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Kfitinsk˘ potok protéká pozoru-
hodnou oblastí dvou krasov˘ch údo-
lí. Prvním z nich je Kfitinské údolí,
které se nachází mezi obcí Kfitiny
a nedalekou osadou Josefov. V délce
cca 4,5 km protíná stfiední ãást
Moravského krasu. Od Josefova
smûrem k Adamovu pokraãuje tento
geologick˘ útvar jako Josefovské 
údolí. JakoÏto jedny z nejkrásnûj-
‰ích údolí Moravského ·v˘carska,
jak b˘vala dfiíve oblast Moravského
krasu naz˘vána, tvofií spoleãnû pÛ-
vabn˘ pfiírodní park nejpodivnûj‰ích
skalních útvarÛ a pozoruhodn˘ch
slují a jeskyní. Cesta krajinou potû‰í
náv‰tûvníka nádhern˘m vzrÛstem
stromÛ, které sk˘tají za hork˘ch let-
ních dnÛ blahodárn˘ chládek, a bub-
lajícím kfii‰Èálovû ãir˘m potokem,
v nûmÏ se kolébají vlnami chomáãe
zelen˘ch vodních rostlin. Západní
ãást pfiedstavuje bezvodé údolí, kte-
ré nab˘vá charakteru divokého par-
ku. Pouze na jafie, po náhlém tání
snûhu, nebo v létû, po vydatném
de‰ti podobném prÛtrÏi mraãen, kdy
se velké masy vody nemohou dostat
dost rychle do podzemního koryta
potoka, proudí voda po zpÛsobu di-
vokého potoka údolím. Dfiíve na-
prosto idylick˘ ráz tûchto údolí je
nyní ovlivnûn zintenzivÀující se sil-
niãní dopravou, lesním hospodafie-
ním a v nemalé mífie také pohybem
lehkomysln˘ch turistÛ.

V̆ voj a existence krasov˘ch jevÛ je
zde takfika v˘luãnû vázán na povrcho-
v˘ a podzemní tok Kfitinského potoka
pramenícího na svazích Proklestu
(574 m. n. m.) asi 1 km severnû od ob-
ce Bukoviny. Na krasové území vstu-
puje potok tûsnû za obcí Kfitiny. Nemá
v˘razn˘ ponor u slepé nebo poloslepé
údolní stûny, voda se postupnû ztrácí

v fiadû men‰ích ponorÛ. Podzemní tok
Kfitinského potoka protéká prozatím
témûfi zcela neznámou jeskynní sou-
stavou a vyvûrá pod tzv „Otevfienou
skálou” vzdálenou cca. 2,4 km vzdu‰-
nou ãárou od ponorné oblasti.
Nejcennûj‰í ãásti Kfitinského údolí
jsou jako souãást CHKO Moravsk˘
kras chránûny státem od r. 1977 v po-
dobû pfiírodní rezervace „U V̆ pustku”
a národní pfiírodní rezervace „B˘ãí
skála”. 

V̆ jimeãnost lokality je dána pfiírod-
ními podmínkami a v˘vojem okolí
s bohatou historií. Prvním dÛkazem
nám mÛÏe b˘t napfi. osídlení zdej‰ích
jeskyní v pravûku. Znaãn˘ rozmach
a velice dÛleÏitou a slavnou historic-
kou epochu pfiedstavuje doba zpraco-
vávání Ïelezné rudy. Okolí nabízelo
vhodné podmínky nejen pro její tûÏbu,

ale pfiedev‰ím zpracování. Poãátky
zpracování Ïelezné rudy zde sahají aÏ
do doby hal‰tatské, coÏ dokládá uni-
kátní nález kováfiské dílny v jeskyni
B˘ãí skála J. Wankela z roku 1872.
V̆ roba Ïeleza je doloÏena i po pfiícho-
du SlovanÛ na na‰e území. Pfiedev‰ím
v 10. století se zdej‰í hutnictví doãka-
lo skuteãného rozkvûtu. Dochází
k rozvoji hamerské Ïelezáfiské v˘roby
pfii Kfitinském potoce. Kladiva hamrÛ
bu‰ila aÏ do poãátku 18. století.
Stfiední ãást Moravského krasu je dnes
nejvût‰í známé a archeologicky zkou-
mané hutnické centrum na území zá-
padních SlovanÛ! V hlubok˘ch lesích
podél Kfitinského potoka se v 11. sto-
letí také pálilo v milífiích dfievûné uhlí
z bukového dfieva tûÏeného v okolí.
V místech dne‰ní kfiiÏovatky Josefov-
Olomouãany-Kfitiny se nacházela 

rovnûÏ sklárna. Sklo se vyrábûlo z kfie-
mit˘ch pískÛ tûÏen˘ch z tzv rudick˘ch
vrstev. V polovinû 18. století sklárna
zanikla a na jejím místû pak necelé
pÛlstoletí pracovala draslovna (v˘rob-
na uhliãitanu draselného z dfievûného
popela, kter˘ se dále pouÏíval ve
skláfiství, pfii v˘robû m˘del, papíru 
apod.). Od 40. let 18. století se mezi
Josefovem a Karlovem nedaleko dne‰-
ní hájenky u Adamova vyrábûl i ãern˘
stfieln˘ prach, a to v tzv prachov˘ch
ml˘nech. Produkce byla po ne‰tûstí
v roce 1876 s následkem úmrtí dvou
dûlníkÛ zastavena. 

