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V současné době je monitoring médií již samostatným oborem. Skutečností je, že v České 

republice denně vychází desítky, možná stovky periodik, což představuje tisíce článků denně, a to 

vyžaduje kvalitní indexovací a rešeršní systémy. Navíc mezi média musíme započítat dnes již 

samozřejmý zdroj informací – elektronická média, televizi, rozhlas a internet.  

 

Díky rozvoji internetových aplikací může kdokoli se svými individuálními požadavky vyhledávat 

potřebné informace na webových stránkách monitorovacích společností. Elektronické zpracování dat 

rozšiřuje použití monitoringu médií o nové možnosti. 

 Elektronické zpracování dat za uplynulých 10 let dalo vzniknout unikátním databázím zpráv z 

medií, které obsahují milióny záznamů. Velmi rychle se dostanou i k informaci, která média 

publikovala zprávy a které dny se více (nebo méně) psalo o jakémkoliv tématu. Součástí softwarů 

monitorovacích agentur jsou i systémy na tvorbu tématických dotazů. To v praxi umožňuje sledování 

celých oblastí zájmů. Tématické dotazy mohou obsahovat stovky či tisíce klíčových slov. Výstupy 

monitoringu lze potom řadit podle tzv. relevance, což v praxi znamená, že nejdůležitější články budou 

čteny jako první. A naopak články pod určitou hranici relevance budou řazeny na konci výstupů nebo 

bude jejich odeslání ke čtenáři jednoduše zablokováno.  

  

Monitoring médií Správy jeskyní ČR sleduje rozsáhlé spektrum titulů novin, časopisů a 

elektronických medií. Přináší zprávy týkající se oborů krasu, speleologie, jeskyní a jeskyňářů, 

propastí i závrtů atd. Téma uváděné v titulku zprávy je pokud možno přiřazeno ke zprávě tak, aby 

specifikovalo obsah zprávy, především z pohledu konkrétního místa. (Český kras; Amatérská 

jeskyně, atd.) Témata jsou variabilní a jsou uvedena jako „Obsah“. 

Databáze obsahuje zprávy (plné texty), které se vztahují k aktivitě těchto konkrétních témat.  

Databáze zajišťuje i vazbu na originální pramen formou přesné citace a je vybavena i dalšími údaji 

usnadňujícími vyhledávání.  

 Monitoring médií nabízí mnoho způsobů praktického využiti. Poslouží například pro rychlé 

zachycení všech zpráv o daném tématu v tisku, jakož i pro shromáždění informací. Řada článků 

zpracovaných v databázi poslouží i jako zdroj analýzy celkových trendů v tématu.   

Monitoring médií už jen díky množství periodik, které vychází na našem trhu, má velkou 

budoucnost. Pouze náklady na pořízení tištěných periodik mnohdy převyšují ceny vstupu do 

kompletních elektronických databází.  
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01. JESKYNĚ ČR 

01. 01. ALBEŘICKÁ JESKYNĚ 

1. Jeskyně a štoly v krkonošském podzemí. 

2. Průzkum jeskyní. 

3. V Krkonoších chystají velký průzkum podzemí. 

4. Zpátky do jeskyní, velí park. 

5. V Krkonoších v příštích letech zmapují podzemí hor. 

6. Správa KRNAP: Zmapujeme podzemí Krkonoš. 

7. Krkonoše podrobně zmapují podzemí, odborníci probádají osmdesát jeskyní. 

8. V Krkonoších v příštích letech zmapují podzemí hor. 

9. Podrobně zmapují podzemí Krkonoš. 

10. V Krkonoších proběhne největší průzkum jeskyní. Speleogové probádají podzemí. 

11. Jeskyňáři a vědci probádají Krkonoše. 

12. 55. výročí Krkonošského národního parku. 

13. Zpátky do jeskyní, velí park. 

14. Jeskyně pod drobnohledem. 

15. Albeřická jeskyně. 

16. Voda mizí i z podzemí, důkaz podává jeskyně. 

17. Albeřickou jeskyni v Krkonoších čeká 3D skenování. Budeme si ji virtuálně prohlížet. 

18. Sucho odkrylo část jeskyně v Krkonoších. 

19. V Krkonoších začaly vysychat jeskyně. 

20. Z Albeřické jeskyně mizí voda. 

 

01. Jeskyně a štoly v krkonošském podzemí. 

ČT 1 | 10. 05. 2018 | Téma: Albeřická jeskyně 

Veronika Kabátová, moderátorka 

Jak vypadá podzemí Krkonoš, na to se teď zaměřují odborníci a představit ho chtějí i turistům. 

Nejdřív ale musejí zaevidovat všechny krasové jevy, zdokumentovat jeskyně a vyhodnotit jejich 

vodní režim. My vám ale reportáž z tak trochu utajené části Krkonoš nabízíme už teď. 

Přemysl Šrámek, redaktor 

Takto Krkonoše znají desetitisíce českých i zahraničních turistů. Ale co se ukrývá pod horami, to 

už moc lidí neví. V Krkonoších přitom jsou staré důlní štoly, ale také asi osm desítek jeskyň.   

Speleolog Radko Tásler je zkoumá už 45 let a jen málokdo zná krkonošské podzemí tak dobře, 

jako on. 

Radko Tásler, speleolog 

Blížíme se k místu, kterému říkáme Malý sifon. 

Přemysl Šrámek, redaktor 

Právě tým Radko Táslera bude pomáhat s detailní dokumentací krkonošských jeskyň. Správa 

národního parku o nich chce vědět mnohem víc než doposud. 

Robin Böhnisch, ředitel, Správa KRNAP 

I neživá příroda je součástí přírody, součástí národního parku. Tento projekt, na kterém se podílí 

Evropská unie skrze Státní fond životního prostředí, nám dává příležitost využít současné moderní 

technologie k prozkoumání krkonošského podzemí. 

Radko Tásler, speleolog 

Například budeme zjišťovat hloubku jezer. My máme naměřeno 19 metrů, ale jezera jsou mnohem 

hlubší. Pokusíme se všechno to odčerpat a zjistit, kam až voda sahá. 

Přemysl Šrámek, redaktor 

Že by se krkonošské jeskyně zpřístupnily, s tím projekt nepočítá. Pro návštěvníky ale například 

vznikne virtuální model této Albeřické jeskyně. 
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Václav Jansa, náměstek ředitele, Správa KRNAP 

Pomocí laserového skenování v 3D prostoru, který bude možné třeba v muzeu 

umístit tak, aby si návštěvník mohl projít celou jeskyni. 

Přemysl Šrámek, redaktor 

Průzkum krkonošského podzemí má trvat pět let a stát 18 milionů korun.  

 

02. Průzkum jeskyní. 

TV Barrandov | 10. 05. 2018 | Téma: Albeřická jeskyně 

Eva Borská, moderátorka 

Pod nejvyššími českými horami je rozsáhlý jeskynní systém a právě podzemí Krkonoš chce  

správa tamního národního parku nově zmapovat. 

René Hnilička, moderátor 

Využije k tomu dosavadní amatérské poznatky předních speleologů a geologů, ti budou v 

průběhu pěti let krasové prostory znovu prozkoumávat, přesně měřit a podrobně dokumentovat. 

Eva Borská, moderátorka 

My vás teď do podzemí národního parku vezmeme. 

Radko Tásler, geolog, speleolog 

Tak necelých sedm metrů, máme tady i hlubší jezera, asi dvě stě metrů za mnou v tý jeskyni jsou 

jezera devatenáct metrů hluboká. 

Bohuslav Štěpánek, redaktor 

Radko Tásler se průzkumů krkonošského podzemí věnuje už od roku 1973 a nabíral s kolegy 

spoustu dat. 

Radko Tásler, geolog, speleolog 

Tady v Krkonoších je myslím okolo pětasedmdesáti jeskyní, to jsou od těch nejmenších jeskyní, 

nějaký dvoumetrový, my tomu slangově říkám blbodíry až po tuhle Albeřickou jeskyni, která je 

nejdelší, která měří dvě sta padesát metrů. 

Robin Böhnisch, ředitel, správa KRNAP 

Ten průzkum má odhalit struktury, rozsah krkonošského krasu, on je to pojem poměrně známý, 

ale ukazuje se, že ve skutečnosti o tom krkonošském přirozeném podzemí příliš nevíme. 

Radko Tásler, geolog, speleolog 

Vedle nás, takovejch já nevím padesát metrů vzdušnou čarou, paralelně s touhle tou komorou, 

protéká Albeřický potok, teda on neprotéká, protože on se tady ponoří do podzemí. 

Bohuslav Štěpánek, redaktor 

Pět let budou odborníci pod zemí prozkoumávat, využijí k tomu i své dosavadní poznatky. 

Radko Tásler, geolog, speleolog 

A prostě nezbyl čas v těch amatérskej podmínkách to celý dát do kupy a hlavně po té odborné 

stránce prostě tomu dát nějakou formu. 

Robin Böhnisch, ředitel, správa KRNAP 

A potom přijde ta terénní práce, kde asi nejzajímavějším výstupem pro návštěvníky Krkonoš a pro 

milovníky Krkonoš bude 3D model té největší Albeřické jeskyně. 

Bohuslav Štěpánek, redaktor 

Pohybovat se v podzemí není vůbec jednoduché a nic pro klaustrofobiky. Dost nepohodlně 

se jeskyňáři dostávají také do Albeřické jeskyně, nejdelší v celých Krkonoších, tam tím vchodem 

musí lézt po čtyřech. 

Radek Drahný, mluvčí, správa KRNAP 

Když tam lezete plazivkama a úzkým prostorem, tak je to náročná práce. 

Eva Sochorová, speloložka 

Tam je krásnej sestup až k tomu jezírku k tomu mramorovýmu, tam jsou nekrásnější bílý mramory 

a ten pohled vážně stojí za to a ta cesta k tomu je dost krkolomná, místa jsou to úzká, je tam to klesání 

dolů, plazíte se po čtyřech. 
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Radko Tásler, geolog, speleolog 

To vlastně rozšíří přehled, co tady v těch Krkonoších máme, odpoví to na řadu odbornejch otázek, 

například, jak jsou ty jeskyně staré, jak jsou krápníky staré, jak se tady vyvíjela sedimentace v 

těch jeskyních. 

Bohuslav Štěpánek, redaktor 

Třídit své dosavadní materiály, ale také už zaměřovat v chody jednotlivých jeskyní, začali 

jeskyňáři v polovině dubna.  

 

03. V Krkonoších chystají velký průzkum podzemí. 

TV Nova | 10. 05. 2018 | Téma: Albeřická jeskyně 

Reynolds Koranteng, moderátor 

Už 130 let vědí jeskyňáři o existenci největší jeskyně v Krkonoších, Albeřické jeskyni. 

Zatím se jim podařilo prozkoumat jen 270 metrů přírodní památky, která leží v první zóně 

národního parku. Teď spolu se správci Krkonošského parku rozbíhají projekt, který má důkladně 

zmapovat celé kilometry. 

Filip Pultar, redaktor 

Původní vápencový lom se vstupní branou do Albeřické jeskyně. I když samotným průlezem jsou 

jen tato miniaturní vrátka. Za nimi se rozprostírá největší krkonošská jeskyně s největším podzemním 

jezerem u nás. 

Radko Tásler, speleolog 

Tak necelý 7 metrů. Máme tady u hlubší jezera. Dvě stě metrů za mnou jsou jezera 19 metrů 

hluboká. 

Filip Pultar, redaktor 

Padesát roků si speleologové mysleli, že Krasová jeskyně je dlouhá 250 metrů a má 4 patra. 

Loňské sucho a tím pádem pokles hladiny jezera odhalili dalších 20 metrů s nádhernými krápníky. 

Eva Sochorová, speleoložka 

Tam jsou nejkrásnější bílý mramory a ten pohled vážně stojí za to. 

Filip Pultar, redaktor 

Chystaný průzkum krkonošského podzemí možná odpoví i na záhadu mizícího Albeřického 

potoka. 

Radko Tásler, speleolog 

On se tady ponoří, do podzemí. Ta voda prostě zmizí. My nevíme, kam ta voda teče. 

Filip Pultar, redaktor 

Jenže prozkoumat převážně zatopené chodby a komory je velmi obtížné. Některé průrvy jsou úzké 

jen půl metru a v potápěčské výstroji a výzbroji se jeskyňáři neprotáhnou. 

Eva Sochorová, speleoložka 

Místa jsou to úzká, je tam pak klesání dolů, plazíte se po čtyřech a zablátíte si úplně všechno. 

Filip Pultar, redaktor 

Pomůžou i sondy, které chtějí odborníci do vápencového podzemí zapustit. 

Radko Tásler, speleolog 

Odpoví to, jak jsou ty jeskyně staré, jak jsou krápníky staré, jak se tady vyvíjela sedimentace v 

těch jeskyních. 

Robin Böhnisch, ředitel KRNAP 

Nejzajímavějším výstupem bude 3D model té největší Albeřické jeskyně. 

Filip Pultar, redaktor 

Do útrop ale návštěvníci nesmějí a to kvůli obtížnému terénu, ale i proto že je v první zóně 

národního parku.  
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04. Zpátky do jeskyní, velí park. 

Mladá fronta DNES | 11. 05. 2018 | Tomáš Plecháč | Téma: Albeřická jeskyně 

Krkonošské podzemí čeká největší výzkum v historii, odborníci za pět let probádají 80 jeskyní 

Podrobný popis všech jeskyní a krasových jevů v Krkonoších dosud neexistuje. Avšak už do pěti 

let údajně bude všem k dispozici. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s 

albeřickými speleology rozjela velký projekt s rozpočtem 18 milionů korun, jehož cílem je detailně 

zmapovat podzemí hor. V historii k podobně komplexnímu výzkumu ještě nikdy nedošlo. Odpovědět 

má i na otázky, jak Krkonoše vznikaly a jaké zde bylo před desítkami tisíc let počasí. 

Podzemí Krkonoš patří k nejméně prozkoumaným oblastem. Vždyť odborníci se mu intenzivně 

věnují teprve od 60. let minulého století. Nikdy to ale nedělali komplexně a s využitím 

nejmodernějších metod jako nyní. „Všichni se na výsledky tohoto projektu velmi těšíme, myslím si, 

že nás čeká celá řada překvapení. 

Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území v České republice, ale o krkonošském krasu 

toho mnoho nevíme,“ říká šéf Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

80 jeskyní, žádná není přístupná 

Speleologové opráší výsledky starých výzkumů, jeskyně v Krkonoších přeměří, podrobně 

zdokumentují a ve většině případů vytvoří také nové mapy. Zkoumat budou jeskynní sedimenty a 

krápníkovou výzdobu. „Tato část výzkumu by měla odpovědět na otázku, proč jsou jeskyně v těch 

místech, kde jsou, a na jakých geologických strukturách vznikají,“ doplňuje mluvčí správy parku 

Radek Drahný. 

Průzkum se uskuteční v širokém pásu nejvyšších hor od Rokytnicka na západě až po východní 

Krkonoše. Nachází se zde kolem 80 známých jeskyní, žádná z nich není zpřístupněna veřejnosti. 

Některé jsou hluboké jen několik metrů, jiné však měří desítky až stovky metrů.  

Vůbec největší v národním parku je Albeřická jeskyně v Horních Albeřicích měřící 250 metrů.  

Krakonošova jeskyně je se 40 metry zase nejhlubší. Mezi další významné patří Celní s délkou 

120 metrů, Medvědí nebo jeskyně Trucovna.  

Právě těm nejdůležitějším jeskyním budou speleologové věnovat nejvíce pozornosti. 

„Kromě základních informací o jeskyních bychom se po rozborech krápníků také měli dozvědět, 

jak jsou jeskyně staré a jaké tady bylo před deseti nebo padesáti tisíci lety klima. To vůbec nevíme.  

Také bychom se měli dozvědět, jak jeskyně reagují na počasí dnes nebo jak závislá je voda 

v jeskyni na srážkách,“ vysvětluje předseda České speleologické společnosti Albeřice Radko Tásler. 

Například se pokusí odčerpat vodu z podzemních jezírek v Albeřické jeskyni, aby zjistili, odkud se 

voda do podzemí dostává a jak celý vodní režim v největší jeskyni národního parku funguje. 

Nové informace o vývoji hor? 

Nákladné laboratorní expertizy tisíce let starých usazenin by dokonce mohly leccos prozradit o 

vývoji Krkonoš. „Ve chvíli, kdy se udělají podrobné geologické sondy, budeme moct sledovat, jakým 

způsobem docházelo ke zvrásnění Krkonoš. Významně se zpřesní informace o geologickém vývoji 

hor,“ očekává náměstek ředitele správy parku Václav Jansa. 

Jeskynní sedimenty v Krkonoších dosud nikdo podrobně nezkoumal. 

Nejzajímavějším výstupem pro veřejnost bude zobrazení Albeřické jeskyně v 3D modelu. 

Speleologové ji budou digitálně skenovat a snímat kamerami, vznikne tak naprosto přesný 

virtuální model. Ochranáři si od projektu také slibují, že jim řekne, jak se mění klima v podzemí a 

jaký vliv to má na zimování netopýrů. Všechny jeskyně odborníci také zabezpečí. 

Je velice pravděpodobné, že výzkum přinese nové parametry. Speleologové totiž budou pracovat 

s moderními technologiemi, které dříve neměli k dispozici. Podzemní prostory místo pásmem a 

geologickým kompasem zaměří speciálním laserovým dálkoměrem. „Výsledky budou mnohem 

přesnější. Je možné, že některé jeskyně po přemapování budou delší,“ naznačuje Tásler. 

Podle něj není vyloučené, že se podaří objevit i dosud neznámé části krkonošských jeskyní. 

Zatím posledním objevem je od loňského roku 16 metrů dlouhá chodba v Albeřické jeskyni, která 

se odkryla díky extrémnímu suchu a poklesu vodní hladiny ve středním patře jeskyně. 

Správa KRNAP projekt na důkladné zmapování krkonošského krasu připravovala několik let.  
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Předcházela tomu řada menších přípravných výzkumů v posledních letech. „Byly to projekty 

malého rozsahu, nicméně naprosto zásadní, protože došlo k podrobnému zmapování vápence ve 

východních Krkonoších. Tím jsme získali vstupní informace, abychom tento velký projekt mohli 

vůbec připravit,“ poznamenává Václav Jansa. Letos zahájený výzkum skončí v roce 2022. Peníze na 

něj ochranáři získali ze Státního fondu životního prostředí. 

Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území, ale o krkonošském krasu toho mnoho 

nevíme. 

Foto popis| Albeřická jeskyně je s 250 metry v Krkonoších největší. Na snímku speleolog 

 

05. V Krkonoších v příštích letech zmapují podzemí hor. 

ekolist.cz | 11. 05. 2018 | Správa Krnap | Téma: Albeřická jeskyně 

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s albeřickým spolkem České 

speleologické společnosti a dalšími odbornými institucemi v následujících čtyřech letech získá 

podrobný přehled o krkonošském podzemí. Projekt Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš 

za více než 18 milionů korun začal na jaře a je rozdělen do čtyř okruhů, řekl náměstek ředitele Správy 

KRNAP Václav Jansa. Většina peněz bude z Operačního programu životní prostředí. 

Projekt se týká pouze krasových jevů, nikoli historických důlních děl. „Znalosti o tom, 

kde jeskyně jsou a kolik jich je, jsou dobré, ale mnoho nevíme o jeskyních jako takových,“ řekl Jansa. 

Na území Krkonoš je asi 80 jeskyní. „Těch velkých, kterých se budou týkat nejrozsáhlejší aktivity, je 

do deseti. Například jde o Albeřickou jeskyni, Celní či Krakonošovu,“ řekl Jansa. Převážná většina 

je podle něj v oblasti Svobody nad Úpou, Maršova a Albeřic. 

Zatímco v první fázi si vědci v terénu ujasní, jaké krasové jevy v Krkonoších vůbec jsou, zabezpečí 

vstupy do jeskyní a opráší výsledky starých průzkumů, druhý okruh prací bude ryze speleologický.  

Vzniknou i nové mapy a podrobná dokumentace. „Součástí těchto praktických prací je i čerpací 

zkouška v podzemních jezerech Albeřické jeskyně a průzkumné sondy hloubené do jeskynních 

sedimentů,“ uvedl mluvčí parku Radek Drahný. Třetí okruh bádání bude nejnáročnější. „Týká se 

geologie vybraných jeskyní a výzkumu krápníkové výzdoby a jeskynních sedimentů v nich. Tato část 

výzkumu by měla odpovědět na otázku, proč jsou jeskyně v těch místech, kde jsou, a na jakých 

geologických strukturách vznikají,“ uvedl Drahný. 

Čtvrtým okruhem prací bude popularizace výsledků, jejímž vrcholem bude Albeřická jeskyně 

zobrazená v 3D modelu. „Žádná z krkonošských jeskyní není bohužel vhodná k tomu, aby byla 

zpřístupněna veřejnosti,“ řekl Jansa 

Radko Tásler z albeřické speleologické společnosti, která je hlavním dodavatelem prací, zkoumá 

podzemí Krkonoš 40 let. „Čtyři roky budou trvat práce v terénu, další půl rok se to bude zpracovávat,“ 

řekl Tásler. 

