzona
przez rozpuszczający się wapień. Ze stropów jaskiń zwisają stalaktyty na spągu, czyli na dnie
utworzyły się stalagmity a gdy obie te formy się połączą powstają stalagnaty. Miejscami na
powierzchni utworzyły
się małe jeziorka. Formy
nacieków mają często
bardzo oryginalne
kształty i ciekawe nazwy,
takie jak między innymi:
płacząca wierzba, dwie
sowy, minaret, baldachim
lub anioł.
Droga suchą trasą prowadzi aż na dno przepaści
Macocha, która powstała
w wyniku zawalenia się
leżących pod lejem krasowym potężnych komór.

Zwalony materiał zatamował bieg podziemnej rzeki Punkvy i utworzył na dole dwa jeziorka.
Punkva wpływa do Jeziorka Górnego o głębokości około 13metrów, a dalej wypływa Jeziorkiem Dolnym. Przepaść Macocha ma do poziomu Jeziorka Dolnego głębokość 138,5m a samo Jeziorko Dolne, według podwodnych badań speleologicznych przeprowadzonych w 2000
roku ma głębokość 49 metrów. Na dnie przepaści czuło się
wilgoć przenikającą powietrze a na wysokości kilkunastu
metrów tworzyła się już mgła przesłaniająca krawędzie
przepaści.
Nazwa przepaści, odnotowana już w XVII wieku wiąże się
z legendą. Ponoć w pobliskiej wsi Vilemovice żył wdowiec
z synkiem. Wdowiec ożenił się ponownie o przybrana
matka po jakimś czasie urodziła własnego syna. Wtedy postanowiła pozbyć się pasierba; wywabiła go do lasu a gdy
doszli do skraju przepaści zepchnęła go w dół. Chłopiec
uchwycił się jednak krzewów i korzeni drzew, dzięki czemu nie spadł na dno. Wołające o pomoc przerażone dziecko znaleźli i uratowali pracujący w pobliżu drwale. Kiedy
ludzie z wioski dowiedzieli się o tak podłym czynie, za
karę zepchnęli w przepaść złą macochę. Legenda, legendą
ale przepaść oglądana z dołu rzeczywiście robi wrażenie.
Ciekawą atrakcją jest także spływ łodzią motorową
zabierającą jednorazowo około dziesięciu osób.
Trasa spływu dostępna jest do zwiedzania od roku
1933. Już w 1857 roku próbowano odkryć tę trasę,
ale na przeszkodzie stanęły głębokie syfony, czyli
stropy skalne zanurzone pod powierzchnię wody.
Dopiero później przekopano sztolnie torujące
drogę na poziomie wody. Miejscami utworzyły się
tam podwodne jeziorka o głębokości 6-10 metrów.
Jedna z najpiękniejszych jaskiń, odkryta w 1920
roku, nazwana została na cześć pierwszego prezydenta Czechosłowacji Jaskinią Tomasza Masaryka.
Łodziami dopłynęliśmy do naturalnego wywietrzyska gdzie rzeka Punkva opuszcza świat podziemi. Wypływa poniżej pawilonu wejściowego,
po czym spływa lawirując pomiędzy i pod skałami
wąwozu w kierunku głównej stacji obsługującej
turystów, czyli w stronę Skalnego Młyna.

Nieco powyżej pawilonu przy Jaskiniach Punkvy znajduje się stacja kolejki linowej, którą
można wjechać na szczyt okolicznych wzniesień. Oczywiście skorzystaliśmy z tej okazji.

Piękne kilkuosobowe kabiny wynoszą turystów na
wzgórze. Z górnej stacji kolejki wygodna ścieżka
prowadzi na punkt widokowy, gdzie można spojrzeć
na Przepaść Macochy z góry. Tam poznaliśmy nieco
zmienioną wersję legendy o złej macosze. Macocha miała ponoć usłuchać rady złośliwej zielarki, która stwierdziła, że jej chory syn wyzdrowieje gdy pasierb Janek umrze. Dlatego strąciła Janka w przepaść ale uratowali go pracujący w pobliżu
drwale. Jednak kiedy macocha wróciła do domu znalazła
swego syna już martwego. Oszalała z bólu wróciła nad przepaść i skoczyła do ciemnej głębiny.
Nie wracaliśmy tą samą drogą. Znaleźliśmy szlak turystyczny
prowadzący leśnymi drogami dokładnie do parkingu przy Jaskini Katarzyńskiej, gdzie stał nasz samochód. Tej jaskini nie
mogliśmy obejrzeć –było już za późno, a szkoda. Nazwa tej jaskini związana jest z legendą o małej pasterce Katarzynce,
która zginęła w tym miejscu szukając zabłąkanej owieczki. Ponoć właśnie tam można zobaczyć największą podziemną salę
krasową w Czechach o wymiarach 96x44x20 metrów.
Trudno, może uda się tam jeszcze wrócić.

Wracając do naszej bazy w Rašovicach, po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w miejscowości
Křtiny położonej nieco na północny wschód od Brna.

Zatrzymał nas widok wielkiej budowli kościelnej
stojącej na zakolu drogi, na niewielkim wzgórku.
Okazało się, że jest to ważne miejsce pielgrzymek,
nazywane nawet czasami Perłą Moraw. Stoi tam barokowa świątynia pod wezwaniem Marii
Dziewicy, której autorem jest mistrz Jan Błażej Santini - Aichel, architekt, który w Czechach
i na Morawach zrealizował setki znaczących budowli w stylu tzw. barokowego gotyku, mię
dzy innymi jest współarchitektem ambasady RP w Pradze. Prace nad sanktuarium w Křtinach
zakończono jednak długo po jego śmierci.

Cały obszar składa się ze świątyni, krużganków i kaplicy świętej
Anny.
Křtiny to czeska nazwa określająca chrzest. Legenda mówi, że
współczesne miasteczko Krtiny to miejsce gdzie święci Cyryl i
Metody w IX wieku chrzcili swych uczniów i okoliczną ludność.
Nawiązuje do tego również dawna łacińska nazwa tego miejsca
– Vallis Baptismi, czyli Dolina Chrztu.
Na początku trzynastego wieku w Křtinach doszło do objawienia
Marii Panny, później nazwanej Krztińską. Z tego powodu miejsce to znalazło się w rejestrach papieskich i stało się miejscem
coraz liczniejszych pielgrzymek. Sanktuarium, które dziś możemy oglądać, powstało w latach 1718-1771, na miejscu dwóch

wcześniejszych, średniowiecznych kościółków. Bardzo malowniczo położone imponuje zarówno bryłą, jak i wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym.

Osadzona na planie greckiego krzyża świątynia cechuje się idealną symetrią wnętrza. Cztery
filary dźwigają wielką kopułę .W centralnej części ołtarza umieszczono XIII wieczną, gotycką figurę ukoronowanej Matki Boskiej Křtinskiej, do której wciąż pielgrzymują liczne rzesze wiernych. Na terenie sanktuarium znajduje się jeden z największych działających zestawów dzwonów w Europie Środkowej. Zvonkohra składa się z 27 dzwonów, wygrywa melodie dwa razy w tygodniu (my tego nie słyszeliśmy).