Vstupní bránu do údolí tvofií maleb-
ná obec Kfitiny s dominantní stavbou
barokního kostela Jména Panny Marie
ãeského architekta italského pÛvodu J.
B. Santiniho Aichela. Celkov˘ dojem
ze stavby dotváfií a posiluje pfiedev‰ím
pfiírodní scenérie, která zde hraje svoji
zvlá‰tní roli. O svébytném charakteru
místa svûdãí do hloubi ãasu sahající
legendy o zázraãn˘ch uzdraveních.
Podle legend je duchovní odkaz místa
prastar˘. Nûkteré literární prameny
zmiÀují, Ïe v blízkém „Údolí kfitu”
(„Vallis baptismi”) byli kfitûni pohané
po pfiíchodu kfiesÈanství na Moravu.
Dokonce i v r. 1645 po úspû‰ném 
ubránûní mûsta Brna pfied ‰védsk˘mi
vojsky vedl do Kfitin dûkovnou pouÈ
jezuita Martin Stfieda.

Krása Kfitinského údolí byla zachy-
cena i na mnoha dobov˘ch pohledni-
cích. Jedna z nich (archiv Z. Farlík)
zobrazuje vla‰tovku pfielétající nad
touto krajinou nesoucí vzkaz:

„Prolétám ‰ir˘ svût, zfiím mnoho
krás a mnoh˘ kvût. V‰ak nevyrovná
se celé okolí kráse Kfitinského údolí.”

Text a foto: Ing. Zdenûk Cihláfi
ãlen âSS ZO 6-05 Kfitinské údolí

Procházkou údolím Kfitinského potoka

Pohled na Kfitiny z pfiilehlého okolí.

Nov˘ DOTAâNÍ PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstva Ïivotního prostfiedí zamûfien˘ na úspory energie a obnovitelné zdroje energie
v rodinn˘ch domech je jistû znám kaÏdému, kdo se snaÏí b˘t doma dobr˘m hospodáfiem. U tohoto programu by se mûl zastavit kaÏd˘, kdo
nepfiem˘‰lí jen nad dne‰kem, ale snaÏí se dívat i do vzdálenûj‰í budoucnosti. Investice do úspor energie je jistotou. 

JAK CHÁPAT DOTACE PRO RODINNÉ
DOMY A ENERGETICKÉ ÚSPORY?

Energie z dlouhodobého hlediska
jistû nebudou zlevÀovat. Zamyslete se
tfieba nad tím, kolikrát Vás nûkdo 
osloví se zaruãen˘m zhodnocením
Va‰ich úspor a kam tyto prostfiedky
vkládáte.  MÛÏete ‰etfiit své peníze
rÛzn˘mi zpÛsoby na finanãním trhu
nebo investovat do rÛzn˘ch hodnot,
které si svoji cenu dlouhodobû drÏí
a kde se zhodnocují. Jedním z nich je
‰etfiení energie. Energie je komodita,
která svoji cenu dlouhodobû drÏí a je-
jí cena roste. Vstup do programu
Zelená úsporám mÛÏe b˘t jedním ze
zpÛsobÛ vhodného zhodnocení vlast-
ních úspor. Zmûna v energetickém
hospodafiení v rodinném domû (za
podmínek stanoven˘ch v programu

ZÚ) znamená získání ãásti investice
od státu do opatfiení, která k úsporám
vedou. Novû mÛÏete Ïádat o finanãní
prostfiedky na Vá‰ rodinn˘ dÛm aÏ do
konce fiíjna 2014.

Chtûl bych se zde zamûfiit jen na
krátkou a praktickou informaci, proto-
Ïe jsem v minulosti zpracoval mnoho
projektÛ a Ïádostí o dotace na rodinné
domy a mohu doporuãit a napovûdût,
jak postupovat a ãeho se vyvarovat.
Setkávám se také samozfiejmû s pfiípa-
dy, u kter˘ch není vhodné projekt
a Ïádost o dotaci zpracovávat. Tento
ãlánek nemÛÏe slouÏit k radám o po-
drobném a konkrétním postupu, pro-
toÏe kaÏd˘ dÛm je jin˘ a kaÏd˘ Ïada-
tel má jiné pfiedstavy jak o v˘‰i dota-

ce, tak o rozsahu úsporn˘ch opatfiení.
Podrobné informace o této problema-
tice a o oblastech podpory naleznete
také na internetu. 

Z praxe mohu potvrdit pfiípady ne-
dostatkÛ, pro které jsou Ïádosti poza-
stavovány k doplnûní anebo kde hrozí
jejich zamítnutí. Pokud se po poradû
s odborníkem (projektantem) pro Ïá-
dost o dotaci rozhodnete, musíte se
pfiipravit na pfiesné postupy, vãasné
a dÛsledné vyplÀování formuláfiÛ a je
nutné splnit úfiadem dané smûrnice
bezezbytku. KaÏd˘ pfieklep nebo ne-
pfiesnost je váÏnou komplikací v pro-
cesu získávání dotace. 

Na druhou stranu jsou úspory 
energie v˘bornou a dlouhodobou in-

vesticí, a proto není na místû váhání
anebo negativní pfiístup. Setkal jsem
se obãas s názorem ÏadatelÛ, ktefií
mluvili o zbyteãném úsilí a nejistotû
a o tom, Ïe dotaci nakonec stejnû ne-
dostanou. Takové tvrzení není prav-
divé, pokud má dÛm parametry, kte-
ré zakládají nárok na dotaci a to urãí
projektant pfiedem. Pouze jediná
z mnoha Ïádostí, které jsem v minu-
losti zpracoval, byla zamítnuta.
Ostatní desítky ÏadatelÛ tuto dotaci
pro sníÏení energetické nároãnosti
rodinného bydlení vÏdy získali. 

Ing. Radek Klon, projekty a revize
techniky budov, Boskovice

www.kloni.cz
tel.: 608 712 673
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