V Krkonoších je vysoká koncentrace krasových jevů, především jeskyní, ponorů, krasových 

kanálů a drobných dutin. I když jsou Krkonoše jednou z nejprobádanějších oblastí ČR, o 

krkonošském krasu se toho moc neví, tyto jevy nebyly nikdy komplexně prozkoumány. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zp...-v-pristich-letech-zmapuji-podzemi-hor 

 

06. Správa KRNAP: Zmapujeme podzemí Krkonoš. 

ekolist.cz | 11. 05. 2018 | Radek Drahný | Téma: Albeřická jeskyně 

Krkonoše jsou v hledáčku vědců a výzkumníků už více než 300 let. Co však našim předkům dlouhá 

léta unikalo, je podzemí Krkonoš. To odborníci začali intenzivněji zkoumat až v 60. letech minulého 

století. Odborně zrevidovat všechny krasové jevy, zdokumentovat vybrané jeskyně, vyhodnotit jejich 

vodní režim a zpropagovat podzemí Krkonoš si klade za cíl projekt Inventarizace krasových jevů v 

regionu Krkonoš podpořený z Operačního programu životní prostředí. 

„Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území v České republice. O mnohých složkách 

přírody toho víme opravdu hodně. O krkonošském krasu toho ale mnoho nevíme,“ říká ředitel 

Správy KRNAP Robin Böhnisch. „Rádi bychom naším novým projektem navázali na kvalitní práci 

nadšených odborníků, speleologů, kteří zdejší podzemí od poloviny minulého století začali 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-krkonosich-v-pristich-letech-zmapuji-podzemi-hor
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objevovat,“ dodal. V Krkonošském národním parku je vysoká koncentrace krasových jevů 

(především jeskyní, ponorů, krasových kanálů a drobných dutin). Doposud však tyto jevy 

nebyly zkoumány komplexně. 

Projekt je rozdělen na čtyři základní okruhy. V prvním je nutné v terénu zrevidovat, jaké krasové 

jevy, především jeskyně, v Krkonoších máme, a oprášit výsledky starých průzkumů. Ty jsou v mnoha 

případech v šuplících různých badatelů a spolků. Druhý okruh prací je ryze speleologický. Všechny 

lokality se musí doplnit o velmi podrobnou dokumentaci, ve většině případů je třeba zhotovit nové 

mapy. Součástí těchto praktických prací je i čerpací zkouška v podzemních jezerech 

Albeřické jeskyně a průzkumné sondy hloubené do jeskynních sedimentů.  

Třetí okruh bádání je asi nejnáročnější. Týká se geologie vybraných jeskyní a výzkumu 

krápníkové výzdoby a jeskynních sedimentů v nich. Tato část výzkumu by měla odpovědět na otázku, 

proč jsou jeskyně v těch místech, kde jsou, a na jakých geologických strukturách vznikají. 

Nejatraktivnější pro laickou veřejnost bude čtvrtý okruh prací. Tím je popularizace výsledků, jejímž 

vrcholem bude Albeřická jeskyně zobrazená v aktivním 3D modelu. 

Hlavním řešitelem celého čtyřletého projektu je Česká speleologická společnost, spolek Albeřice 

a podílí se na něm několik specializovaných institucí, firem a jednotlivců. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zmapujeme-podzemi-krkonos 

 

07. Krkonoše podrobně zmapují podzemí, odborníci probádají osmdesát jeskyní. 

hradec.iDNES.cz | 11. 05. 2018 | Tomáš Plecháč | Téma: Albeřická jeskyně 

Podrobný popis všech jeskyní a krasových jevů v Krkonoších chce do pěti let vypracovat Správa 

Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s albeřickými speleology.  

Rozsáhlý projekt s rozpočtem 18 milionů korun by měl detailně zmapovat podzemí hor. 

V historii k podobně komplexnímu výzkumu ještě nikdy nedošlo. Odpovědět má i na otázky, jak 

Krkonoše vznikaly a jaké zde bylo před desítkami tisíc let počasí. 

Podzemí Krkonoš patří k nejméně prozkoumaným oblastem. Vždyť odborníci se mu intenzivně 

věnují teprve od 60. let minulého století. Nikdy to ale nedělali komplexně a s využitím 

nejmodernějších metod jako nyní. 

„Všichni se na výsledky tohoto projektu velmi těšíme, myslím si, že nás čeká celá řada překvapení. 

Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území v České republice, ale o krkonošském Krasu 

toho mnoho nevíme,“ říká šéf Správy KRNAP Robin Böhnisch.  

Z osmdesáti jeskyní není žádná přístupná 

Speleologové opráší výsledky starých výzkumů, jeskyně v Krkonoších přeměří, podrobně 

zdokumentují a ve většině případů vytvoří také nové mapy. Zkoumat budou jeskynní sedimenty a 

krápníkovou výzdobu. 

„Tato část výzkumu by měla odpovědět na otázku, proč jsou jeskyně v těch místech, kde jsou, a 

na jakých geologických strukturách vznikají,“ doplňuje mluvčí správy parku Radek Drahný. 

Průzkum se uskuteční v širokém pásu nejvyšších hor od Rokytnicka na západě až po východní 

Krkonoše. Nachází se zde kolem 80 známých jeskyní, žádná z nich není zpřístupněna veřejnosti. 

Některé jsou hluboké jen několik metrů, jiné však měří desítky až stovky metrů. 

Vůbec největší v národním parku je Albeřická jeskyně v Horních Albeřicích měřící 250 metrů. 

Krakonošova jeskyně je se 40 metry zase nejhlubší. Mezi další významné patří Celní s délkou 120 

metrů, Medvědí nebo jeskyně Trucovna.  

Právě těmto nejdůležitějším jeskyním budou speleologové věnovat nejvíce pozornosti. 

„Kromě základních informací o jeskyních bychom se po rozborech krápníků také měli dozvědět, 

jak jsou jeskyně staré a jaké tady bylo před deseti nebo padesáti tisíci lety klima. To vůbec nevíme. 

Také bychom se měli dozvědět, jak jeskyně reagují na počasí dnes nebo jak závislá je voda 

v jeskyni na srážkách,“ vysvětluje předseda České speleologické společnosti Albeřice Radko Tásler. 

Například se pokusí odčerpat vodu z podzemních jezírek v Albeřické jeskyni, aby zjistili, odkud 

se voda do podzemí dostává a jak celý vodní režim v největší jeskyni národního parku funguje.  

Odborníci očekávají nové informace o vývoji hor. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zmapujeme-podzemi-krkonos
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Nákladné laboratorní expertizy tisíce let starých usazenin by dokonce mohly leccos prozradit o 

vývoji Krkonoš. „Ve chvíli, kdy se udělají podrobné geologické sondy, budeme moct sledovat, jakým 

způsobem docházelo ke zvrásnění Krkonoš. Významně se zpřesní informace o geologickém vývoji 

hor,“ očekává náměstek ředitele správy parku Václav Jansa. 

Jeskynní sedimenty v Krkonoších dosud nikdo podrobně nezkoumal. 

Nejzajímavějším výstupem pro veřejnost bude zobrazení Albeřické jeskyně v 3D modelu.  

Speleologové ji budou digitálně skenovat a snímat kamerami, vznikne tak naprosto přesný 

virtuální model. Ochranáři si od projektu také slibují, že jim řekne, jak se mění klima v podzemí a 

jaký vliv to má na zimování netopýrů. Všechny jeskyně odborníci také zabezpečí. 

Jeskyně nad Horními Albeřicemi v Krkonoších. 

Je velice pravděpodobné, že výzkum přinese nové parametry. Speleologové totiž budou pracovat 

s moderními technologiemi, které dříve neměli k dispozici. Podzemní prostory místo pásmem a 

geologickým kompasem zaměří speciálním laserovým dálkoměrem. 

„Výsledky budou mnohem přesnější. Je možné, že některé jeskyně po přemapování budou delší,“ 

naznačuje Tásler. 

Podle něj není vyloučené, že se podaří objevit i dosud neznámé části krkonošských jeskyní. Zatím 

posledním objevem je od loňského roku  16 metrů dlouhá chodba v Albeřické jeskyni, která se 

odkryla díky extrémnímu suchu a poklesu vodní hladiny ve středním patře jeskyně. 

Správa KRNAP projekt na důkladné zmapování krkonošského krasu připravovala několik let. 

Předcházela tomu řada menších přípravných výzkumů v posledních letech. 

„Byly to projekty malého rozsahu, nicméně naprosto zásadní, protože došlo k podrobnému 

zmapování vápence ve východních Krkonoších. Tím jsme získali vstupní informace, abychom tento 

velký projekt mohli vůbec připravit,“ poznamenává Václav Jansa. 

Letos zahájený výzkum skončí v roce 2022. Peníze na něj ochranáři získali ze Státního fondu 

životního prostředí. 

https://hradec.idnes.cz/jeskyne-krkono...spx?c=A180511_400636_hradec-zpravy_the 

 

08. V Krkonoších v příštích letech zmapují podzemí hor. 

hradeckadrbna.cz | 11. 05.2018 | Téma: Albeřická jeskyně 

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s albeřickým spolkem České 

speleologické společnosti a dalšími odbornými institucemi v následujících čtyřech letech získá 

podrobný přehled o krkonošském podzemí. Projekt Inventarizace krasových jevů v regionu Krkonoš 

za více než 18 milionů korun začal na jaře a je rozdělen do čtyř okruhů. Většina peněz bude z 

Operačního programu životní prostředí. 

Projekt se týká pouze krasových jevů, nikoli historických důlních děl. „Znalosti o tom, 

kde jeskyně jsou a kolik jich je, jsou dobré, ale mnoho nevíme o jeskyních jako takových,“ řekl 

náměstek ředitele Správy KRNAP Václav Jansa. Na území Krkonoš je asi 80 jeskyní. V těch velkých, 

kterých se budou týkat nejrozsáhlejší aktivity, je do deseti. Například jde o Albeřickou jeskyni, 

Celní či Krakonošovu, řekl Jansa. Převážná většina je podle něj v oblasti Svobody nad Úpou, 

Maršova a Albeřic. 

Zatímco v první fázi si vědci v terénu ujasní, jaké krasové jevy v Krkonoších vůbec jsou, zabezpečí 

vstupy do jeskyní a opráší výsledky starých průzkumů, druhý okruh prací bude ryze speleologický.  

Vzniknou i nové mapy a podrobná dokumentace. „Součástí těchto praktických prací je i čerpací 

zkouška v podzemních jezerech Albeřické jeskyně a průzkumné sondy hloubené do jeskynních 

sedimentů,“ uvedl mluvčí parku Radek Drahný. Třetí okruh bádání bude nejnáročnější. 

„Týká se geologie vybraných jeskyní a výzkumu krápníkové výzdoby a jeskynních sedimentů v 

nich. Tato část výzkumu by měla odpovědět na otázku, proč jsou jeskyně v těch místech, kde jsou, a 

na jakých geologických strukturách vznikají,“ uvedl Drahný. 

Čtvrtým okruhem prací bude popularizace výsledků, jejímž vrcholem bude Albeřická jeskyně 

zobrazená v 3D modelu. „Žádná z krkonošských jeskyní není bohužel vhodná k tomu, aby byla 

zpřístupněna veřejnosti,“ řekl Jansa. 

https://hradec.idnes.cz/jeskyne-krkono...spx?c=A180511_400636_hradec-zpravy_the
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Radko Tásler z albeřické speleologické společnosti, která je hlavním dodavatelem prací, zkoumá 

podzemí Krkonoš 40 let. „Čtyři roky budou trvat práce v terénu, další půl rok se to bude zpracovávat,' 

řekl Tásler. V Krkonoších je vysoká koncentrace krasových jevů, především jeskyní, ponorů, 

krasových kanálů a drobných dutin. I když jsou Krkonoše jednou z nejprobádanějších oblastí ČR, o 

krkonošském krasu se toho moc neví, tyto jevy nebyly nikdy komplexně prozkoumány. 

https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/31...istich-letech-zmapuji-podzemi-hor.html 

 

09. Podrobně zmapují podzemí Krkonoš. 

nasepojizeri.cz | 12. 05. 2018 | Radek Drahný | Téma: Albeřická jeskyně 

Krkonoše jsou v hledáčku vědců a výzkumníků už více než 300 let. Co však našim předkům dlouhá 

léta unikalo, je podzemí Krkonoš. To odborníci začali intenzivněji zkoumat až v 60. letech minulého 

století. Odborně zrevidovat všechny krasové jevy, zdokumentovat vybrané jeskyně, vyhodnotit jejich 

vodní režim a zpropagovat podzemí Krkonoš si klade za cíl projekt Inventarizace krasových jevů v 

regionu Krkonoš podpořený z Operačního programu životní prostředí. 

„Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území v České republice. O mnohých složkách 

přírody toho víme opravdu hodně. O krkonošském krasu toho ale mnoho nevíme. Rádi bychom naším 

novým projektem navázali na kvalitní práci nadšených odborníků, speleologů, kteří zdejší podzemí 

od poloviny minulého století začali objevovat,“ řekl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. V 

Krkonošském národním parku je vysoká koncentrace krasových jevů (především jeskyní, ponorů, 

krasových kanálů a drobných dutin). Doposud však tyto jevy nebyly zkoumány komplexně. 

Projekt je rozdělen na čtyři základní okruhy. V prvním je nutné v terénu zrevidovat, jaké krasové 

jevy, především jeskyně, v Krkonoších máme, a oprášit výsledky starých průzkumů. Ty jsou v mnoha 

případech v šuplících různých badatelů a spolků. Druhý okruh prací je ryze speleologický. Všechny 

lokality se musí doplnit o velmi podrobnou dokumentaci, ve většině případů je třeba zhotovit nové 

mapy. Součástí těchto praktických prací je i čerpací zkouška v podzemních jezerech Albeřické 

jeskyně a průzkumné sondy hloubené do jeskynních sedimentů. Třetí okruh bádání je asi 

nejnáročnější. Týká se geologie vybraných jeskyní a výzkumu krápníkové výzdoby a jeskynních 

sedimentů v nich. Tato část výzkumu by měla odpovědět na otázku, proč jsou jeskyně v těch místech, 

kde jsou, a na jakých geologických strukturách vznikají. Nejatraktivnější pro laickou veřejnost bude 

čtvrtý okruh prací. Tím je popularizace výsledků, jejímž vrcholem bude Albeřická jeskyně 

zobrazená v aktivním 3D modelu. 

Hlavním řešitelem celého čtyřletého projektu je Česká speleologická společnost, spolek Albeřice 

a podílí se na něm několik specializovaných institucí, firem a jednotlivců. 

http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-ak...uji-podzemi-krkonos/?aktualitaId=53790 

 

10. V Krkonoších proběhne největší průzkum jeskyní. Speleogové probádají podzemí. 

denik.cz | 14. 05. 2018 | Jan Braun | Téma: Albeřická jeskyně 

krkonossky.denik.cz | 14. 05. 2018 | Jan Braun  

Speleologové začnou podrobně zkoumat všech bezmála osmdesát jeskyní v Krkonoších. Od 

nejmenších, dvoumetrových, kterým říkají blbodíry, až po největší v Horních Albeřicích. 

Do největší studie podzemí v historii se zapojí analytickou činností geologický ústav Akademie 

věd ČR, vzorky budou zkoumat také odborníci v Polsku. Pětiletý projekt přinese vedle cenných 

poznatků o stáří jeskyní a klimatu před desítkami tisíc let také možnost, aby se do největší, 

Albeřické, zájemci podívali prostřednictvím virtuální reality. Bude totiž naskenovaná v aktivním 3D 

modelu. „Je to největší jeskyně v národním parku, která nebude nikdy veřejnosti zpřístupněná, 

protože by došlo k jejímu zničení. Lidé tak získají výjimečnou příležitost prohlédnout si jí,“ 

upozorňuje Radko Tásler, předseda České speleologické společnosti Albeřice. 

„Vedle zmapování jeskyní si slibujeme od projektu také zpřesnění informací o geologickém 

vývoji a podzemí Krkonoš,“ vysvětluje hlavní cíl historicky největšího průzkumu krkonošských 

jeskyní Václav Jansa, náměstek ředitele Správy KRNAP, vedoucí odboru péče o národní park a 

garant pětiletého projektu bádání v podzemí. „Věřím, že zjistíme nové informace, například při 

https://www.hradeckadrbna.cz/zpravy/316-v-krkonosich-v-pristich-letech-zmapuji-podzemi-hor.html
http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-aktualne/podrobne-zmapuji-podzemi-krkonos/?aktualitaId=53790
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výzkumu jeskynních sedimentů, které se ještě nikdy v Krkonoších neprováděly,“ dodává. „Už teď 

jsme v jedné malinké jeskyni objevili geologické prvky, které nejsou v Krkonoších úplně běžné,“ 

naznačuje Tásler. 

Tajemství podzemí 

„Na základě rozboru krápníků bychom se měli dozvědět, jak jsou jeskyně staré, a jaké klima bylo 

v těchto místech před deseti či padesáti tisíci lety. To dodnes vůbec nevíme, nikdo ještě takto nebádal. 

Budeme zjišťovat, jak jeskyně reagují na počasí v dnešní době,“ upřesňuje speleolog. 

Výzkum poslouží rovněž k zjištění základních poznatků o jeskyních a jejich přesné délce. „Také 

se dozvíme, jak jsou hluboké propasti, kam odtéká voda, jak funguje vodní režim. Kvůli tomu 

odčerpáme i vodu z podzemních jezírek,“ doplňuje. Albeřičtí jeskyňáři využijí i výsledky svých 

starších průzkumů. 

V podzemí Krkonoš se intenzivněji bádá od 60. let minulého století. Dlouho probíhalo v 

dobrovolnické formě. „V posledních letech jsme díky Správě KRNAP získali prostředky na 

rozsáhlejší průzkum,“ připomíná Radko Tásler. 

Průzkum krasových jevů se bude odehrávat po celých Krkonoších, kde jsou vápencové jeskyně. 

„Je jich zhruba 75, včetně těch nejmenších, dvoumetrových, kterým říkáme blbodíry a dosud jsme se 

jimi jako jeskyňáři nevěnovali. Byly pro nás moc malé,“ usmívá se zkušený speleolog. K 

nejrozsáhlejšímu výzkumu dojde v Horních Albeřicích, kde se nachází osm jeskyní. Největší jsou 

Albeřická, dlouhá 250 metrů, a Krakonošova. 

Jaká překvapení odhalí krkonošský kras? 

„Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území v České republice. O mnohých složkách 

přírody toho víme opravdu hodně. O krkonošském krasu toho ale mnoho nevíme. Neživá složka 

přírody přitom rozhodně není méně zajímavá a jistě nás čeká celá řada překvapení,“ těší se na 

výsledky podzemního bádání ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

Na projektu za 20 milionů korun, podpořeném úhradou 90 procent nákladů z operačního programu 

Evropské unie Životní prostředí, spolupracuje se Správou KRNAP Státní fond životního prostředí. 

„Rádi bychom naším novým projektem navázali na kvalitní práci nadšených 

odborníků, speleologů, kteří zdejší podzemí od poloviny minulého století začali objevovat,“ říká 

Böhnisch. 

https://www.denik.cz/regiony/speleolog...jvetsim-pruzkumu-jeskyni-20180514.html 

 

11. Jeskyňáři a vědci probádají Krkonoše. 

Hradecký deník | 15. 05. 2018 | Jan Braun; (br) | Téma: Albeřická jeskyně 

Krkonošský deník | 15. 05. 2018 | Jan Braun; (br)  

Krasové jevy v Krkonoších budou detailně zkoumat místní speleologové i analytici z Akademie 

věd. Speleologové začnou podrobně zkoumat všech bezmála osmdesát jeskyní v Krkonoších. 

Od nejmenších, dvoumetrových, kterým říkají blbodíry, až po největší v Horních Albeřicích. 

Do největší studie podzemí v historii se zapojí analytickou činností geologický ústav Akademie věd 

ČR, vzorky budou zkoumat také odborníci v Polsku. Pětiletý projekt přinese vedle cenných poznatků 

o stáří jeskyní a klimatu před desítkami tisíc let také možnost, aby se do největší, Albeřické, zájemci 

podívali prostřednictvím virtuální reality. Bude totiž naskenovaná v aktivním 3D modelu. 

„Je to největší jeskyně v národním parku, která nebude nikdy veřejnosti zpřístupněná, protože by 

došlo k jejímu zničení. Lidé tak získají výjimečnou příležitost prohlédnout si jí,“ upozorňuje Radko 

Tásler, předseda zorňuje České speleologické společnosti Albeřice. 

 „Vedle zmapování jeskyní si slibujeme od projektu také zpřesnění informací o geologickém 

vývoji a podzemí Krkonoš,“ vysvětluje hlavní cíl historicky největšího průzkumu krkonošských 

jeskyní Václav Jansa, náměstek ředitele Správy KRNAP a garant pětiletého projektu bádání v 

podzemí. 

„Věřím, že zjistíme nové informace, například při výzkumu jeskynních sedimentů, které se ještě 

nikdy v Krkonoších neprováděly,“ dodává. „Už teď jsme v jedné malinké jeskyni objevili geologické 

prvky, které nejsou v Krkonoších úplně běžné,“ naznačuje Tásler. 
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„Na základě rozboru krápníků bychom se měli dozvědět, jak jsou jeskyně staré, a jaké klima bylo 

v těchto místech před deseti či padesáti tisíci lety. To dodnes vůbec nevíme, nikdo ještě takto nebádal. 

Budeme zjišťovat, jak jeskyně reagují na počasí v dnešní době,“ upřesňuje speleolog. 

Tajemství podzemí 

Výzkum poslouží rovněž k zjištění základních poznatků o jeskyních a jejich přesné délce. „Také 

se dozvíme, jak jsou hluboké propasti, kam odtéká voda, jak funguje vodní režim. Kvůli tomu 

odčerpáme i vodu z podzemních jezírek,“ doplňuje. Albeřičtí jeskyňáři využijí i výsledky starých 

průzkumů. 

V podzemí Krkonoš se intenzivněji bádá od 60. let minulého století. Dlouho probíhalo v 

dobrovolnické formě. „V posledních letech jsme díky Správě KRNAP získali prostředky na 

rozsáhlejší průzkum,“ připomíná Radko Tásler. 

Ve vápencových jeskyních 

Průzkum krasových jevů se bude odehrávat po celých Krkonoších, kde jsou vápencové jeskyně. 

„Je jich zhruba 75, včetně těch nejmenších, dvoumetrových, kterým říkáme blbodíry a dosud jsme se 

jimi jako jeskyňáři nevěnovali. 

Byly pro nás moc malé,“ usmívá se zkušený speleolog. K nejrozsáhlejšímu výzkumu dojde v 

Horních Albeřicích, kde se nachází osm jeskyní. Největší jsou Albeřická, dlouhá 250 metrů, a 

Krakonošova. 
„Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území v České republice. O mnohých složkách 

přírody toho víme opravdu hodně. O krkonošském krasu toho ale mnoho nevíme. 

Neživá složka přírody přitom rozhodně není méně zajímavá a jistě nás čeká celá řada překvapení,“ 

těší se na výsledky podzemního bádání ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

O projektu 

Na projektu za 20 milionů korun, podpořeném úhradou více než 90 procent nákladů operačním 

programem Evropské unie Životní prostředí, spolupracuje se Správou KRNAP Státní fond životního 

prostředí. “Rádi bychom naším novým projektem navázali na kvalitní práci nadšených odborníků, 

speleologů, kteří zdejší podzemí od poloviny minulého století začali objevovat,“ říká ředitel Správy 

KRNAP Robin Böhnisch. 

Foto popis| Detailní výzkum krkonošského krasu přinese poznatky o geologickém vývoji, 

krápníkové výzdobě a jeskynních sedimentech.  

Albeřičtí jeskyňáři absolvují nejrozsáhlejší bádání v Albeřické jeskyni (na snímku), která je 

největší v Krkonoších. 

 

12. 55. výročí Krkonošského národního parku. 

ČRo Hradec Králové | 15. 05. 2018 | Téma: Albeřická jeskyně 

Jakub Schmidt, moderátor 

Hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, jak jsme slíbili, mluvčí Krkonošského 

národního parku. Jednak proto, že do hor určitě taky naplno dorazilo jaro, a taky proto, že se tam 

bude teď hodně slavit. Pane Drahný, dobrý den, dobré ráno. Vítám vás. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Dobré ráno i všem posluchačům. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Tak Krkonoše, už jsou úplně bez sněhu? Ani na těch vrcholcích nic není? 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Zdaleka ne. V různých prohlubních a roklích ještě pořád jsou vrstvy sněhu. Vy si to můžete 

koneckonců ověřit za dobré viditelnosti i od Hradce Králové je ještě vidět mapa republiky, ten slavný 

fenomén, jižní svah Studniční hory a kdo nedohlédne nebo je špatná viditelnost, tak na stránce 

humlnet.cz je web kamera, kde od Husovy boudy z Pece pod Sněžkou je právě toto sněhové pole 

docela dobře vidět. 
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Jakub Schmidt, moderátor 

Ale to je pravda, že vlastně z Hradce Králové, když je opravdu dobrá viditelnost, jsou ty vrcholky 

krásně vidět a je to skoro jako kdyby ty hory naše nejvyšší české byly za Hradcem úplně, když se to 

světlo zvláštně a tak nějak příznivě láme. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Už jsme prostě blízko u sebe. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Jsem blízko u sebe. No to je dobře. A vy jste zmínil tu mapu republiky. Je jiná, než třeba předešlé 

roky nebo je pořád stejná. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Mapa republiky je pořád stejná. Ta konfigurace terénu, která právě způsobuje ten tvar sněhového 

pole, ten zůstává stejný. Teď ale se ukazuje, že roztává asi trochu rychleji, než jsme i odhadovali, 

protože ty dny jsou horké, a když nejsou horké dny, tak do toho prší a to je ta nejhorší možná 

kombinace déšť a horké dny, potom ten sníh odtává de fakto přímo před očima, takže když se dneska 

podíváme na to, jak mapa republiky vypadá, tak tam zůstávají už takové trochu větší střední Čechy. 

Jakub Schmidt, moderátor 

No a já si pamatuju roky, kdy vlastně mapa republiky vydržela vlastně nebo ta sněhová vrstva tam 

v tom údolíčku vlastně, tak vydržela až někdy do poloviny léta. To se asi letos nepovede. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Byly měsíce, pardon, byly roky,  kdy vydržela až do letních prázdnin. Do půlky letních prázdnin. 

V posledních letech to bylo obvykle do půlky června, teď máme půlku května a můj odhad je že do 

konce května, na začátek června je taková ta maximální doba, do které bych si troufl odhadnout, že 

mapa republiky dneska vydrží. 

Jakub Schmidt, moderátor 

No ono to vůbec i to jaro letos nastoupilo jaksi neuvěřitelnou formou, řekl bych, tedy pěkně 

všechno na rychlo. Říkalo se, že ten pyl, co máme na těch autech, je z řepky, vy ale určitě víte, že to 

tak není. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

U nás toho řepkového, takzvaně řepkové pylu bylo neuvěřitelně moc. Možná za to spíš můžou ty 

krkonošské smrky a semenní rok a pochopitelně u nás řepka široko daleko úplně není a přes to 

hřebeny byly zasypány. Kdo přijel na víkend, zaparkoval, tak pak auto skoro téměř nemohl najít, jak 

bylo zasypáno pylem, takže určitě semenný rok je velmi zajímavý. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Takže i u vás v Krkonoších. No já se možná ještě zastavím u toho sněhu a vrátím se k té letošní 

zimě. Jaká byla, co se týče vlastně sněhové pokrývky, protože já vím, že když jsme se tady spolu 

viděli tak před rokem, tak jsme si  tak lebedili, když to tak řeknu v uvozovkách, že ta loňská zima 

byla hodně na sníh bohatá, jak to bylo letos? 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

No, to bylo opět zajímavé, protože nebylo to taková ta zima, kdy nebyl sníh, abychom to tak řekli. 

Sněhu bylo relativně dost, určitě víc než v několika málo letech, které byly na sníh opravdu chudé, 

nicméně vývoj počasí, který přišel teďkon na jaře, tak jak jste už říkal, prostě ze zimy téměř do léta, 

tak ten sníh poměrně rychle odtál a dnes už i hřebeny jsou prakticky bez sněhu. 

Jakub Schmidt, moderátor 

V této souvislosti mě ještě napadá, že se mluví teď v poslední době nebo vlastně každý rok o suchu 

v přírodě, že té vody v přírodě není mnoho. Jak je to na horách, protože tam se to určitě musí poznat 

na těch, řeknu vodopádech, na těch pramenech, protože vždycky, když to taje, tak po té zimě to tam 

všechno jaksi burácí. Jak to je? 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Sucho je velké téma. Pochopitelně když není dost srážek, když není hodně sněhu v zimě, tak i na 

horách to sucho je vidět. My jsme speciálně v jednom projektu kvůli tomu i na našich rašeliništích 

začali monitorovat úbytek vody od loňského roku, takže jdeme na to i s odborníky, s vědci. Co se 
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týká těch vodopádu, je to pravda. V tuto dobu, když tedy taje sníh na horách, tak ty vodopády jsou 

nejmohutnější, nejvodnatější, ale čím blíž se budeme blížit, čím víc se budeme blížit letním 

prázdninách, tak vody bude v těch vodopádech ubývat a nebudou už tak mocné jako teď. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Kolik je vůbec pramenů vlastně v Krkonoších. Máte to spočítání? Tak ten nejznámější asi všichni 

víme, že je Labe. Prameny od těch řek tam pramení víc přeci. A potoků. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Řeka, vodstvo v Krkonoších, to je obecně velmi široké téma. Těch pramenů, praměnišť, to jsou 

tisíce, desetitisíce. To bychom ani nedokázali spočítat, ale pochopitelně všichni znají pramen Labe. 

Většina třeba ví, že jsou nějaké prameny Bílého Labe, nicméně dojít k prameni není úplně 

jednoduché, nejenom proto, že to obvykle nebývá jedno konkrétní místo, ale třeba prameny Labe, 

byť mají svůj symbolický, svůj symbolický střed u té skruže kousek od Labské boudy, kde je i známá 

mozaika měst, kterými Labe protéká, tak samotné vlastně prameniště Labe je asi 100- 200 metrů více 

na západ v rašeliništi, takže není to jedno místo, odkud vytéká ze skály pramínek a pak mohutní, 

mohutní až do toho veletoku. 

Jakub Schmidt, moderátor 

No jsme se zase zapovídali, pane Drahný, my to musíme přerušit, zahrát si písničku a pak musíme 

k těm oslavám, protože vy na tento týden chystáte velké oslavy, protože je to už 55 let, co byl 

Krkonošský národní park vlastně národním parkem vyhlášen. No a zase se ale k té přírodě určitě 

vrátíme, protože ono to nakonec taky je o té přírodě a o té ochraně. O té jedinečné krkonošské přírodě. 

Tak za chvilku řeknem víc. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Hostem Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes Radek Drahý, mluvčí 

Krkonošského národního parku. My musíme  připomenout, že Krkonošský národní park už teď ve 

čtvrtek oslaví kolikáté 55., ano vzpomněl jsem si, polokulaté narozeniny. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Polukulaté narozeniny. Ano. 

Jakub Schmidt, moderátor 

No tak než se pustíme do těch oslav a připomene trošičku tu historii, tak se ještě musíme vrátit k 

té nedávné naší historii tady v Dobrém ránu, k tomu prvnímu vstupu. Volal posluchač, že jsme řekli 

moc rychle, pane Drahný, tu adresu, kde je možné tedy sledovat tu mapu republiky. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Poměrně hodně různých webkamer je na internetové stránce humlnet.cz. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Huml. 

Radek DRAHNÝ, mluvčí Krkonošského národního parku 

Humlnet.cz. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Tak humlnet.cz, tam to uvidíte. Dobře. Pojďme k těm oslavám a pojďme k té historii. 55 let, kdy 

to tedy bylo. Bylo to tedy 17. tuším května. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

17. tedy ve čtvrtek je přímo den, kdy slavíme to hlavní výročí. 

Jakub Schmidt, moderátor 

A byl to rok 1963. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

1963. 

Jakub Schmidt, moderátor 

No a co se tenkrát vlastně stalo? 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Byl vyhlášen Krkonošský národní park, ale tento datum, i když je významný, tak je svým 

způsobem jenom symbolický, protože ta snaha ochranářů a vědců a milovníků Krkonoš o vyhlášení 
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Krkonoš jako chráněného území, tak je mnohonásobně delší. Konec konců už v roce 1904 hrabě 

Harrach v Labském dole vyhlásil první rezervaci ve svém území, protože si už tehdy uvědomovali 

jedinečnost Krkonoš, stejně tak v 50 letech vzniklo 8 přírodních rezervací, už tedy zákonem 

chráněných, a to byl de fakto jakýsi prolog tomu, že v roce 63 byl vyhlášen Krkonošský národní park. 

Ještě ale tomu předcházelo o 4 roky dříve, v roce 59 na polské straně vyhlášení Polského parku, takže 

v těchto souvislostech 50. léta - přírodní rezervace. 59. rok - Polský národní park a rok 63 Krkonošský 

národní park. Ono to tak logicky v těch 50. letech zapadlo do sebe. 

Jakub Schmidt, moderátor 

A ta spolupráce mezi tím Českým národním parkem a tím Polským funguje? 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Já nemůžu nic jiného, že my vnímáme Krkonoše de fakto jako pouze jedno území, bez ohledu na 

historické souvislosti a bez ohledu na přepnutí státní hranicí. My dneska celé území Krkonoš, z 

hlediska přírodního, spravujeme prakticky jako jedno. Pochopitelně každý z národních parků má svá 

zákonná omezení, ale prakticky managementový přístup je úplně stejný. 

Jakub Schmidt, moderátor 

O my jsme si tady mnohokrát i na vašem s našimi hosty o výjimečnosti vlastně té přírody Krkonoš 

povídali. Mluvíme stále vlastně. Já si vzpomínám na pana Maternu od vás, který byl na expedici na 

Špicberkách vlastně a on tady říkal, že to bohatství těch naších nejvyšších českých hor je i v tom, že 

se právě v mnohém podobají té krajině, která vlastně je za polárním kruhem. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Ono Krkonoše ne nadarmo mají přezdívku „ostrov arktidy uprostřed Evropy“. Tak drsné klima, 

jako jsou Krkonoše, také s přezdívkou "nejmenší středohory světa", tak takové drsné klima, jako je 

tady nenajdeme mezi alpami a Skandinávií široko daleko nikde jinde. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Taky můžeme ale navázat a říct, že vlastně si myslíme, že ty Krkonoše dobře známe. Že už jsme 

je všichni prošli a víme, co kde je, ale ono to tak není úplně, viďte. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

No, máte pravdu. Pochopitelně za desítky a stovky let výzkumu a bádání v Krkonoších známe 

téměř všechny kytičky, zvířátka, ptáčky, které tam máme, kteří tam žijí, rostou, ale čím víc nám věda 

se umožňuje dostat do titěrností nebo do neznámých prostor, tak tím se dostáváme k novému poznání. 

Začíná intenzivní bádání třeba na organismy žijící v půdě. Tam nás čekají velké objevy. Letos 

zahajujeme projekt mapující, systematicky mapující podzemí Krkonoš, to je opět prostor, která nám 

byl dlouho utajen a vlastně díky snaze amatérských speleologů, kteří byť amatéři, tak ale na 

profesionální úrovni některé jeskyně už mapovali od 50. let, tak tento projekt Podzemí Krkonoš nám 

právě má přiblížit. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Albeřické jeskyně, to je první místo, které mě napadne vlastně, ale dneska jsem četl v novinách, 

že vlastně to je jeskyně samozřejmě nepřístupná veřejnosti, a že ani nikdy přístupná.. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Ale my ji zpřístupníme. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Vy ji zpřístupníte. Já vím jak, tak to povězte. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

My ji zpřístupníme, ale abychom posluchače nemátli, v rámci projektu vznikne  3D model 

Albeřické jeskyně, protože jak říkáte, je to jakási vlajková loď Krkonošského krasu a vytvoříme 3D 

model, díky kterému se návštěvníci do této jeskyně dostanou zcela bezpečně, i klaustrofobici a 

podívají se de fakto ze sucha svých obývacích pokojů na model této krásné jeskyně. 

Jakub Schmidt, moderátor 

A vy jste tam byl někdy? 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

To štěstí jsem ještě neměl. 
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Jakub Schmidt, moderátor 

Neměl, neměl. No my určitě speleologii a jeskyňáře z Albeřic pozveme taky brzo do našeho 

vysílání, abychom si právě o tom zkoumání toho podzemí Krkonoš pověděli víc a těch jeskyní, no. 

Ale my musíme na závěr pozvat naše posluchače na ty oslavy, říkali jsme 55 narozeniny, to si žádá 

velkou oslavu. Budete slavit v pátek? 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Hlavní oslavy připadají na pátek a já si dovolím pozvat posluchače na odpolední program, kdy ve 

Vrchlabí v zahradě za čtyřmi historickými domky máme připraveny dva koncerty. V 15 hodin 

skupiny Jumping Drums a v 19 hodin skupiny Jam n´ Bazar a zároveň v průběhu celého odpoledne 

bude zároveň probíhat také Muzejní noc tentokrát věnovaná archeologii a s naším partnerem Muzeum 

keramiky v Boleslavci připravujeme novou výstavu o archeologických nálezech, keramických 

nálezech a stejně tak se návštěvníci budou moc na řadě stánků k tématu archeologie, de fakto až 

dostat. Šáhnout si nato, co dělají archeologové. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Takže v pátek bude ve Vrchlabí veselo, ale nejenom v pátek protože pochopitelně předpokládám, 

že to budete oslavovat průběžně celý rok a připomínat nám tu výjimečnost těch Krkonoš a té 

krkonošské přírodě. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

A nejenom letos, ale i v dalších letech. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Slíbil Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku. Moc děkujeme za dnešní návštěvu 

tady u nás v Dobrém ránu a samozřejmě vám Krkonošskému národnímu parku a všem těm, kteří se 

o těch nebo za těch 55 let o něj starají, tak samozřejmě všechno nejlepší. 

Radek Drahný, mluvčí Krkonošského národního parku 

Na slyšenou a na viděnou. 

 

13. Zpátky do jeskyní, velí park. 

Mladá fronta DNES | 16. 05. 2018 | Tomáš Plecháč | Téma: Albeřická jeskyně 

Krkonošské podzemí čeká největší výzkum v historii, odborníci za pět let probádají 80 jeskyní. 

Podrobný popis všech jeskyní a krasových jevů v Krkonoších dosud neexistuje. Avšak už do pěti 

let údajně bude. 

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ve spolupráci s albeřickými speleology 

rozjela velký projekt s rozpočtem 18 milionů korun, jehož cílem je detailně zmapovat podzemí hor. 

V historii k podobně komplexnímu výzkumu ještě nikdy nedošlo. Odpovědět má i na otázky, jak 

Krkonoše vznikaly a jaké zde bylo před desítkami tisíc let počasí. 

Podzemí Krkonoš patří k nejméně prozkoumaným oblastem. Vždyť odborníci se mu intenzivně 

věnují teprve od šedesátých let minulého století. Nikdy to ale nedělali komplexně a s využitím 

nejmodernějších metod jako nyní. „Všichni se na výsledky tohoto projektu velmi těšíme, myslím si, 

že nás čeká celá řada překvapení. Krkonoše jsou jedním z nejprozkoumanějších území v České 

republice, ale o krkonošském krasu toho mnoho nevíme,“ říká šéf Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

Speleologové opráší výsledky starých výzkumů, jeskyně v Krkonoších přeměří, podrobně 

zdokumentují a ve většině případů vytvoří také nové mapy. Zkoumat budou jeskynní sedimenty a 

krápníkovou výzdobu. 

„Tato část výzkumu by měla odpovědět na otázku, proč jsou jeskyně v těch místech, kde jsou, a 

na jakých geologických strukturách vznikají,“ doplňuje mluvčí správy parku Radek Drahný. 

Průzkum se uskuteční v širokém pásu nejvyšších hor od Rokytnicka na západě až po východní 

Krkonoše. Nachází se zde kolem osmdesáti známých jeskyní, žádná z nich není zpřístupněna 

veřejnosti. Některé jsou hluboké jen několik metrů, jiné však měří desítky až stovky metrů. Vůbec 

největší v národním parku je Albeřická jeskyně v Horních Albeřicích měřící 250 metrů.  
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Krakonošova jeskyně je se čtyřiceti metry zase nejhlubší. Mezi další významné patří Celní s 

délkou 120 metrů, Medvědí nebo jeskyně Trucovna. Právě těm nejdůležitějším jeskyním budou 

speleologové věnovat nejvíce pozornosti. 

„Kromě základních informací o jeskyních bychom se po rozborech krápníků také měli dozvědět, 

jak jsou jeskyně staré a jaké tady bylo před deseti nebo padesáti tisíci lety klima. To vůbec nevíme. 

Také bychom měli zjistit, jak jeskyně reagují na počasí dnes nebo jak závislá je voda v jeskyni na 

srážkách,“ vysvětluje předseda České speleologické společnosti Albeřice Radko Tásler. Například 

se pokusí odčerpat vodu z podzemních jezírek v Albeřické jeskyni, aby zjistili, odkud se voda do 

podzemí dostává a jak celý vodní režim v největší jeskyni národního parku funguje. 

Nové informace o vývoji hor? 

Nákladné laboratorní expertizy tisíce let starých usazenin by dokonce mohly leccos prozradit o 

vývoji Krkonoš. „Ve chvíli, kdy se udělají podrobné geologické sondy, budeme moct sledovat, jakým 

způsobem docházelo ke zvrásnění Krkonoš. Významně se zpřesní informace o geologickém vývoji 

hor,“ očekává náměstek ředitele správy parku Václav Jansa.  

Jeskynní sedimenty v Krkonoších dosud nikdo podrobně nezkoumal. 

Nejzajímavějším výstupem pro veřejnost bude zobrazení Albeřické jeskyně v 3D modelu.  

Speleologové ji budou digitálně skenovat a snímat kamerami, vznikne tak naprosto přesný 

virtuální model. Ochranáři si od projektu také slibují, že jim řekne, jak se mění klima v podzemí a 

jaký vliv to má na zimování netopýrů. Všechny jeskyně odborníci také zabezpečí. 

Je velice pravděpodobné, že výzkum přinese nové parametry. Speleologové totiž budou pracovat 

s moderními technologiemi, které dříve neměli k dispozici. Podzemní prostory místo pásmem a 

geologickým kompasem zaměří speciálním laserovým dálkoměrem. 

„Výsledky budou mnohem přesnější. Je možné, že některé jeskyně po přemapování budou delší,“ 

naznačuje Tásler. 

Podle něj není vyloučené, že se podaří objevit i dosud neznámé části krkonošského podzemí. 

Zatím posledním objevem je od loňského roku 16 metrů dlouhá chodba v Albeřické jeskyni, která 

se odkryla díky extrémnímu suchu a poklesu vodní hladiny ve středním patře jeskyně.  

Správa KRNAP projekt na důkladné zmapování krkonošského krasu připravovala několik let. 

Předcházela tomu řada menších přípravných výzkumů v posledních letech. „Byly to projekty malého 

rozsahu, nicméně naprosto zásadní, protože došlo k podrobnému zmapování vápence ve východních 

Krkonoších. Tím jsme získali vstupní informace, abychom tento velký projekt mohli vůbec připravit,“ 

poznamenává Václav Jansa. Letos zahájený výzkum skončí v roce 2022. Peníze na něj ochranáři 

získali ze Státního fondu životního prostředí. 

Foto popis| Albeřická jeskyně je s 250 metry největší. Na snímku speleolog Radko Tásler při 

měření podzemního jezírka. 

 

14. Jeskyně pod drobnohledem. 

5plus2 | 18. 05. 2018 | Tomáš Plecháč | Téma: Albeřická jeskyně 

V Krkonoších začal největší průzkum podzemí v historii. Speleologové budou pět let bádat v 

80 jeskyních. 

Velice podrobný průzkum jeskyň v nejvyšších českých horách rozjela ve spolupráci s 

albeřickými speleology Správa Krkonošského národního parku (KRNAP). Odborníci budou pět let 

bádat v podzemí, jeskyně přesně zaměří, prozkoumají krápníky i usazeniny. Výzkum by mimo jiné 

mohl přinést odpověď na to, jak Krkonoše vznikaly a jaké zde bylo před tisíci lety počasí. 

Takto velký průzkum krkonošského krasu ještě nikdo v historii nedělal. Jeskyně patří k nejméně 

probádaným oblastem. Odborníci v nich sice intenzivně bádají od 60. let minulého století, ale nikdy 

to nedělali komplexně a s využitím nejmodernějších metod. „Krkonoše jsou jedním z 

nejprozkoumanějších území v republice, ale o krkonošském krasu toho mnoho nevíme,“ přiznává 

šéf Správy KRNAP Robin Böhnisch. 
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Odčerpají vodu z jezera 

Speleologové opráší výsledky starých výzkumů, jeskyně v Krkonoších přeměří, podrobně 

zdokumentují a ve většině případů vytvoří také nové mapy. Zkoumat budou jeskynní sedimenty a 

krápníkovou výzdobu. 

Průzkum zahrne široký pás od Rokytnicka na západě až po východní Krkonoše. Nachází se zde 

kolem 80 známých jeskyní, žádná z nich není zpřístupněná veřejnosti. Některé jsou jen několik metrů 

hluboké, jiné měří desítky až stovky metrů. Vůbec největší v národním parku je Albeřická jeskyně v 

Horních Albeřicích měřící celkem 250 metrů. Krakonošova jeskyně je se 40 metry zase nejhlubší.  

„Kromě základních informací o jeskyních bychom se také na základě rozborů krápníků měli 

dozvědět, jak jsou jeskyně staré a jaké tady bylo před deseti nebo padesáti tisíci lety klima. To vůbec 

nevíme. Také bychom se měli dozvědět, jak jeskyně reagují na počasí dnes, jak je voda 

v jeskyni závislá na srážkách a tak dále,“ vysvětluje předseda České speleologické společnosti 

Albeřice Radko Tásler. 

Například se pokusí odčerpat vodu z podzemních jezírek v Albeřické jeskyni, aby zjistili, odkud 

se voda do podzemí dostává. 

Nákladné laboratorní expertizy tisíce let starých usazenin by dokonce mohly leccos prozradit o 

vývoji Krkonoš. „Ve chvíli, kdy se udělají podrobné geologické sondy, budeme moci sledovat, jakým 

způsobem docházelo ke zvrásnění Krkonoš. Významně se zpřesní informace o geologickém vývoji 

hor,“ upozorňuje náměstek ředitele Správy KRNAP Václav Jansa.  

Jeskynní sedimenty v Krkonoších dosud nikdo podrobně nezkoumal. Nejzajímavějším výstupem 

pro veřejnost bude zobrazení Albeřické jeskyně v aktivním 3D modelu.  

Speleologové ji budou digitálně skenovat a snímat kamerami. Vznikne naprosto přesný virtuální 

model. 

Ochranáři si od projektu také slibují, že jim řekne, jak se mění klima v podzemí a jaký vliv to má 

na zimování netopýrů. Všechny jeskyně odborníci také zabezpečí. Je velice pravděpodobné, že 

výzkum stanoví nové parametry podzemních prostor. Speleologové totiž budou pracovat s 

moderními technologiemi, které dříve neměli k dispozici. Podzemí namísto pásma a geologického 

kompasu zaměří speciálním laserovým dálkoměrem. „Výsledky budou mnohem přesnější. Je možné, 

že některé jeskyně po přemapování budou delší,“ naznačuje Radko Tásler. 

Podle něj není vyloučené, že se podaří objevit i dosud neznámé části krkonošských jeskyní. Není 

to však hlavním cílem projektu. Zatím posledním objevem je od loňského roku 16 metrů dlouhá 

chodba v Albeřické jeskyni, která se odkryla díky extrémnímu suchu a poklesu vodní hladiny ve 

středním patře jeskyně. Projekt Správy KRNAP skončí v roce 2022. Jeho rozpočet je kolem 18 

milionů korun. Ochranáři na to získali peníze ze Státního fondu životního prostředí. 

Foto popis| Radko Tásler měří jezírko v Albeřické jeskyni. 

Foto autor| Foto / Tomáš Plecháč 

Foto popis| Největší v Krkonoších. Albeřická jeskyně měří více než 250 metrů. Po přeměření 

může k její délce ještě několik metrů přibýt. 

 

15. Albeřická jeskyně. 

ČRo Hradec Králové | 06. 08. 2018 Téma: Albeřická jeskyně. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Je 8 minut po půl 9. A dnes v Dobrém ránu s naším hostem, jak jsme slíbili, podíváme do Krkonoš, 

ale nikoliv na lákavá turistická místa, ale za krásami krkonošského podzemí. Možná už jste slyšeli i 

velkém průzkumu, kterým chtěj jeksyňáři a  další odborníci podrobně zmapovat 

krkonošské jeskyně a tak jsme pozvali geologa a speleologa Radko Táslera, abychom se zeptali na 

další podrobnosti. Pane Táslere, dobrý den. Dobré ráno 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Dobré ráno. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Tak musíme připomenout, že vy jste také šéfem taky albeřických speleologů. 
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Radko Tásler, geolog, speolog 

Ano. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Jeskyňářů, tak jak dlouho se vlastně vy sám vlastně těm Krkonoším, těm jeskyním tam věnujete. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

No tak já, nevím, jestli bohužel nebo bohudík, skoro 50 let. 

Jakub Schmidt, moderátor 

50 let. Já myslím, že bohudík, protože máte tedy bohaté zkušenosti. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Bohudík v tomhle smyslu trošku stárnem. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Tak každý stárnem. Nikdo nemládne. Můžeme říct, čím je výjimečný ten projekt, do kterého jste 

se teď tedy v Krkonoších pustili. Musíme říct taky, že bude trvat možná taky nějakých 5 - 4 , 5 let. 

Než bude všechno hotovo a že má rozpočet, jak jsem se dočetl, snad 18 milionů korun. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Ano, v podstatě je to spolupráce s Krkonošským národním parkem, protože veškeré jeskyně, který 

budou předmětem toho průzkumu se nalézají v Krkonošském národním parku a čili Správa toho 

krkonošského národního parku to financuje a tady ten průzkum už probíhá více než 50 let a dejme 

tomu těch posledních 40 trošinku jako intenzivněji, ale probíhá amatérsky. Já nemám rád to slovo 

amatérsky, protože oni to dělají profesionálové, ale dělají to zadarmo a teprve teď jsme se dostali, 

že jo do takové fáze, že na to mám peníze, čili my si budeme moct dovolit nejenom takový ten běžný 

speologický čili v uvozovkách jeskyňářský výzkum, ale je tam hodně peněz na speciální analýzy. 

Jsou tam peníze na čerpací pokus, čili my se dozvíme vlastně kolik vody a jak hluboko sahá v 

americký jeskyně a co je možná populárně možná pro lidi nejpřitažlivější, tak celá americká 

jeskyně bude naskenovaná a v podstatě virtuálně se jí budou moci prohlídnout. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Tak na to se moc těším, protože on se tam opravdu jen tak někdo nepodívá do těchto prostor. Už 

nepodíval, ani nepodívá do budoucnosti, protože jeskyně v Krkonoších, ty jsou asi všechny více 

méně zavřené a lidem nepřístupné. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Jednat jsou zavřené a jednat to ani není vhodné zpřístupňovat, protože nejdelší 

krkonošská jeskyně měří zhruba 250 metrů a v podstatě, vy se tam postavíte jenom na 2 místech. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Aha, takže je to nízké. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Takže muselo by se ho hodně zničit, rozstřílet, takže pro lidi nevhodné. Kam třeba občas je možné 

se i podívat je /nesrozumitelné/ jeskyně. Tam jdu a tam se nějaké /nesrozumitelné/ udělá, ale všechno 

je to proti důlním dílů, které v Krkonoších jedno máme zpřístupněné, je to malé, čili pro návštěvy 

nevhodné. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Když jste mluvil o těch důlních dílech, tak to je ten kovárna. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

To je ten důl kovárna. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Tam je možné se určitě přijít podívat. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Letos ne zatím. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Letos ne. Letos je zavřeno. Pojďme zpátky k těm přírodním jaksi krasovým záležitostem. K 

těm jeskynním. Kolik takových jeskyní v těch Krkonoších vůbec je celkem. 
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Radko Tásler, geolog, speolog 

Celkem jich máme registrováno skoro 80, ale upozorním, že většina z nich, jak my tomu říkáme 

slangově blbodíry, protože jsou to jeskyně malé díry do 10 metrů, ale těch větších a významných z 

hlediska spelologického a odborného těch máme 12. 

Jakub Schmidt, moderátor 

A tam patří tedy Albeřická jeskyně. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Tam patří Albeřická jeskyně, Krakonošova, Celní jeskyně, s ní trucovna. Medvědí jeskyně, 

mimochodem nejbohatší paleontologické naleziště v Krkonoších, Ponitelská jeskyně, Netopíří mlýn, 

Rokytnická, teď nevím, jestli jsem něco nezapomněl. 

Jakub Schmidt, moderátor 

To je klidně možné. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Hříběcí ještě. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Ale je jich 12 tedy. Do 12 těch opravdu velkých. Je ještě vůbec třeba v Krkonoších taková jeskyně, 

o které nevíte? Třeba by mohla být v rámci tohohle průzkumu nějakým překvapením pro vás? 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Já si myslím, může být tím, že se to teď dělá detailně. Jednak my otevíráme zaprášená šuplata a 

tom vytahujem ty různý poznámky těch 40 starých a teď se na to vlastně díváme úplně jinýma očima, 

protože máte zkušenosti a může se stát, že na některých místech se opravdu něco objeví. My už jeden 

takovej malej objev máme. To zatím trošinku necháme ještě pod pokličkou, protože to bude z 

odborného hlediska trošinku překvapení. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Takže to necháme pod pokličkou. Neřekneme to. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

My ještě nemáme analýzy, nemáme spousta výsledků, čili já bych tady mohl něco říct a pak by to 

nemusela být tak úplně pravda. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Aha a týká se to té Albeřické? 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Ne, netýká se to. Týká se to těch menších jeskyní. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Tak to se těšíme moc, to bude určitě velmi příjemné, protože já jsem v rámci, v souvislosti s tou 

Albeřickou jeskyní slyšel, že se vám asi loni před rokem taky něco povedlo, že díky tomu, že klesla 

ta voda a že vám podařilo objevit tu chodbu 16 metrů dlouhou. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Ano, ano, což na Krkonoše je dost a hlavně ta chodba má krápníkovou výzdobu, a jelikož to sucho 

pokračuje a podle toho stavu oni hodiny, které teď registrujeme, tak pokaď to bude pokračovat, jakože 

bohužel asi jo, tak bysme se mohli dostat někam dál a navíc se v téhle Albeřický jeskyni plánoval 

rozsáhlý potápěčský průzkum a i ty podvodní prostory by měly být nafilmovány. 

Jakub Schmidt, moderátor 

No tak si o tom budeme povídat i dál po písničce s naším dnešním hostem geologem 

a speleologem Radko Táslerem. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Hostem Dobrého rána je dnes Radko Tásler. Geolog, speleolog a taky šéf albeřických jeskyňářů. 

My si povídáme o tom velké průzkumu, díky kterému chtějí tedy vědci a odborníci dostat odpovědi 

na mnoho otázek, které se týkají jeskyní v našich nejvyšších českých horách, tedy v Krkonoších, ale 

mě to nedá, pane Táslere, když vás tady mám, mně to nedá, abych se nezeptal na to, co se letos před 

pár týdny odehrálo daleko za našimi hranice v tom Thajsku. Sledoval jste tu záchranu fotbalistů 

malých? 
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Radko Tásler, geolog, speolog 

Samozřejmě tak trochu jo, i když já o té lokalitě nic nevím, tak se o tom velice špatně hovoří. K 

tomu můžu říct tak jenom 2 věci. V tropech šlo o velké jeskyně a jsou tam velké srážky, to asi ví 

každej a na jednu stranu bych řekl, že to byla hlavně před monzumem období velká nezodovědnost 

toho trenéra, že tam šel. To je první věc. Já když jsem viděl ty závěry, tak ani neměli pořádné vybavení 

a druhá stránka věci, ta ohromná záchranná akce a ten vedoucí té záchranné akce a ti potápěči, ti 

by měli dostat dobrou cenu. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Metál. Ano, to bylo neuvěřitelné, jak se jim to povedlo. Já myslím, že celý svět to 

sledoval. Jeskyně je tady zrádná v tom, že když do ní vlezete, bych řekl, tak vlastně, když začne 

venku pršet, vy o tom nevíte, tak možná i to sehrálo nějakou svoji roli, protože kdyby věděli, že začlo 

tak vydatně pršet, tak by asi šli rychle možná pryč. Mě napadá, existuje něco podobného, nějaký 

takovýhle zrádný řekl bych jeskynní systém i tady u nás? 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Samozřejmě. Je to v těch jeskynních, kde jsou podzemní řeky, čili konkrétně u nás v 

moravský kras a už několikrát se takováhle situace stala. Já bych jmenovat jednu, nebudu mluvit o 

tom konkrétně, protože jsem u ní nebyl, ale přišla velká voda, byli tam jeskyňáři, zkoumali jednu 

část jeskyně, ale oni tam měli podzemní bivak, ty přístupové chodby se zatopily a oni tam byly v 

naprostý pohodě. Venku se rozjela, venku se rozjela velká záchranná akce, a protože oni byli 

vybavený, tak se vůbec nic nedělo a oni vůbec nevěděli, že se venku rozjíždí velká záchranná akce 

a to je právě ten problém, že ta nezkušenost a nezodpovědnost, že když se jde to takových 

nebezpečných jeskyní, tak by mělo nějaký spojení, nějaká předpověď počasí a nějaký takovýhle 

varovný systém by měli mít. 

Jakub Schmidt, moderátor 

A asi bychom my, jako turisté, nikdy neměli chodit do nějakých neprobádaných záležitostí a bez 

toho spojení ven. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

To je další věc. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Jak je to, když už jsme u té vody, v těch jeskyních, teď jsme tedy mluvili o tom Thajsku, potom 

taky o Moravském krasu tady u nás, jak je to s tou vodou právě v těch jeskyních v Krnoších. Tam 

tedy nic takového nehrozí. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Tam nám nic takového nehrozí. Když byla, když byla poslední průtrž mračen, což je rok 2013, 

když nám kdy pršelo tolik, že nám z Černé hory ujela velká zemní lavina, že jo svobody, tak jsem 

okamžitě objel tyhle ty lokality a zjistil sem, že nám sice do jeskyně ta dešťová voda teče a ve velkým 

množství, ale že hladina nestoupala tak rychle, jak já jsem si představovat, protože to byly první 

centimetry za den. Mnohem rychleji ta hladina stoupá, když pořádní zima a taje sníh. Taje třeba 10 

centimetrů za den, ale pořád stačíte utéct, čili to není takováhle rychlost. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Taková rychlost. No a vy teď, vy už jste to říkal taky před písničkou, že se pustíte do těch čerpacích 

zkoušek, kdy nějak budete chtít odčerpat vodu právě z té Albeřické jeskyně. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Samozřejmě, protože ta Albeřická jeskyně, to je trošku Krkonošský unikát, ona nám stahuje vodu 

z celý části horního, horních Albeřic. Takovej teoretickej výpočet je, že by tam někde mělo být až 30 

vteřinovejch litrů, jenže ta jeskyně je 15 metrů pod úrovní dna údolí. Jak víme dobře, voda do kopce 

neteče, čili my pořádně nevíme, kde ta voda vytéká. Z hlediska průběhu /nesrozumitelné/ může 

vytékat v Polsku, ale může také vytékat někde strašný /nesrozumitelné/ v Albeřicích a ten čerpací, 

pokud by měl ukázat, vlastně kolik tý vody vy jste schopni čerpat, aniž by ná poklesla hladina a 

naopak my se budeme snažit tu hladinu srazit co nejvíc, aby jsme jednak se pokusili objevit nějaké 

prostory a proniknout do nich a vlastně vypočítat, kolik té vody je možný od tamtaď čerpat v době 
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nějakého průšvihu, problému s vodou tady jako /nesrozumitelné/ čili jako že by to mohl být nějakej 

náhradní zdroj vody, protože to je hluboká zakleslá voda v geologických strukturách. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Řekněte mi na závěr, pane Táslere, protože vy jste jeden z mála tedy lidí, kteří se mohli podívat 

do té Albeřické jeskyně, o ní se hodně mluví, jak to v ní vypadá? Je hezká? Ta krápníková výzdoba 

stalaktity, stalagráty. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Samozřejmě, jako patriot musím říct, že to je nejhezčí jeskyně široko daleko. Ne krápníky tam 

nenajdete. To jsou jenom v takovejch odbočkách, kam se i jeskynář těžko dostává. Si musí sundat 

přilbu, aby se tam protáhl, ale ta jeskyně je nádherná tím, že je vyvinutá v bílých metomofonních 

vápencích, čili v mramorech. Nejhezčí je závěrečná část Albeřický jeskyně, kam se už musíte už 

trošku po laně pouštět. Musíte se tam plazit a ty mramory jsou mocněný tím, že tam jsou nejhlubší 

jezera, tam jsou 15 - 19 metrů hluboký jezera a ty podvodní části jeskyně my zatím nevíme, kam 

vedou. To může být větší hloubka. To může být mnohem větší vzdálenost, možzná právě do toho 

Polska. 

Jakub Schmidt, moderátor 

A bude to pro vás velké překvapení možná. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Doufáme. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Jednám, takovým výstupem by měl být z toho celého průzkumu 4letého nebo 5letého i nějaký 3D 

model Albeřické jeskyně, tak aspoň pro nás, kteří se tam nikdy nepodíváme, to bude určitě příjemné 

a já moc děkuju za dnešní povídání, které tedy hlavně bylo o Krkonoších, ale i s takovou výhybkou 

a odbočkou do Thajska našeho hostu krása. Radko Tásler, geolog a jeskynář, který se tady bude i dál 

těmi jeskyněmi v Krkonoších i dál zabývat. Pane Táslere, děkuju. 

Radko Tásler, geolog, speolog 

Děkuju, na shledanou. 

Jakub Schmidt, moderátor 

Ať se daří. Hodně štěstí vám přejeme.  

 

16. Voda mizí i z podzemí, důkaz podává jeskyně. 

Mladá fronta DNES | 09. 08. 2018 | Tomáš Plecháč | Téma: Albeřická jeskyně. 

K historickému minimu se blíží úroveň vody v podzemí Albeřické jeskyně. Hydrologické poměry 

v podzemí nyní speleologové sledují pomocí moderních měřidel. 

Sucho, které v posledních letech trápí celou republiku, není patrné pouze na povrchu, ale také v 

podzemí. V největší krkonošské jeskyni v Horních Albeřicích je v podzemním jezírku nyní nejméně 

vody, co zdejší speleologové pamatují za posledních 45 let, kdy v Albeřické jeskyni bádají a 

hydrologické poměry měří. Sledovat přesný stav vody a množství srážek jim nově pomáhají moderní 

měřidla. Pokud bude sucho pokračovat, podzemní jezero už brzo klesne na absolutní historické 

minimum. Na dosud nejnižší hranici přitom hladina byla loni v únoru. 

O dva metry níž za tři měsíce 

Už na první pohled není v největší krasové oblasti Krkonoš něco v pořádku. Koryto Albeřického 

potoka je druhé léto po sobě zcela vyschlé, požární nádrž ze zelenou vodou připomíná bažinu. U 

vstupu do největší horské jeskyně v Bischofově lomu hladina klesla za poslední tři měsíce o dva 

metry. Ve vyhrabaných dírách, které speleologové odkryli a kde jsou zbytky krasových struktur, je 

voda téměř na dně. Na takto nízké hranici v Albeřické jeskyni v tomto období ještě nikdy nebyla. 

Červená značka na stěně jeskyně, kterou tam před lety speleologové zakreslili, označovala 

dlouhodobý průměr vody ve vstupní části. Už několik let se k němu ale hladina v létě ani nepřiblížila, 

v současnosti je čtyři metry pod značkou. „Myslím si, že za posledních deset let voda ke značce 

nedosáhla. Dnes je v jeskyni tolik vody jako při nejnižších stavech v zimě, a to máme teprve srpen. 

Pokud bude sucho pokračovat a navíc bude tuhá zima, může hladina klesnout klidně o další dva 
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metry,“ říká šéf albeřických jeskyňářů Radko Tásler. K minimu z loňské zimy v současnosti chybí 

už zhruba jen metr. Podle něj z podzemí odteklo za poslední suché roky tolik vody, že může trvat i 

několik let, než se voda v jeskyni vrátí na dřívější stavy. 

Přesně monitorovat kolísání vodní hladiny nyní speleologové mohou díky automatické 

vodoměrce, kterou před měsícem do jeskyně nainstalovali. Ta měří výšku hladiny a teplotu vody 

každou hodinu. Monitoring je součástí pětiletého projektu zmapování jeskyní a krasových jevů na 

horách, který letos ve spolupráci s albeřickými speleology rozjela Správa Krkonošského národního 

parku. „Rádi bychom naším novým projektem navázali na kvalitní práci nadšených odborníků, 

speleologů, kteří zdejší podzemí od poloviny minulého století začali objevovat,“ poznamenává ředitel 

Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

Voda mizí neznámo kam 

Albeřická jeskyně je jedinou v Krkonoších, kde je voda vázaná přímo na spodní struktury. „Jsou 

zde jezera, jejichž hloubku přesně neznáme. Výška hladiny odráží dlouhodobou vodní situaci v 

podzemí,“ vysvětluje Tásler. Jeskyně se zpožděním nasává srážky z celých Horních Albeřic, voda 

mizí v podzemí a pokračuje neznámo kam. Jiný zdroj než srážky jeskynní vodní systém nemá. 

Jedním z úkolů nedávno zahájeného projektu je také zjistit, kolik vody se v podzemí vlastně nachází. 

Kvůli tomu budou speleologové nejspíš příští rok čerpat vodu z jezírek. 

Dalším cílem je zjistit, jak podzemní svět reaguje na srážky. U nedaleké Celní jeskyně proto 

speleologové nainstalovali automatickou srážkoměrnou stanici a díky tomu budou vědět, jak se 

koloběh vody v krajině promítá do stavu vody v podzemí. „Nikdy jsme to podrobně a dlouhodobě 

neměřili, spíš namátkově. Podle našich zkušeností voda do podzemí po silných deštích proniká zhruba 

se čtrnáctidenním zpožděním. Vycházeli jsme ze všeobecných dat, která ale nemusejí přesně odrážet 

situaci v Horních Albeřicích. Teď budeme mít přesná data jak z povrchu, tak přímo z jeskyně,“ 

pokračuje Tásler.¨ 

Sucho má pro jeskyňáře i jeden pozitivní efekt. Díky němu se jim odkrývají běžně nepřístupné 

části podzemního labyrintu. Před rokem a půl díky mimořádnému poklesu hladiny objevili neznámou 

16 metrů dlouhou chodbu. Celková délka jeskyně tak narostla na téměř 270 metrů. Pro speleology to 

byl největší objev v Albeřické jeskyni od roku 1985. Pokračující sucho může způsobit, že jeskyňáři 

najdou další dosud neprobádané části podzemí. Na dně středního patra jsou až 20 metrů hluboká 

jezírka, která navazují na trvale zatopené čtvrté patro. 

Právě to je pro odborníky i po víc jak čtyřicetiletém výzkumu stále největším otazníkem. 

Speleologové dosud nevědí, kam až jeskyně pokračuje. „Původně jsme předpokládali, že vede za 

jezírko směrem do Polska, ale geofyzikální měření tomu nenasvědčují. Naopak se zdá, že voda teče 

na velkou vzdálenost opačným směrem, rovnoběžně s údolím. Mohla by vytékat někde v Dolních 

Albeřicích, ale zatím to přesně nevíme,“ uzavírá jeskyňář. 

4 metry pod dlouhodobým průměrem je nyní hladina vody v Albeřické jeskyni. 

2 další metry níže může být v jeskyni hladina v případě tuhé krkonošské zimy. 

Foto popis| V suchu Šéf jeskyňářů Radko Tásler v Albeřické jeskyni, kde hladina podzemního 

jezera nejspíš už brzy klesne na historické minimum. 

 

17. Albeřickou jeskyni v Krkonoších čeká 3D skenování. Budeme si ji virtuálně prohlížet. 

ČRo - hradec.cz | 08. 08. 2018 | Jakub Schmidt | Téma: Albeřická jeskyně. 

Dnes se podíváme do Krkonoš, ale nikoliv na lákavá turistická místa, nýbrž za krásami 

krkonošského podzemí. Možná už jste slyšeli o velkém průzkumu, kterým chtějí jeskyňáři a další 

odborníci podrobně zmapovat krkonošské jeskyně. Proto jsme pozvali geologa a speleologa RNDr. 

Radko Táslera, abychom se zeptali na další podrobnosti. 

Musíme připomenout, že vy jste také šéfem albeřických speleologů a jeskyňářů.  

Ano. 

A bude to možná pro vás velké překvapení. Doufáme. 

Jedním takovým výstupem z celého pětiletého průzkumu by měl být i nějaký 3D model 

Albeřické jeskyně. Tak pro nás, kteří se tam nikdy nepodíváme, to bude určitě příjemné. Moc děkuji 
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za dnešní povídání. RNDr. Radko Tásler, geolog a jeskyňář, který se bude dál jeskyněmi v 

Krkonoších zabývat. Pane Táslere, děkuji. Děkuji a na shledanou. 

http://hradec.rozhlas.cz/alberickou-je...enovani-budeme-si-ji-virtualne-7583795 

 

18. Sucho odkrylo část jeskyně v Krkonoších. 

Mladá fronta DNES | 13. 08. 2018 | Tomáš Plecháč | Téma: Albeřická jeskyně  

hradec.iDNES.cz | 13. 08. 2018 | Tomáš Plecháč  

Sucho, které v posledních letech trápí celou republiku, není patrné pouze na povrchu, ale také v 

podzemí. V největší krkonošské jeskyni v Horních Albeřicích je v podzemním jezírku pro toto 

období nejméně vody za posledních 45 let, kdy zde speleologové hydrologické poměry měří. 

Sledovat přesný stav vody a množství srážek jim nově pomáhají moderní měřidla. Pokud bude 

sucho pokračovat, podzemní jezero už brzo klesne na absolutní historické minimum. Na dosud 

nejnižší hranici přitom hladina byla loni v únoru. 

Už na první pohled není v největší krasové oblasti Krkonoš něco v pořádku. Koryto Albeřického 

potoka je druhé léto po sobě zcela vyschlé, požární nádrž se zelenou vodou připomíná bažinu. U 

vstupu do největší horské jeskyně v Bischofově lomu hladina klesla za poslední tři měsíce o dva 

metry. 

Ve vyhrabaných dírách, které speleologové odkryli a kde jsou zbytky krasových struktur, je voda 

téměř na dně. Na takto nízké hranici v Albeřické jeskyni v tomto období ještě nikdy nebyla. Červená 

značka na stěně jeskyně, kterou tam před lety speleologové zakreslili, označovala dlouhodobý 

průměr vody ve vstupní části. Už několik let se k němu ale hladina v létě ani nepřiblížila, v současnosti 

je čtyři metry pod značkou. 

K minimu z loňské zimy chybí metr 

„Myslím si, že za posledních deset let voda ke značce nedosáhla. Dnes je v jeskyni tolik vody jako 

při nejnižších stavech v zimě, a to máme teprve srpen. Pokud bude sucho pokračovat a navíc bude 

tuhá zima, může hladina klesnout klidně o další dva metry,“ říká šéf albeřických jeskyňářů Radko 

Tásler. 

K minimu z loňské zimy v současnosti chybí už zhruba jen metr. Podle něj z podzemí odteklo za 

poslední suché roky tolik vody, že může trvat i několik let, než se voda v jeskyni vrátí na dřívější 

stavy. 

Přesně monitorovat kolísání vodní hladiny nyní speleologové mohou díky automatické 

vodoměrce, kterou před měsícem do jeskyně nainstalovali. Ta měří výšku hladiny a teplotu vody 

každou hodinu. Monitoring je součástí pětiletého projektu zmapování jeskyní a krasových jevů na 

horách, který letos ve spolupráci s albeřickými speleology rozjela Správa Krkonošského národního 

parku. 

„Rádi bychom naším novým projektem navázali na kvalitní práci nadšených odborníků, 

speleologů, kteří zdejší podzemí od poloviny minulého století začali objevovat,“ poznamenává ředitel 

Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

Albeřická jeskyně je jedinou v Krkonoších, kde je voda vázaná přímo na spodní struktury. 

„Jsou zde jezera, jejichž hloubku přesně neznáme. Výška hladiny odráží dlouhodobou vodní situaci 

v podzemí,“ vysvětluje Tásler. 

Jeskyně se zpožděním nasává srážky z celých Horních Albeřic, voda mizí v podzemí a pokračuje 

neznámo kam. Jiný zdroj než srážky jeskynní vodní systém nemá. Jedním z úkolů nedávno 

zahájeného projektu je také zjistit, kolik vody se v podzemí vlastně nachází. Kvůli tomu 

budou speleologové nejspíš příští rok čerpat vodu z jezírek. 

Sucho odkrývá běžně nepřístupné části 

Dalším cílem je zjistit, jak podzemní svět reaguje na srážky. U nedaleké Celní jeskyně 

proto speleologové nainstalovali automatickou srážkoměrnou stanici a díky tomu budou vědět, jak se 

koloběh vody v krajině promítá do stavu vody v podzemí. 

„Nikdy jsme to podrobně a dlouhodobě neměřili, spíš namátkově. Podle našich zkušeností voda 

do podzemí po silných deštích proniká zhruba se čtrnáctidenním zpožděním. Vycházeli jsme ze 
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všeobecných dat, která ale nemusejí přesně odrážet situaci v Horních Albeřicích. Teď budeme mít 

přesná data jak z povrchu, tak přímo z jeskyně,“ pokračuje Tásler. 

Sucho má pro jeskyňáře i jeden pozitivní efekt. Díky němu se jim odkrývají běžně nepřístupné 

části podzemního labyrintu. Před rokem a půl díky mimořádnému poklesu hladiny objevili neznámou 

16 metrů dlouhou chodbu. Celková délka jeskyně tak narostla na téměř 270 metrů. Pro speleology to 

byl největší objev v Albeřické jeskyni od roku 1985. 

Pokračující sucho může způsobit, že jeskyňáři najdou další dosud neprobádané části podzemí. Na 

dně středního patra jsou až 20 metrů hluboká jezírka, která navazují na trvale zatopené čtvrté patro. 

Právě to je pro odborníky i po víc jak čtyřicetiletém výzkumu stále největším otazníkem. 

Speleologové dosud nevědí, kam až jeskyně pokračuje. 

„Původně jsme předpokládali, že vede za jezírko směrem do Polska, ale geofyzikální měření tomu 

nenasvědčují. Naopak se zdá, že voda teče na velkou vzdálenost opačným směrem, rovnoběžně s 

údolím. Mohla by vytékat někde v Dolních Albeřicích, ale zatím to přesně nevíme,“ uzavírá 

jeskyňář. 

 

19. V Krkonoších začaly vysychat jeskyně. 

ČT 1 | 14. 08. 2018 | Téma: Albeřická jeskyně 

Bohumil Klepetko, moderátor 

Vracíme se k důsledkům extrémního počasí tohoto léta. Sucho už se týká nejen povrchu země a 

povrchových vod, ale i podzemí. V Krkonoších začaly vysychat jeskyně včetně té vůbec nejdelší, 

Albeřické, která celá léta mívala chodby běžně plně zatopené vodou. 

Monika Nováková, redaktorka 

Albeřická jeskyně nedaleko Horního Maršova je nejdelší a nejrozsáhlejší trvale zatopený systém 

chodeb. Voda v jeskyni ale dramaticky ubývá. 

Radko Tásler, speleolog 

Pro nás to není žádným překvapením. Už loni byla velmi nízká hladina touhle roční dobou a letos 

je úplně nejnižší. My teď máme hladinu asi půl metru pod námi. Loni touhle dobou dosahovala asi 

takhle, co klečím k tomu kamenu. 

Monika Nováková, redaktorka 

Místní jeskyňáři zkoumají tuto jeskyni už 45 let. Hladinu vody měří průměrně dvacetkrát do 

roka. 

Radko Tásler, speleolog 

Za posledních 45 let se ukazuje, že voda jednak ubývá a hlavně hladina je nevyrovnaná. Kolísá v 

rozmezí dvanácti metrů. 

Alexandr Zajcev, hydrolog ČHMÚ 

Stav podzemních vod je strašně špatný, 85 procent pozorovacích objektů vykazuje nízký stavy 

podzemních vod. 

Monika Nováková, redaktorka 

Speleology ale úbytek vody v jeskyni příliš netrápí. 

Radko Tásler, speleolog 

Když sucho bude pokračovat, nebude moc pršet a nebude žádná obleva, tak je naděje, že ta voda 

klesne na absolutní minimum a možná objevíme ještě další prostory, které jsou v současné době pod 

vodou. 

Monika Nováková, redaktorka 

Průzkumy jeskyně tak určitě budou pokračovat. Monika Nováková, Česká televize. 
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20. Z Albeřické jeskyně mizí voda. 

5plus2 | 24. 08. 2018 | Tomáš Plecháč | Téma: Albeřická jeskyně 

Stav podzemní vody v největší krkonošské jeskyni v Horních Albeřicích se blíží historickému 

minimu. 

Stopy dlouhodobého sucha jsou v Krkonoších všudypřítomné. U pramene Labe v prostoru 

upraveném pro turisty vyschla jedna z větví prameniště, Labská přehrada v některých místech 

připomíná mořské pobřeží při odlivu a zásoba vody se dramaticky snižuje také v největší krasové 

oblasti. 

V podzemním jezírku Albeřické jeskyně je v tuto dobu nejméně vody za 45 let, co speleologové 

v jeskyni bádají a hydrologické poměry měří. Pokud bude sucho pokračovat, podzemní jezero už 

brzo klesne na absolutní historické minimum. Na dosud nejnižší hranici přitom hladina byla loni v 

únoru. 

Už na první pohled není v největší krasové oblasti Krkonoš něco v pořádku. Koryto Albeřického 

potoka je druhé léto po sobě zcela vyschlé, požární nádrž ze zelenou vodou připomíná bažinu a u 

vstupu do největší horské jeskyně v Bischofově lomu hladina klesla za poslední tři měsíce o dva 

metry. Ve vyhrabaných dírách, které speleologové odkryli a kde jsou zbytky krasových struktur, je 

voda téměř na dně. Na takto nízké hranici v Albeřické jeskyni v tomto období ještě nikdy nebyla. 

Červená značka na stěně jeskyně, kterou tam před lety speleologové zakreslili, označovala 

dlouhodobý průměr vody ve vstupní části. Už několik let se k němu hladina v létě ani nepřiblížila, 

aktuálně je čtyři metry pod značkou. „Myslím si, že za posledních deset let voda ke značce nedosáhla. 

Dnes je v jeskyni tolik vody jako při nejnižších stavech v zimě, a to máme teprve srpen. Pokud 

bude sucho pokračovat a bude navíc tuhá zima, může hladina klesnout klidně o další dva metry,“ říká 

šéf albeřických jeskyňářů Radko Tásler. 

K minimu z loňské zimy v současnosti chybí už zhruba jen metr. Podle něj z podzemí odteklo za 

poslední suché roky tolik vody, že může trvat i několik let, než se voda v jeskyni vrátí na dřívější 

průměry. Přesně monitorovat kolísání vodní hladiny nyní speleologové mohou díky automatické 

vodoměrce, kterou v létě nainstalovali do jeskyně. Měří výšku hladiny a teplotu vody každou hodinu. 

Monitoring je součástí pětiletého projektu na zmapování jeskyní a krasových jevů na horách, který 

letos ve spolupráci s albeřickými speleology rozjela Správa Krkonošského národního parku. 

„Rádi bychom naším novým projektem navázali na kvalitní práci nadšených odborníků, 

speleologů, kteří zdejší podzemí od poloviny minulého století začali objevovat,“ poznamenává ředitel 

Správy KRNAP Robin Böhnisch. 

Albeřická jeskyně je jedinou v Krkonoších, kde je voda přímo vázaná na spodní struktury. „Jsou 

zde jezera, jejichž hloubku přesně neznáme. Výška hladiny odráží dlouhodobou vodní situaci v 

podzemí,“ vysvětluje Tásler. Jeskyně se zpožděním nasává srážky z celých Horních Albeřic, voda 

mizí v podzemí a pokračuje neznámo kam. 

Jedním z úkolů nedávno zahájeného projektu je také zjistit, kolik vody se v podzemí vlastně 

nachází. Kvůli tomu budou speleologové nejspíš příští rok čerpat vodu z jezírek. Dalším cílem je 

zmapovat, jak podzemní svět reaguje na srážky. U nedaleké Celní jeskyně proto speleologové 

umístili automatickou srážkoměrnou stanici. Díky tomu budou vědět, jak se koloběh vody v krajině 

promítá do stavu vody v podzemí. 

Foto popis| Ještě před třemi měsíci byly vyhrabané díry u vstupu do jeskyně, ve kterých 

stojí speleolog Radko Tásler, plné vody. 
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01. 02. HANYCHOVSKÁ JESKYNĚ. 

1. Speleologický den v Panském lomu se koná sobotu 28. 7. 

2. Přijďte si prohlédnout Hanychovskou jeskyni. 

3. Jeskyňáři lákají do nepřístupné jeskyně. 

4. Noc pro netopýry se tradičně koná v  Hanychovské jeskyni. 

5. Výpravy za netopýry do jeskyní v Liberci i ve Skalici    

6. Za netopýry do Panského lomu tramvají číslo tři a pak po svých. 

 

01.  Speleologický den v Panském lomu se koná sobotu 28. 7. 

genusplus.cz | 23. 07. 2018 | TZ | Téma: Hanychovská jeskyně 

Jeskyně byly vždy zahaleny rouškou tajemství a jeskyňáři jsou lide, kteří toto tajemství 

poodhalují často za náročné práce s krumpáčem a lopatou. Liberečtí jeskyňáři připravili na sobotní 

odpoledne 28. července 2018 po dvoleté odmlce 13. ročník Speleologického dne v Panském lomu v 

Horním Hanychově, na kterém bude část těchto tajemství poodhalena. 

Třináctý ročník Speleologického dne v Panském lomu se koná sobotu 28. července 2018 od 13:00 

do 17:00 hodin, příchod i odchod je možný kdykoliv. Vstup je zdarma. 

Co vše bude pro návštěvníky připraveno? 

Od 13:00 hod budou k vidění ukázka jednolanové speleologické techniky na cvičné stěně a na 

lanovém přemostění pře Panský lom (cca 160 metrů dlouhý lanový traverz). 

Velmi oblíbená je také soutěž v bednované. Jedná se o stavění beden od piva na sebe, na které se 

zároveň leze. Je to náročná disciplína, a tak každý kdo se dostane až na 16 bednu, bude odměněn 

bezva cenou sponzora, pivovaru Konrád. Ceny budou vychlazené v jeskyni na tu správnou teplotu, 

jak z pověstného sedmého schodu. 

Tradičně největším lákadlem pro návštěvníky speleologického dne je možnost nahlédnout po 

bezpečnostním proškolení do vstupní propasti nepřístupné Hanychovské jeskyně, která bude i 

nasvětlená, což umožní vyniknutí její mohutnosti a impozantnosti. 

V této propasti liberečtí jeskyňáři několikrát ročně provádějí prolongační práce, což je 

uvolňování zanesených prostor od sedimentu a kamení. Tato jeskyně však odkrývá svá tajemství 

velmi neochotně. 

Jak se do jeskyně dostanete? 

Stačí jen po obědě sednout na tramvaj MHD spoj č. 3 dojet na konečnou do Horního Hanychova 

a po té pokračovat asi 1.200 metrů (15 až 20 minut volnou chůzí) po zelené turistické značce, nebo i 

po informačních šipkách s logem speleologického dne do Panského lomu. 

Tam pro vás místní liberečtí jeskyňáři ze ZO 4-01 ČSS (České speleologické společnosti), ve 

spolupráci se ZO ČSOP (Českým svazem ochránců přírody) 36/02 při Sprava CHKO Jizerské hory 

budou pořád Speleologického den. 

Na hojnou účast se těší pořadatelé. 

http://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvank...n-v-panskem-lomu-se-kona-sobotu-28.-7. 

 

02. Přijďte si prohlédnout Hanychovskou jeskyni. 

Liberecký deník | 24. 07. 2018 | (gb) | Téma: Hanychovská jeskyně. 

Už tuto sobotu se můžete zúčastnit Speleologického dne, který se koná v Panském lomu u 

Hanychovské jeskyně. Začátek akce je ve 13 hodin, na místo se dostanete z konečné spoje tramvaje 

číslo 3 v Horním Hanychově, pak půjdete asi kilometr po zelené turistické značce. Připravena budou 

bezpečnostní školení, ukázky lezení jeskyňářů a lanového přemostění a soutěž v bednované. 

Zlatým hřebem programu je ovšem otevření jinak nepřístupné Hanychovské jeskyně. Odpoledne 

s jeskyňáři končí v 17 hodin. Přijít a odejít můžete kdykoli. Vstupné je zdarma. 

https://liberecky.denik.cz/zpravy_regi...out-hanychovskou-jeskyni-20180724.html 
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03. Jeskyňáři lákají do nepřístupné jeskyně. 

Mladá fronta DNES | 25. 07. 2018 | (paj) | Téma: Hanychovská jeskyně. 

Po dvouleté přestávce proběhne v sobotu 28. července třináctý ročník Speleogického dne v 

Panském lomu v Horním Hanychově. Jeskyňáři tam budou veřejnosti předvádět ukázky jednolanové 

speleologické techniky na cvičné stěně a na lanovém přemostění přes Panský lom.  

Lákadlem bude i možnost nahlédnutí do vstupní propasti jinak nepřístupné Hanychovské  

jeskyně, která bude nasvětlená a návštěvníci tak budou moci obdivovat její mohutnost. Na programu 

jsou i další atrakce pro malé i velké příchozí. Speleologický den bude probíhat od 13 do 17 hodin, 

vstup na akci je zdarma. 

 

04. Noc pro netopýry se tradičně koná v  Hanychovské jeskyni. 

genusplus.cz | 25. 08. 2018 | TZ | Téma: Hanychovská jeskyně 

22. ročník mezinárodní noci pro netopýry se bude tradičně konat v Panském lomu před 

Hanychovskou jeskyní v Liberci v pátek 31. 08. 2018 od 20:30 do 24:00 hod. Díky opětovné 

podpoře z programu biodiverzita ČSOP, dále podpoře od Ekofondu města Liberec a Nadace Ivana 

Dejmala pro ochranu přírody, mají návštěvníci vstup zdarma a mohou zde se setkat se živými 

netopýry, vyslechnou přednášku a odnést si i nějaký ten propagační materiál. 

Koncem srpna se ve více jak 60 zemích světa koná Mezinárodní noc pro netopýry. Jednou z těchto 

zemí je i ČR, ve které tato akce proběhne ve více jak 45 lokalitách. Jednou z nich je Panský lom u 

Liberce před vstupem do Hanychovské jeskyně. Letošní ročník, jak už je zaběhlou tradicí, se koná 

poslední pátek v srpnu 31. srpna 2018. Začátek akce pro veřejnost je ve 20:30 hod a konec je 

plánovaný přibližně na půlnoc. Po celou dobu konání akce mají návštěvníci možnost přijít a odejít 

kdykoliv aniž by přišli o něco z programu, ten poběží nepřetržitě. 

A co vlastně máme na programu? 

Na louce před lomem bude diapřednáška o životě a zajímavostech našich i exotických netopýru s 

poutavým výkladem Miroslava Jóži, letos zcela nově pojatá. Tato přednáška bude v průběhu akce 

několikrát zopakována a to tolikrát dokud bude někdo mít zájem poslouchat. Přímo v Panském lomu 

před Hanychovskou jeskyní bude probíhat odchyt netopýrů a návštěvníci akce budou mít opět 

možnost vidět způsoby práce chiropterologů (odborníků na netopýry) v terénu, shlédnout žívá zvířata 

a malý odvážlivci dostanou možnost vypustit menší druhy spět na svobodu. Samozřejmostí je i 

možnost zakoupení propagačních materiálů s netopýry. Každý návštěvník dostane pamětní 

vstupenku. Vstup na akci je zdarma. 

A jak se dostat na místo konání? 

Stačí dojet tramvají č. 3 na konečnou v Horním Hanychově a dále pokračovat po zelené turistické 

značce cca 1 km (20 min volnou chůzí). Trasa bude označena šipkami s logem netopýra. Poslední 

tramvaje odjíždí do centra Liberce z Horního Hanychova v 0:01, 1:01, 2:01 a 2:37 hod. 

Nutné vybavení pro každého návštěvníka je baterka schopná svítit déle než jednu hodinu.  Akce 

se bude konat i za nepříznivého počasí, pro tento případ bude na místě postavený provizorní 

přístřešek. Na vaší hojnou účast se těší pořadatelé. 

http://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvank...se-tradicne-kona-v-hanychovske-jeskyni 

 

05. Výpravy za netopýry do jeskyní v Liberci i ve Skalici 

Právo | 30. 08. 2018 | (mip) | Téma: Hanychovská jeskyně 

Na dvou místech Libereckého kraje se budou moci lidé v pátek 31. srpna připojit k Mezinárodní 

noci pro netopýry. Za jedinými létajícími savci budou moci vyrazit do Hanychovské jeskyně u 

Panského lomu v Liberci a také do jeskyně na úpatí Skalického vrchu ve Skalici u České Lípy. 

V Liberci akce začíná ve 20.30 hodin a konec je plánovaný na půlnoc. „Po celou dobu konání akce 

mohou návštěvníci kdykoliv přijít a odejít, aniž by přišli o něco z programu, ten poběží nepřetržitě,“ 

ujistil za organizátory z Českého svazu ochránců přírody Daniel Horáček. „Přímo v Panském lomu 

před Hanychovskou jeskyní bude probíhat odchyt netopýrů a návštěvníci akce budou mít opět 
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možnost vidět způsoby práce chiropterologů, odborníků na netopýry, v terénu, zhlédnout živá zvířata 

a malý odvážlivci dostanou možnost vypustit menší druhy zpět na svobodu,“ dodal Horáček. 

Ve Skalici u České Lípy připravila Ekoporadna Orsej při českolipském Vlastivědném muzeu a 

galerii také přírodovědný program o českých netopýrech a vrápencích. Na místě mají být vědomostní 

a tvůrčí stanoviště a akcí bude provázet ředitel českolipského muzea a zoolog Zdeněk Vitáček, který 

návštěvníky seznámí s netopýry jako zajímavými živočichy, s jejich výzkumem, ochranou a 

dosavadními poznatky o jejich životě. 

 

06.  Za netopýry do Panského lomu tramvají číslo tři a pak po svých. 

genusplus.cz | 29. 08. 2018 Daniel Horáček | Téma: Hanychovská jeskyně 

tydenvlk.cz | 29. 08. 2018 | Daniel Horáček 

Další 22. ročník mezinárodní noci pro netopýry se bude tradičně konat v Panském lomu před 

Hanychovskou jeskyní v pátek 31. 08. 2018 od 20:30 do 24:00 hod. Díky opětovné podpoře z 

programu biodiverzita ČSOP, dále podpoře od Ekofondu města Liberec a Nadace Ivana Dejmala pro 

ochranu přírody, mají návštěvníci vstup zdarma a mohou zde se setkat se živými netopýry, 

vyslechnou přednášku a odnesou si i propagační materiál. 

Koncem srpna se ve více jak 60 zemích světa koná Mezinárodní noc pro netopýry. Jednou z těchto 

zemí je i ČR. Ve které tato akce proběhne ve více jak 45 lokalitách a v letošním roce takových míst 

bude více než 50. Jednou z nich je již tradičně pořádá 36/02 ZO ČSOP při Správa CHKO JH ve 

spolupráci se Správou CHKO JH a ČESONEM v Panském lomu u Liberce před vstupem do 

Hanychovské jeskyně. 

Letošní již 21. ročník se tradičně koná poslední pátek v srpnu. Tedy v pátek 31. 08.2018. Začátek 

akce pro veřejnost je ve 20:30 hod a konec je plánovaný přibližně na půlnoc. Po celou dobu konání 

akce mají návštěvníci možnost přijít a odejít kdykoliv, aniž by přišli o něco z programu, ten poběží 

nepřetržitě. A co vlastně máme na programu? 

Na louce před lomem bude diapřednáška o životě a zajímavostech našich i exotických netopýrů s 

poutavým výkladem Miroslava Jóži, letos zcela nově pojatá. Tato přednáška bude v průběhu akce 

několikrát zopakována, a to tolikrát dokud bude někdo mít zájem poslouchat. Přímo v Panském lomu 

před Hanychovskou jeskyní bude probíhat odchyt netopýrů a návštěvníci akce budou mít opět 

možnost vidět způsoby práce chiropterologů (odborníků na netopýry) v terénu, shlédnout živá zvířata 

a malí odvážlivci dostanou možnost vypustit menší druhy zpět na svobodu. 

Každý návštěvník dostane pamětní vstupenku. Vstup na akci je zdarma. A jak se dostat na místo 

konání? Stačí dojet tramvají č. 3 na konečnou v Horním Hanychově a dále pokračovat po zelené 

turistické značce cca 1 km (20 min volnou chůzí). Trasa bude označena šipkami s logem netopýra. 

Poslední tramvaje odjíždí do centra Liberce z Horního Hanychova v 0:01, 1:01, 2:01 a 2:37 hod.  

Nutné vybavení pro každého návštěvníka je baterka schopná svítit déle než jednu hodinu.  Akce 

se bude konat i za nepříznivého počasí, pro tento případ bude na místě postavený provizorní 

přístřešek. 

http://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvank...lomu-tramvaji-cislo-tri-a-pak-po-svych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genusplus.cz/tipy-a-pozvank...lomu-tramvaji-cislo-tri-a-pak-po-svych


33 

  

01. 03. HRANICKÁ PROPAST 

1. Osiřelé teplické nádraží bude branou k propasti. 

2. Dvě osiřelá nádraží, dva rozdílné osudy? 

3. Zpověď muže, který se potápí do Hranické propasti: Jediná chyba může znamenat konec. 

4. Zázemí pro speleopotápěče a rozcestník pro turisty. V Teplicích nad Bečvou vzniká nové 

infocentrum. 

5. Španělky si u hranické propasti zanotovaly flamengo. 

6. Otevření informačního stánku u nejhlubší zatopení propasti na světě u Hranic na Moravě má půl 

roční zpoždění. 

7. S jarem přijde na nádraží pomoc: dělníci a oprava. 

8. K unikátní Hranické propasti turisté chodí přes nevzhledné nádraží. Výstavba infostánku má 

zpoždění. 

9. Světovým unikátem je v Hranicích nejhlubší zatopená propast. 

10. Putování k bezedné propasti. A romantické lázně a hluboké jeskyně. Český poutník. 

11. Otevře brána do nejhlubší propasti. 

12. Informační centrum o propasti nabídne také virtuální realitu. 

13. Infocentrum Hranické propasti otevře do léta. Takto vypadá uvnitř. 

14. Turistický závazek 

15. Skrytá tajemství propasti prozradí virtuální realita. 

16. Otevře brána do nejhlubší propasti. 

17. 4 tipy na vyhlášené procházky po okolí. 

18. 50 nej planety Země. 

19. Tragický pád do propasti. 

20. Smrt na dně propasti 

21. Pád do Hranické propasti nepřežil mladý cizinec. 

22. Do Hranické propasti se zřítil mladý cizinec, pád nepřežil. 

23. Do Hranické propasti se zřítil cizinec. 

24. Smrt kvůli fotce 

25. Muž (†31) fotil propast a zřítil se 

26. V Hranické propasti zemřel člověk, spadl z prudkého srázu. 

27. V Hranické propasti se zřítil člověk: Na místě zemřel. 

28. Do Hranické propasti spadl člověk, na místě zahynul. 

29. Do Hranické propasti spadl člověk. 

30. Do Hranické propasti spadl člověk, na místě zahynul. 

31. Do Hranické propasti se zřítil člověk. Nehodu nepřežil. 

32. Cizinec se zřítil do Hranické propasti, spadl z prudkého srázu. 

33. Do Hranické propasti se zřítil člověk. 

34. Muž spadl do Hranické propasti, byl na místě mrtvý 

35. Do Hranické propasti spadl člověk, na místě zahynul. 

36. Turista uklouzl, spadl do Hranické propasti! Našli ho mrtvého. 

37. Muž zemřel po pádu v Hranické propasti na Přerovsku. 

38. Cizinec se zřítil do Hranické propasti. Když k němu slanili hasiči, už nežil 

39. V Hranické propasti zahynul muž. 

40. Sklouzl a zřítil se do propasti. 

41. Anketa - Je okolí Hranické propasti dostatečně zabezpečeno? 

42. Do propasti spadl člověk, zahynul. 

43. Zřítil se do propasti, na místě zemřel. 

44. Citát týdne. 

45. Hranická propast bude mít infocentrum. 

46. Nejhlubší zatopená jeskyně na světě dostane infocentrum. 

47. Nejhlubší zatopená jeskyně na světě bude mít své infocentrum. 
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48. Lávka nad propastí. 

49. K nejhlubší propasti. 

50. Infocentrum Hranické propasti otevře v pátek. 

51. Informační centrum o Hranické propasti v pátek otevře. Podívejte se dovnitř. 

52. Infocentrum propasti otevírá. 

53. Nové infocentrum v Teplicích otevírá. 

54. Nové infocentrum o Hranické propasti praskalo při otevření ve švech. 

55. Řez Hranickou propastí i 3D virtuální výlet pod hladinu. 

56. Propast ve virtuální realitě. 

57. Tajemství Hranické propasti odhaluje nové infocentrum. 

58. Zabezpečení Hranické propasti není podle speleopotápěčů dostatečné. Ochranáři ale nesouhlasí. 

59. Lepší zabezpečení Hranické propasti. 

60. Do Hranické propasti lze snadno spadnout, upozornili speleologové. Zábradlí neprošlo z 

estetických důvodů. 

61. Zabezpečení Hranické propasti na Přerovsku. 

62. Radnice v hranicích do 3. září přijímá nominace na ocenění významných osobností města. 

63. Případ cizince, který zemřel po pádu do propasti, odloží. 

64. 14 000 návštěvníků! Tolik jich už zavítalo do infocentra o Hranické propasti. 

65. Do infocentra o propasti přišlo už 14 tisíc návštěvníků. 

66. Podchod u nádraží v Teplicích na tři týdny uzavřeli. Kudy teď k propasti? 

67. Podchod v Teplicích nad Bečvou bude uzavřen. 

68. Podchod uzavřeli. K propasti musíte vyrazit jinudy. 

69. 0822 K Hranické propasti otevřelo nové infocentrum. 

70. 0826 Nové interaktivní infocentrum v Teplicích nad Bečvou umožňuje podívat se do nitra 

Hranické propasti. 

71. Informační centrum o Propasti bude mít otevřeno i v říjnu. 

72. Vstup do jeskyně nezavírá. 

73. Originální vstup do jeskyně nezavírá 

74. Odklízení stromu z propasti 

75. Jeskyňáři vytahují strom 

76. Hnutí Duha: Dopady přehrady Skalička na Lázně Teplice nejsou zřejmé 

77. Potápěči vytáhli z Hranické propasti na Přerovsku za pomocí jeřábu pěti tunový buk 

78. Jeskyňáři ukončili práce 

79. Speleopotápěči vytáhli z Hranické propasti pětitunový strom. Bránil jim ve výzkumu 

80. Speleopotápěči se snaží odstranit buk 

81. Vyproštění 5 tunové klády z Hranické propasti 

82. Staletý dub už neblokuje průchod ke dnu Hranické propasti. Potápěči ho vyzvedávali z hloubi 35 

metrů 

83. Vyvěrající teplé prameny v Hranicích na Přerovsku 

84. V nejhlubší sladkovodní propasti světa v Hranicích na Přerovsku vyvěrají teplé prameny 

85. Přehrada ohrozí léčivé prameny, varuje studie 

86. Odborníci z Mendelovy univerzity: Vodní dílo Skalička může negativně ovlivnit podzemní vody 

v oblasti Hranického krasu 

87. Povodí zjišťuje vliv stavby vodního díla Skalička na minerální vody 

88. Povodí zjišťuje vliv stavby vodního díla Skalička na okolní oblasti, jako je Hranická propast či 

lázně v Teplicích nad Bečvou 

89. Plánovaná přehrada může ohrozit chod nedalekých lázní 

90. Hranická propast může mít hloubku až čtyřicet kilometrů, říká vědec 

91. Robota tahali ze sedmdesátimetrové hloubky 

92. Hranická propast je hluboká až 40 km 

93. Hloubka propasti? Třeba i 40 kilometrů 
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01. Osiřelé teplické nádraží bude branou k propasti. 

5plus2 | 09. 02. 2018 | Autor: Petra Klimková | Téma: Hranická propast 

Výpravní budově v Teplicích nad Bečvou pomohl k záchraně status památky. Nádraží v Náměšti 

na Hané ho nemá. I proto mu do dvou let hrozí demolice. 

Turisty, kteří na jaře zamíří k Hranické propasti a do národní přírodní rezervace Hůrka dorazí 

vlakem, čeká na nádraží v Teplicích nad Bečvou velké překvapení. Ve výpravní budově, která je už 

dlouho zavřená, je přivítá nové informační centrum se zajímavostmi o světově proslulém jeskynním 

unikátu. Přístupné budou zatím jen dvě místnosti, velkou naději na záchranu má ale celá 

funkcionalistická budova. O její koupi totiž jedná město Hranice. 

„Informační centrum Hranické propasti je už připravené. S otevřením čekáme na jaro a začátek 

turistické sezony,“ prozradil Petr Bakovský, mluvčí radnice v Hranicích, která se podílí na budování 

teplického centra. 

Hranická propast je od konce roku 2016 celebritou – po desetiletích zdejšího průzkumu se 

podařilo prokázat, že je nejhlubší sladkovodní zatopenou jeskyní na světě. Tento fakt byl mimo jiné 

hlavním impulzem pro záchranu teplického nádraží. To je totiž ideálním výchozím bodem ke zdejší 

přírodní raritě – z nástupiště, u něhož vlaky stále zastavují, je to až na vyhlídku nad propastí jen půl 

kilometru. 

„V jedné místnosti nádraží je instalován interaktivní 3D model propasti. Jsou tam také vyznačeny 

milníky ve výzkumu jeskyně a pro návštěvníky jsou připraveny brýle pro virtuální realitu – díky nim 

se lidé budou moci podívat na místa v propasti, která běžně dostupná nejsou, zejména ta pod vodou,“ 

popsal Bakovský. 

Jak mluvčí doplnil, ve druhé místnosti je malé kino, které bude promítat krátký film o výzkumu 

v propasti. 

Teplické nádraží bylo postaveno ve funkcionalistickém stylu v letech 1938 – 39. Pod jeho 

návrhem je podepsaný architekt Josef Danda, který stojí pražského hlavního nádraží. V Teplicích 

nad Bečvou Danda navrhl výpravní budovu tak, aby doplňovala lázně na protějším břehu řeky Bečvy. 

Podchod pod místní železnicí byl jeden z prvních v republice. I ten nyní město využije – umístí v 

něm velkoformátové fotografie propasti. Teplické nádraží je kulturní památkou, i to přispělo k tomu, 

že výpravní budova ještě stojí. Prostory pro informační centrum si hranická radnice pronajala od 

vlastníka nemovitosti, kterým je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Zároveň požádala o 

odkup budovy. O podmínkách zatím jedná. „Jednou z variant je, že město objekt koupí poté, co SŽDC 

budovu opraví. Zatím nebylo rozhodnuto, za jakých podmínek město objekt získá,“ uvedl Bakovský. 

 Náměšť na Hané: vyhne se nádraží demolici? 

 Podobně dobré zprávy zatím nepřicházejí z Náměště na Hané na Olomoucku, kde se skupina 

nadšenců snaží zachránit nádražní budovu stojící u známé hanácké lokálky. Přestože se našel 

zájemce, který by uměl s domem naložit, SŽDC zatím trvá na jeho demolici. 

Zachránce v podobě kupce hledá už několik let především dobrovolník Martin Kašpar, který se 

neúspěšně pokoušel o zapsání budovy na seznam kulturních památek. Náměšťská radnice o budovu 

z roku 1883 zájem nemá a podle SŽDC je jednopatrový dům v tak špatném stavu, že s jeho opravou 

již nepočítá. Kašpar se ale nevzdává, zvlášť poté, co zjistil, že o budovu se zajímá spolek hanáckých 

řemeslníků. 

V jejich čele stojí známý výrobce dřevěných hraček Josef Sýkora z Loučan s projektem Hanácky 

glétování. Ten sdružuje asi třicítku drobných řemeslníků, kteří se pyšní značkou Hanácké vérobek.  

„Už několik let hledáme prostory, ve kterých bychom mohli prezentovat svou práci. Centrum v 

bývalé nádražní budově v Náměšti by zvýšilo prestiž i obci, přitáhlo by do Náměště více turistů.  

Výhodou budovy je, že stojí u trati. Je až symbolické, že je to trať, která celá vede po úpatí naší 

milované hanácké velehory (Velký Kosíř, 442 m n. m. – pozn. red.),“ popsal vizi Sýkora, který už 

kontaktoval i SŽDC. „Dostal jsem odpověď, že se chystá demolice, náš zájem o budovu ale trvá,“ 

dodal. 

Podnik však zatím své plány nemění. „V Náměšti na Hané se připravuje rekonstrukce 

zabezpečovacího zařízení přejezdu, kolejiště a nástupiště, kde bude nový přístřešek pro cestující. Vše 
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by se mělo uskutečnit do dvou let. Nadále počítáme s demolicí výpravní budovy,“ sdělila mluvčí 

SŽDC Kateřina Šubová. Nádraží je podle ní ve vážném technickém stavu. „Kompletní rekonstrukce 

by si vyžádala naprosto neadekvátní finanční prostředky,“ uvedla. 

Martin Kašpar, který sní o tom, že náměšťské nádraží bude jednou také muzeem hanácké lokálky, 

ale věří v dobrý konec: „Dokud budova bude stát, budu pro její záchranu dělat všechno.“ 

Hranická propast 

Leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic. Propast je součástí 

Hranického krasu. Je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. Dosavadní rekord držela 

italská Pozzo del Merro s hloubkou 392 metrů. Robot česko-polské expedice nazvaný Gral Marine 

ale v září 2016 přinesl důkaz, že Hranická propast je minimálně o dvanáct metrů hlubší. Stroj však 

nebyl na dně propasti, zastavila jej délka naváděcího lana. Speleologové a potápěči, kteří propast 

systematicky zkoumají už od šedesátých let minulého století, odhadují její skutečnou hloubku až na 

kilometry. 

Foto popis| Nádražní budovu v Teplicích nad Bečvou navrhl architekt Josef Danda tak, aby 

„ladila“ s lázněmi na protějším břehu Bečvy. 

Foto popis| Martin Kašpar strávil dětství v Náměšti na Hané, i proto mu není lhostejný osud 

zdejšího nádraží. Věří, že odvrátí hrozící demolici. 

Foto popis| Na výzkumu tajemné Hranické propasti se za posledních 50 let podepsalo už několik 

generací speleologů a potápěčů. 

 

02. Dvě osiřelá nádraží, dva rozdílné osudy? 

Mladá fronta DNES | 12. 02. 2018 | Autor: Petra Klimková | Téma: Hranická propast  

Výpravní budově v Teplicích nad Bečvou pomohl k záchraně status památky. Nádraží v Náměšti 

na Hané ho nemá. I proto mu do dvou let hrozí demolice. 

Turisty, kteří na jaře k Hranické propasti a do národní přírodní rezervace Hůrka dorazí vlakem, 

čeká na nádraží v Teplicích nad Bečvou velké překvapení. Ve výpravní budově, která je už dlouho 

zavřená, je přivítá nové informační centrum se zajímavostmi o světově proslulém jeskynním unikátu. 

Přístupné budou zatím jen dvě místnosti, velkou naději na záchranu má ale celá funkcionalistická 

budova. O její koupi totiž usiluje město Hranice. 

„Informační centrum Hranické propasti je už připravené. S otevřením čekáme na jaro a začátek 

turistické sezony,“ prozradil Petr Bakovský, mluvčí radnice v Hranicích, která se podílí na budování 

teplického centra. 

Hranická propast je od konce roku 2016 celebritou – po desetiletích zdejšího průzkumu se 

podařilo prokázat, že je nejhlubší sladkovodní zatopenou jeskyní na světě. Tento fakt byl mimo jiné 

hlavním impulzem pro záchranu teplického nádraží. To je totiž ideálním výchozím bodem ke zdejší 

přírodní raritě – z nástupiště, u něhož vlaky stále zastavují, je to až na vyhlídku nad propastí jen půl 

kilometru. 

„V jedné místnosti nádraží je instalován interaktivní 3D model propasti. Jsou tam také vyznačeny 

milníky ve výzkumu jeskyně a pro návštěvníky jsou připraveny brýle pro virtuální realitu – díky nim 

se lidé budou moci podívat na místa v propasti, která běžně dostupná nejsou, zejména ta pod vodou,“ 

popsal Bakovský. 

Jak mluvčí doplnil, ve druhé místnosti je malé kino, které bude promítat krátký film o výzkumu 

v propasti. Teplické nádraží bylo postaveno ve funkcionalistickém stylu v letech 1938–39. Pod jeho 

návrhem je podepsaný architekt Josef Danda, který stojí mimo jiné za podobou odbavovací haly 

pražského hlavního nádraží. V Teplicích nad Bečvou Danda navrhl výpravní budovu tak, aby 

doplňovala lázně na protějším břehu řeky Bečvy. 

Podchod pod místní železnicí byl jeden z prvních v republice. I ten nyní město využije – umístí v 

něm velkoformátové fotografie propasti. Teplické nádraží je kulturní památkou, i to přispělo k tomu, 

že výpravní budova ještě stojí. Prostory pro informační centrum si hranická radnice pronajala od 

vlastníka nemovitosti, kterým je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Zároveň požádala o 
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odkup budovy. O podmínkách zatím jedná. „Jednou z variant je, že město objekt koupí poté, co SŽDC 

budovu opraví. Zatím nebylo rozhodnuto, za jakých podmínek město objekt získá,“ uvedl Bakovský. 

Nádraží v Náměšti na Hané se zřejmě nevyhne demolici. 

Podobně dobré zprávy zatím nepřicházejí z Náměště na Hané na Olomoucku, kde se skupina 

nadšenců snaží zachránit nádražní budovu stojící u známé hanácké lokálky. Přestože se našel 

zájemce, který by uměl s domem naložit, SŽDC zatím trvá na jeho demolici. 

Zachránce v podobě kupce hledá už několik let především dobrovolník Martin Kašpar, který se 

neúspěšně pokoušel o zapsání budovy na seznam kulturních památek. Náměšťská radnice o budovu 

z roku 1883 zájem nemá a podle SŽDC je jednopatrový dům v tak špatném stavu, že s jeho opravou 

již nepočítá. Kašpar se ale nevzdává, zvlášť poté, co zjistil, že o budovu se zajímá spolek hanáckých 

řemeslníků. 

V jejich čele stojí známý výrobce dřevěných hraček Josef Sýkora z Loučan s projektem Hanácky 

glétování. Ten sdružuje asi třicítku drobných řemeslníků, kteří se pyšní značkou Hanácké vérobek. 

„Už několik let hledáme prostory, ve kterých bychom mohli prezentovat svou práci. Centrum v 

bývalé nádražní budově v Náměšti by zvýšilo prestiž i obci, přitáhlo by do Náměště více turistů.  

Výhodou budovy je, že stojí u trati. Je až symbolické, že je to trať, která celá vede po úpatí naší 

milované hanácké velehory (Velký Kosíř, 442 m n. m. – pozn. red.),“ popsal vizi Sýkora, který už 

kontaktoval i SŽDC. „Dostal jsem odpověď, že se chystá demolice, náš zájem o budovu ale trvá,“ 

dodal. Podnik však zatím své plány nemění. „V Náměšti na Hané se připravuje rekonstrukce 

zabezpečovacího zařízení přejezdu, kolejiště a nástupiště, kde bude nový přístřešek pro cestující. Vše 

by se mělo uskutečnit do dvou let. Nadále počítáme s demolicí výpravní budovy,“ sdělila mluvčí 

SŽDC Kateřina Šubová. Nádraží je podle ní ve vážném technickém stavu. „Kompletní rekonstrukce 

by si vyžádala naprosto neadekvátní finanční prostředky,“ uvedla již dříve Šubová. 

Martin Kašpar, který sní o tom, že náměšťské nádraží bude jednou také muzeem hanácké lokálky, 

ale věří v dobrý konec: „Dokud budova bude stát, budu pro její záchranu dělat všechno.“ 

Foto popis| (Ne)zachráněná nádraží Výpravní budova v Teplicích nad Bečvou (na snímku vlevo) 

má velkou naději na záchranu, naopak ta v Náměšti na Hané stejné vyhlídky nemá. Přesto Martin 

Kašpar (vpravo) boj za záchranu zchátralé budovy nevzdává. 

 

03. Zpověď muže, který se potápí do Hranické propasti: Jediná chyba může znamenat konec. 

seznamzpravy.cz | 15. 02. 2018 | Autor: Tomáš Vzorek | Téma: Hranická propast 

David Čani je členem týmu, který zkoumá Hranickou propast - nejhlubší propast na světě. 

Právě v ní se potopil až do hloubky 180 metrů a drží tak český rekord. Zároveň se ale věnuje také 

nádechovému potápění, žil a trénoval na Floridě s mnohonásobným světovým rekordmanem 

Martinem Štěpánkem, teď pořádá kurzy freedivingu po celém světě. 

„Riziko si nepřipouštím, dokonce se asi cítím nejlépe v hloubkách, při dlouhých ponorech, při 

kterých mám čas přemýšlet,“ popisuje David Čani pohyb v místech, kde jediná chyba znamená konec.  

 Hranické propasti se potápí už několik let, společně s kolegy prokázali, že jde o nejhlubší 

propast na světě, když spustili sondu do hloubky 404 metrů. Stále ale nenarazili na dno – a tak je 

jasné, že průzkum bude pokračovat. 

Samostatnou kapitolou je freediving, který učí zájemce po celém světě. Jak dlouho může člověk 

vydržet na jeden nádech? Do jaké hloubky se může ponořit, aby se dokázal vrátit bez následků? Nejen 

o těchto limitech vyprávěl David Čani v pořadu Hrana. 

Úryvek, ve kterém mluví o Hranické propasti, naleznete v úvodu článku. Celý rozhovor si pak 

můžete pustit níže. 
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04. Zázemí pro speleopotápěče a rozcestník pro turisty. V Teplicích nad Bečvou vzniká nové 

infocentrum. 

ČRo - olomouc.cz | 19. 02. 2018 | Autor: Lenka Kratochvílová | Téma: Hranická propast 

Důstojného zázemí se po desítkách let výzkumu dočkali speleopotápěči ze skupiny 

Hranický kras. 
Radnice v Hranicích na Přerovsku právě zkolaudovala nové infocentrum, kde budou mít vyčleněné 

prostory pro svoji práci. Sídlí v nevyužívané památkově chráněné budově vlakového nádraží v 

Teplicích nad Bečvou. Úkolem informačního centra bude propagace nejhlubší zatopené 

sladkovodní jeskyně světa, ale i teplických lázní a zbrašovských jeskyní. 

S Vlastou Zapatovou z Městského úřadu Hranice stojíme v podchodu na vlakovém nádraží v 

Teplicích, který dostal novou výzdobu. „Do podchodu jsme nainstalovali fotografie, graficky 

upravené. Jsou to všechno fotografie z Hranické propasti od potápěčů,“ říká Zapatová. 

V rukou už má klíče od nového infocentra, které bude slavnostně otevřeno právě na teplickém 

nádraží. Původní čekárna se změnila k nepoznání. Část nábytku je stále ještě zabalená v igelitu.  

„Jsme jedni z těch, kteří iniciovali vznik tohoto informačního centra, které podle nás už dlouho v 

této oblasti chybí. Vzhledem k tomu, že budova železniční stanice je na takovém strategickém místě, 

může podle nás obsáhnout propagaci jak Zbrašovské aragonitové jeskyně, tak Hranické propasti i 

lázní,“ vysvětluje Zapatová. 

Spokojeně se tu rozhlíží Barbora Šimečková, vedoucí nedalekých aragonitových jeskyní. Je tu s 

námi i speleopotápeč Michal Guba ze skupiny Hranický kras. Naproti nám je velká mapa, která 

představuje celé údolí Bečvy. Jsou na ní znázorněné jak Zbrašovské aragonitové jeskyně, tak lázně 

Teplice nad Bečvou a Hranická propast. Po stranách najdeme nejdůležitější milníky ve 

výzkumu propasti. „Tady vidíme poslední velký objev, místo, kam se nám podařilo dostat robotem. 

Poslední dosažená hloubka je 404 metrů, což z Hranické propasti činí nejhlubší propast svého 

druhu na světě,“ popisuje Guba. 

Speleopotápěči před sebou mají stále spoustu práce. „V následujících letech bychom chtěli těch 

404 metrů zmapovat, protože zatím nám robot dojel do nějaké hloubky, ale nemáme udělané žádné 

mapy, žádné řezy. No a potom budeme postupovat dál podle toho, jaké budeme mít technické 

vybavení,“ dodává Guba. 

První testovací ponory v letošním roce plánují speleopotápěči na konec května. 

 

05. Španělky si u hranické propasti zanotovaly flamengo. 

ČRo - ostrava.cz | 20. 02. 2018 | Autor: Jana Zemková | Téma: Hranická propast 

O turistické cíle bývá v zimě, kdy je většina památek zavřených, malý zájem. Vidět je to třeba v 

Teplicích nad Bečvou. Ve všední dny tam potkáte většinou jen místní nebo lázeňské hosty. Existují 

ale i výjimky. 

Kromě lázní a jeskyní jsou největším lákadlem v okolí Teplic nad Bečvou na Přerovsku přírodní 

rezervace. Je jich tam hned několik. Nejznámější Hůrka ukrývá nejhlubší propast na světě a 

zříceninu hradu Drahotuš. Na turistické cesty ale v zimě míří hlavně místní, nebo obyvatelé 

nedalekých Hranic. My jsme ale měli štěstí. Naše výprava s mikrofonem skončila příjemným 

setkáním s partou mladých Španělek. A jak uslyšíte v reportáži, došlo i na flamengo.  

Zázemí pro speleopotápěče a rozcestník pro turisty.  

V Teplicích nad Bečvou vzniká nové infocentrum. Jeskyně Šipka ve Štramberku svého času 

doslova přepsala učebnice. Beskydská hora Radhošť ukrývá ve svém nitru spleť chodeb a jeskynních 

prostor. Venušina sopka připomíná svou minulost Lávovým proudem Mezina 
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06. Otevření informačního stánku u nejhlubší zatopení propasti na světě u Hranic na Moravě 

má půl roční zpoždění. 

ČT 1 | 27. 03. 2018 | Téma: Hranická propast 

Ivana Šmelová, moderátorka 

Otevření informačního stánku u nejhlubší zatopené propasti na světě u hranic na Moravě má půl 

roční zpoždění. Zázemí pro turisty se zpřístupní až 1. června. Vznikne ve zchátralé nádražní budově, 

přes kterou musí turisté procházet. Ta se teď opravuje. Vědci objevili nejhlubší propast před rokem 

a město už od té doby slibuje propagaci celé lokality. 

Ivo Lesák, místostarosta, Hranice /Otevřená radnice/ 

Rekonstrukce nejde přesně podle plánu a je potřeba také ještě dotvořit technické zázemí to 

znamená WC. V současný době jednáme se SŽDC o odkupu a o částce. 

Redaktorka 

Budova je památkově chráněná. Postavena byla ve 30. letech minulého století a tento podchod 

patří mezi nejstarší v České republice. 

 

07. S jarem přijde na nádraží pomoc: dělníci a oprava. 

5plus2 | 29. 03. 2018 | Autor: (dmk) | Téma: Hranická propast 

 Funkcionalistická budova teplického nádraží je dlouho v bědném stavu, ale to se s jarem mění. 

Vedení města zorganizovalo jeho částečnou rekonstrukci a rovněž požádalo o odkup budovy, kde 

bude fungovat informační centrum slavné Hranické propasti. 

„Půjde zejména o rekonstrukci podchodu, zasklených kovových částí, obložení stěn kachličkami 

v originálním duchu, opravu střechy, schodů a zejména levé části budovy (bývalý bufet), kde vznikne 

technické zázemí,“ uvedli na sociální síti Facebook zástupci Hnutí Otevřená Radnice  

 

08. K unikátní Hranické propasti turisté chodí přes nevzhledné nádraží. Výstavba infostánku 

má zpoždění. 

ct24.cz | 02. 04. 2018 | Autor: ogrym | Téma: Hranická propast 

 Už rok slibuje hranická radnice lepší zázemí pro návštěvníky Hranické propasti – nejhlubší 

zatopené jeskyně na světě. Ve zchátralé nádražní budově, přes kterou musí turisté procházet, chtělo 

vedení města vybudovat informační stánek. To se ale dosud nestalo. 

Oprava nádraží má několikaměsíční zpoždění. Novinka by se pro turisty měla otevřít s půlročním 

zpožděním. 

Ještě loni byla v budově osmdesát let stará čekárna. Aby ji Hranice mohly opravit, nemovitost si 

od železničářů na pět let pronajaly a investovaly milion korun. Zpřístupnit veřejnosti ji radní chtěli 

už na konci loňského roku. „Nejspíš se to podaří až od června,“ zjistila redaktorka České televize 

Monika Fleischmannová. 

Fakta 

Hranická propast ani ve 404 metrech pod zemí nekončí. 

Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic 

v katastru města Hranice. Nachází se nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových 

jeskyní.  
V propasti žijí mimo jiné vzácné endemity (organismy, vyskytující se pouze na určitém místě). 

Propast, zvaná též Macůška, je unikátním krasovým fenoménem, který nemá v Česku obdoby.  

První zmínky o ní se objevily už na mapě Moravy od Jana Amose Komenského z roku 

1627, propast se stala prvním krasovým útvarem zaznamenaným na mapě českých zemí. 

Samotná propast má elipsovitý tvar a lemují ji kolmé stěny. Její délka v nejdelším místě je zhruba 

110 metrů a šířka asi 50 metrů. Pod hladinou jezírka se po překonání sifonu lze dostat až do 

suchých jeskyní, které jsou známé jako hnízdiště netopýrů. 
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Na rozdíl od většiny krasových jevů, které vznikají pronikáním vody shora do horniny, vznikla 

Hranická propast obráceně. Voda v jezírku je vysoce nasycená oxidem uhličitým, v podstatě jde o 

kyselinu uhličitou, která puklinami ve vápenci pronikala do masivu vzhůru a tím tak de facto 

„vyleptala“ podzemní prostory. 

Hloubka suché části propasti je 69,5 metru, pod hladinou jezírka byla pak hloubka propasti jen 

odhadována. V minulosti k tomu přispívaly nejen ponory potápěčů, které jsou mapovány už od 60. 

let minulého století, ale i sondy či použití robota. 

Jeskynní potápěči hloubku Hranické propasti intenzivněji zkoumají v posledních několika 

letech. V roce 2012 se například polský potápěč Kryzstof Starnawski potopil do hloubky 225 metrů. 

O dva roky později byla pomocí sondy naměřena hloubka 384 metrů. V roce 2015 se Starnawski 

ponořil do 265 metrů. V září roku 2016 vyslal Starnawski robota do hloubky 404 metrů. 

Podle pověsti do propasti skočil na koni velkom1oravský vládce Mojmír II., aby totéž v noční 

temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících Moravu. 

Město chce dát nový kabát i budově. To ale bude moci až pod dohledem památkářů. Stavba, která 

pochází ze třicátých let minulého století, je totiž památkově chráněná. 

„Rekonstrukce nejde podle plánu a je potřeba dotvořit ještě technické zázemí, to znamená WC. V 

současné době jednáme se SŽDC o odkupu a o částce.“ 

 

09. Světovým unikátem je v Hranicích nejhlubší zatopená propast. 

ČT 1 | 07. 04. 2018 | Téma: Hranická propast 

Drahomíra Račáková, moderátorka 

Světovým unikátem je v Hranicích nejhlubší zatopená propast. Vedení města už rok slibuje 

propagaci celé lokality. Ve zchátralé nádražní budově, přes kterou musí turisté procházet, chtělo 

vybudovat informační stánek. Má ale zpoždění. 

Ivo Lesák, místostarosta, Hranice /Otevřená radnice/ 

Návštěvník, když se podívá na daný obrázek, zmáčkne si tlačítko a uvidí, ve které části se přímo 

nachází na modelu. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Ten zachycuje průřez jeskyní do hloubky 404 metrů. Až tam se loni ponořila průzkumná sonda. 

Na dno nedosáhla. V připravovaném infostánku chybí ještě počítač a promítací přístroj. Návštěvníci 

se do hlubiny podívají díky záběrům z kamer potápěčů. Tak místnost vypadala ještě před půl rokem. 

80 let stará čekárna. Aby ji Hranice mohly opravit, budovu si od železničářů na 5 let pronajaly a 

investovaly milion korun. Zpřístupnit veřejnosti ji chtěli už na konci roku. Nejspíš se to podaří až od 

června. 

Ivo Lesák, místostarosta, Hranice /Otevřená radnice/ 

Rekonstrukce nejde přesně podle plánu a je potřeba dotvořit ještě technické zázemí, to znamená 

WC, v současnosti jednáme se SŽDC od odkupu a o částce. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Poté by ji město mohlo opravit i zvenčí. Ovšem pod dohledem památkářů. Budova je památkově 

chráněná. Postavena byla ve 30. letech minulého století. A tento podchod patří k nejstarším v České 

republice. Druhá část nádraží zůstane ve vlastnictví SŽDC. To začne s opravami už v létě. 

Kateřina Šubová, mluvčí, SŽDC 

V rámci rekonstrukce se bude opravovat hlavní schodiště do výpravní budovy, podchod, výstup z 

podchodu a přístřešek, který je napojen na výpravní budovu. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Nové turistické centrum by mohlo sledovat i počty návštěvníků. Zatím jde jen o odhady. Podle 

ochranářů narostl počet turistů o 200 %. Jeskyně i její okolí skrývá unikátní život. 

 Jiří Šafář, zoolog, Agentura ochrany přírody a krajiny 

Je to je takový brouček, který žije v suché rotundě a je to jediná lokalita v České republice, kde se 

drabčík vyskytuje. 
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Monika Fleischmannová, redaktorka 

Nebo netopýr létavec stěhovavý, poslední savec objevený pro Českou republiku.  

 

10. Putování k bezedné propasti. A romantické lázně a hluboké jeskyně. Český poutník. 

krajskelisty.cz | 08. 04. 2018 | Autor: Štěpán Cháb | Téma: Hranická propast 

Za dnešním putováním mě přiváží mezinárodní rychlík do městečka na okraji Olomouckého kraje. 

Cesta je to daleká. Přestože jsem ve vlaku již od časného rána, na hranickém nádraží vystupuji až 

krátce po poledni. Okamžitě přesedám na pantograf, který tu snad jezdil už v dobách mého mládí, a 

mířím do zastávky Teplice nad Bečvou. 

Mé první kroky vedou k lázeňskému areálu. Ten je sice na začátku března ještě téměř liduprázdný, 

ale i tak stojí za prohlídku. Díky poloze v malebném údolí řeky Bečvy je příjemným relaxačním 

místem. Léčí se zde především nemoci srdce, ale posilnit si zde můžete celý organismus včetně 

psychiky. V okolí vyvěrá unikátní minerální voda bohatá na oxid uhličitý. Léčivé prameny byly 

objeveny přibližně v polovině 16. století, první lázeňský dům tu vyrostl v roce 1711. 

Unikátní jeskynní systém 

Za pozornost rozhodně stojí i zdejší Zbrašovské aragonitové jeskyně. Protože jsou však v březnu 

prohlídky jen dvakrát denně, a já bych musel čekat téměř dvě hodiny, beru protentokrát zavděk jen 

informačním průvodcem. Píše se v něm, že jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu 

vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z 

velkých hloubek. Jeskyně byly objeveny v roce 1912 a zpřístupněny o 14 let později. 

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále takzvané gejzírové stalagmity a kulovité sintrové 

povlaky nejvíce připomínající koblihy. Nejnižší úrovně podzemí jsou trvale zaplněny oxidem 

uhličitým. A zbrašovské podzemí má ještě jeden unikát. Jde o nejteplejší jeskyni u nás. V 

jakémkoliv období roku je zde stálá teplota 14°C. 

Propast bez konce 

Kolem barokní kaple svatého Peregrina z roku 1775 opouštím lázeňský areál. Po mostě přecházím 

Bečvu a přebíhám přes rušnou silnici, abych se vrátil k železniční zastávce. Právě tady začíná naučná 

stezka Hůrka, která vede stejnojmennou rezervací. Jejím největším lákadlem je Hranická propast, 

která je nejhlubší ve střední Evropě. 

Poslední měření hloubky se uskutečnilo v roce 2012, kdy potápěč Krzysztof Starnawski spustil z 

hloubky 217 metrů sondu do hloubky 373 metrů. Sám potom krátce ještě sestoupil do hloubky 225 

metrů, což je největší hloubka dosažená na této lokalitě potápěčem. Celková potvrzená hloubka suché 

i mokré části je tedy minimálně 442,5 metrů. Odborníci však odhadují, že hloubka může dosahovat 

až 800 metrů. 

Z geologického hlediska jde o poměrně členitý krasový systém. V hloubce 48 metrů pod hladinou 

jezírka lze po překonání sifonu Zubatice vystoupat do suchých částí (Rotunda suchá, Nebe I-III, 

Monika). Speleologové je průběžně monitorují včetně měření teploty vody a vzduchu. Rotunda suchá 

je navíc známá coby hnízdiště netopýrů, kteří do ní pronikají velmi úzkým průlezem. Musejí přitom 

překonat asi sedm metrů skalního masivu. 

Sloupek na almužnu 

Od propasti vedou mé kroky k bývalému hradu Svrčov, který dávno zmizel z povrchu zemského 

a dnes ho připomíná jen informační tabule. Z místa je krásný výhled na údolí řeky Bečvy a lázeňský 

areál. Potěšen tímto rozhledem opouštím naučnou stezku a po zelené značce se vydávám k poutnímu 

místu Kostelíček. Malebnou krajinu před ním sice hyzdí několik rádoby moderních domů, které však 

spíš připomínají protiatomové kryty, samotný poutní areál je ale stále krásný a udržovaný. 

Jeho dominantou je kostel Narození Panny Marie, o němž je první zmínka z roku 1492, ale 

předpokládá se, že byl postaven již ve 13. století. V roce 1595 ho nahradila rozsáhlejší stavba, která 

se dochovala dodnes. Jedná se o pozdně gotickou jednolodní stavbu, k níž v roce 1781 přibyla 

sakristie. Součástí areálu je také křížová cesta s dřevořezbami z roku 1884 a kaple Antonína z Padovy, 

prvně zmiňována v roce 1684. Zajímavostí je kamenný sloupek na almužnu z roku 1689, který stále 

stojí před vchodem do kostela. 
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Na tomto poklidném a krásném místě mé dnešní putování končí. Pospíchám na vlak a těším se na 

další výpravu. 

 

11. Otevře brána do nejhlubší propasti. 

Olomoucký deník | 11. 04. 2018 | Autor: (kra) | Téma: Hranická propast 

 Nejhlubší propast na světě se konečně dočká svého infocentra. Vzniká v nevyužívané nádražní 

budově Teplice nad Bečvou a otevřeno bude 1. června. 

Když se v září 2016 podařilo týmu potápěčů naměřit v Hranické propasti rekordní hloubku 404 

metrů, psalo se o tom v celém světě. 

Hranická propast se stala nejhlubší zatopenou jeskyní planety. Převážná část propasti se 

nachází v podzemí. 

„V infocentru je umístěn velký 3D model, na kterém jsou vidět jednotlivé části a člověk si tak 

může lépe představit, co se děje ve svahu, po kterém stoupá vzhůru,“ popsala architektka Jitka 

Mácová. Ta podobu informačního centra vymyslela s kolegou Tomášem Kratochvílou. Jedním z 

hlavních taháků infocentra má být ale virtuální realita. 

„Lidé v brýlích uvidí modelované záběry z podvodní části nebo záběry pohledu do propasti,“ 

vylíčila Jitka Mácová. 

„Budova nádraží je nevyužívaná, tak byla ideální volbou. Zároveň je to jakási vstupní brána do 

chráněné oblasti Hůrka,“ míní místostarosta Hranic Ivo Lesák. „Cílem je, aby návštěvníci získali 

o propasti co nejvíce informací,“ dodal. 

Foto popis| Už se chystá. Hranická propast se dočká infocentra. Bude mít sídlo ve starém nádraží 

Teplice nad Bečvou. 

Publikováno| Olomoucký deník; Olomoucko; 03 

Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Šumpersko; 03 – 6 

 

12. Informační centrum o propasti nabídne také virtuální realitu. 

Přerovský a hranický deník | 11. 04. 2018 | Autor: David Král | Téma: Hranická propast  

 Hranická propast se loni v září stala nejhlubší zatopenou jeskyní naší planety 

 Nejhlubší propast na světě se konečně dočká svého informačního centra. To se město rozhodlo 

umístit do nevyužívané nádražní budovy Teplice nad Bečvou. Slavnostní otevření infocentra se 

uskuteční v pátek 1. června. 

Když se v září 2016 podařilo týmu potápěčů v Hranické propasti naměřit rekordní hloubku 404 

metrů, psalo se o tomto úspěchu všude ve světě. Hranická propast se totiž stala nejhlubší 

zatopenou jeskyní naší planety. 

„Po naměření rekordní hloubky se město rozhodlo, podpořit tuto lokalitu novým informačním 

centrem. Cílem je, aby návštěvníci, kteří se vydávají k propasti, získali základní informace v 

předstihu,“ uvedl místostarosta města Hranice Ivo Lesák. 

Jako ideální prostor město zvolilo nádražní budovu železniční stanice Teplice nad Bečvou. 

„Umístění informačního centra do budovy nádraží je logické, protože je Českými drahami 

nevyužívaná a zároveň se jedná o nástupní místo směrem k CHKO Hůrka. Je to tedy jakási vstupní 

brána,“ vysvětlil Ivo Lesák. 

Vedení hranické radnice doufá, že tato novinka propast a její okolí turisticky zatraktivní. „Většina 

návštěvníků je překvapena, že nahoře vidí ne příliš velkou jámu, která je téměř o polovinu menší než 

Macocha. Díky novému informačnímu centru si tak tu skutečnou hloubku budou moci představit 

lépe,“ doplnil místostarosta. „Propast je neuvěřitelná přírodní vzácnost. Její větší část se ale nachází 

v podzemí, právě proto jsme do nového infocentra umístili velký 3D model, na kterém může člověk 

vidět jednotlivé části a lépe si představit, co se děje ve svahu, po kterém se stoupá vzhůru,“ popsala 

architektka Jitka Mácová. Ta vymyslela podobu informačního centra ve spolupráci s kolegou 

Tomášem Kratochvílou. 
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Jedním z hlavních taháků k návštěvě infocentra by měla být také virtuální realita. „Lidé v brýlích 

uvidí vymodelované záběry z podvodní části propasti nebo třeba záběry pohledu do propasti. Je zde 

také možnost zobrazit si blízké okolí,“ vyjmenovala Jitka Mácová. 

Pohledy do míst, která se člověku vidět běžně nepoštěstí, si budou moci zájemci vychutnat také 

ve vedlejší místnosti infocentra. 

Lidé v brýlích uvidí vymodelované záběry z podvodní části propasti 

 

13. Infocentrum Hranické propasti otevře do léta. Takto vypadá uvnitř. 

hranicky.denik.cz | 11. 04. 2018 | Autor: Redakce | Téma: Hranická propast 

 Nejhlubší propast na světě se konečně dočká svého informačního centra. To se město rozhodlo 

umístit do nevyužívané nádražní budovy Teplice nad Bečvou. 

 Slavnostní otevření infocentra se uskuteční v pátek 1. června. 

 Když se v září 2016 podařilo týmu potápěčů v Hranické propasti naměřit rekordní hloubku 404 

metrů, psalo se o tomto úspěchu všude ve světě. Hranická propast se totiž stala nejhlubší zatopenou 

jeskyní naší planety. 

 „Po naměření rekordní hloubky se město rozhodlo, podpořit tuto lokalitu novým informačním 

centrem. Cílem je, aby návštěvníci, kteří se vydávají k propasti, získali základní informace v 

předstihu,“ uvedl místostarosta města Hranice Ivo Lesák. 

 Jako ideální prostor město zvolilo nádražní budovu železniční stanice Teplice nad Bečvou. 

 „Umístění informačního centra do budovy nádraží je logické, protože ji SŽDC nevyužívá a 

zároveň se jedná o nástupní místo směrem k CHKO Hůrka. Je to tedy jakási vstupní brána,“ vysvětlil 

Ivo Lesák. 

 Návštěvníci jsou překvapeni 

 Vedení hranické radnice doufá, že tato novinka propast a její okolí turisticky zatraktivní. 

„Většina návštěvníků je překvapena, že nahoře vidí ne příliš velkou jámu, která je téměř o polovinu 

menší než Macocha. Díky novému informačnímu centru si tak tu skutečnou hloubku budou moci 

představit lépe,“ doplnil místostarosta. 

„Propast je neuvěřitelná přírodní vzácnost. Její větší část se ale nachází v podzemí, právě proto 

jsme do nového infocentra umístili velký 3D model, na kterém může člověk vidět jednotlivé části a 

lépe si představit, co se děje ve svahu, po kterém se stoupá vzhůru,“ popsala architektka Jitka Mácová 

 Ta vymyslela podobu informačního centra ve spolupráci s kolegou Tomášem Kratochvílou. 

 Virtuální realita 

 Jedním z hlavních taháků k návštěvě infocentra by měla být také virtuální realita. 

 „Lidé v brýlích uvidí vymodelované záběry z podvodní části propasti nebo třeba záběry pohledu 

do propasti. Je zde také možnost zobrazit si blízké okolí,“ vyjmenovala Jitka Mácová. 

 Pohledy do míst, která se člověku vidět běžně nepoštěstí, si budou moci zájemci vychutnat také 

ve vedlejší místnosti infocentra. 

 „Jak jsem již říkala, je škoda, že zatopenou část propasti lidé nevidí. Proto jsme si řekli, že 

vytvoříme v podstatě takové malé kino, kde budou promítány atraktivní záběr z ponorů,“ řekla dále 

architektka. 

 

14. Turistický závazek. 

Hranický týden | 13. 04. 2018 | Autor: David Král | Téma: Hranická propast 

Hranice se mohou pyšnit jednou z nejvýznamnějších přírodních památek v České republice.  

Nejhlubší propast na světě, nebo přesněji, nejhlubší zatopenou jeskyni na světě, zkrátka v každém 

městě nemají. No jo, jenže jak turistům prodat zhruba sedmdesát metrů hluboký kráter se zeleným 

jezírkem naspod? Je sice pěkné vědět, že právě jezírko v sobě skrývá onu rekordní hloubku 404 metrů, 

ale oči z toho zvědavým návštěvníkům přecházet asi nebudou. Hranická propast je totiž sice jednou 

z nejvýznamnějších přírodních památek na našem území, zároveň je však i jednou z turisticky 

nejnevděčnějších. Ruku na srdce, my Hraničáci k ní možná chodíme rádi, ale spíš kvůli hezké 

procházce, nebo z důvodu neochvějného patriotismu. Představte si, že byste přijeli propast omrknout 
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třeba až z Aše. Nebyli byste trochu zklamaní? Přidat na atraktivitě dané lokality se nyní pokouší 

hranická radnice zřízením nového informačního centra. Jedná se o logický první krok. Tak uvidíme, 

třeba se v průběhu let nějakými originálními nápady podaří z propasti turisticky vymáčknout něco 

víc. Bylo by to fajn. 

 

15. Skrytá tajemství propasti prozradí virtuální realita. 

Hranický týden | 13. 04. 2018 | Autor: David Král | Téma: Hranická propast 

Nejhlubší zatopená jeskyně planety se dočká informačního centra Hranice - Nejhlubší propast na 

světě se konečně dočká svého informačního centra. To se město rozhodlo umístit do nevyužívané 

nádražní budovy Teplice nad Bečvou. Slavnostní otevření infocentra se uskuteční v pátek 1. června. 

Když se v září 2016 podařilo týmu potápěčů v Hranické propasti naměřit rekordní hloubku 404 

metrů, psalo se o tomto úspěchu všude ve světě. Hranická propast se totiž stala nejhlubší 

zatopenou jeskyní naší planety. 

„Po naměření rekordní hloubky se město rozhodlo podpořit tuto lokalitu novým informačním 

centrem. Cílem je, aby návštěvníci, kteří se vydávají k propasti, získali základní informace v 

předstihu,“ uvedl místostarosta Hranic Ivo Lesák. Jako ideální prostor město zvolilo nádražní budovu 

železniční stanice Teplice nad Bečvou. „Umístění informačního centra do budovy nádraží je logické, 

protože je Českými drahami nevyužívaná a zároveň se jedná o nástupní místo směrem k CHKO 

Hůrka. Je to tedy jakási vstupní brána,“ vysvětlil Ivo Lesák. 

Vedení hranické radnice doufá, že tato novinka propast a její okolí turisticky zatraktivní. 

„Většina návštěvníků je překvapena, že nahoře vidí ne příliš velkou jámu, která je téměř o polovinu 

menší než Macocha. Díky novému informačnímu centru si tak tu skutečnou hloubku budou moci 

představit lépe,“ doplnil místostarosta. 

„Propast je neuvěřitelná přírodní vzácnost. Její větší část se ale nachází v podzemí, právě proto 

jsme do nového infocentra umístili velký 3D model, na kterém může člověk vidět jednotlivé části a 

lépe si představit, co se děje ve svahu, po kterém se stoupá vzhůru,“ popsala architektka Jitka Mácová.  

Ta vymyslela podobu informačního centra ve spolupráci s kolegou Tomášem Kratochvílou. 

Jedním z hlavních taháků k návštěvě infocentra by měla být také virtuální realita. „Lidé v brýlích 

uvidí vymodelované záběry z podvodní části propasti nebo třeba záběry pohledu do propasti. Je zde 

také možnost zobrazit si blízké okolí,“ vyjmenovala Jitka Mácová. 

Pohledy do míst, která se člověku vidět běžně nepoštěstí, si budou moci zájemci vychutnat také 

ve vedlejší místnosti infocentra. 

Foto popis| Infocentrum bude na nádraží. Nové infocentrum o propasti otevřou na nádraží v 

Teplicích nad Bečvou v červnu. Turisty zatím navádějí šipky. 

 

16. Otevře brána do nejhlubší propasti. 

M1oravský sever | 17. 04. 2018 | Autor: (kra) | Téma: Hranická propast 

 Nejhlubší propast na světě se konečně dočká svého infocentra. Vzniká v nevyužívané nádražní 

budově Teplice nad Bečvou a otevřeno bude 1. června. 

Když se v září 2016 podařilo týmu potápěčů naměřit v Hranické propasti rekordní hloubku 404 

metrů, psalo se o tom v celém světě. Hranická propast se stala nejhlubší zatopenou jeskyní planety.  

Převážná část propasti se nachází v podzemí. „V infocentru je umístěn velký 3D model, na kterém 

jsou vidět jednotlivé části a člověk si tak může lépe představit, co se děje ve svahu, po kterém stoupá 

vzhůru,“ popsala architektka Jitka Mácová. Ta podobu informačního centra vymyslela s kolegou 

Tomášem Kratochvílou. Jedním z hlav-ních taháků infocentra má být ale virtuální realita. 

„Lidé v brýlích uvidí modelované záběry z podvodní části nebo záběry pohledu do propasti,“ 

vylíčila Jitka Mácová. 

„Budova nádraží je nevyužívaná, tak byla ideální volbou. Zároveň je to jakási vstupní brána do 

chráněné oblasti Hůrka,“ míní místostarosta Hranic Ivo Lesák. „Cílem je, aby návštěvníci získali 

o propasti co nejvíce informací,“ dodal. 
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17. 4 tipy na vyhlášené procházky po okolí. 

Hranický týden | 20. 04. 2018 | Téma: Hranická propast 

Alejí na Svatý Kopeček 

Kde najdeme jednu z nejhezčích a nejnavštěvovanějších vycházek krajského města? 

Na Svatém Kopečku v Olomouci. Okolí baziliky má výrazný genius loci a nesmírnou kulturně 

krajinářskou hodnotu. V rámci Ekologických dnů Olomouc se na Svatém Kopečku chystá 

komentovaná vycházka s Jánem Kadlecem. 

Sraz účastníků je v 9.30 u hospody U Poutníka v Samotiškách, na dolním konci aleje. 

Předpokládané zakončení je pak v 11.30 na Svatém Kopečku. Komentář Jána Kadlece doplní Pavel 

Oslík a zástupce baziliky bratr Radim. 

Putování po pramenech 

Po historických pramenech a památkách provede turisty Stezka Vincenze Priessnitze. 

Sedmikilometrová trasa leží nad jesenickými lázněmi, začíná a končí u zastávky MHD u sanatoria 

Priessnitz v lázeňském areálu. Naučné panely přibližují návštěvníkům rozvoj přírodního lázeňství v 

regionu a osobnost Vincenze Priessnitze, který v Jeseníku založil první vodoléčebný ústav na světě. 

Stezka návštěvníky zavede ke čtrnácti pramenům, jejichž vodu mohou ochutnat, a k několika dalším 

památkám. Trasu vybudovalo s podporou místních obyvatel a institucí Hnutí Brontosaurus. 

Do přírody i za zvířaty 

Bělecký mlýn se nachází asi 10 km západně od města Prostějova, v romantickém prostředí údolí 

řeky Romže, na rozhraní úrodné Hané a Drahanské vrchoviny. Objekt je celoročně v provozu. Kolem 

Běleckého mlýna jsou překrásné procházky. V místě je dětské hřiště a zoo koutek. V roce 2009 byla 

nedaleko (asi 10 minut chůze) otevřena vlastní obora, která se rozkládá na ploše 102 ha. V oboře je 

chován jelen Dybovského a daněk skvrnitý. Do obory je bezproblémový přístup, na přání je zajištěn 

průvodce, který návštěvníky zasvětí do života a zvyků chovaných zvířat. Přímo u objektu je malý 

rybník. 

Z kolonády až k Hranické propasti 

Pořádně se napít vyvěrající minerálky, posilnit se lázeňskými oplatky a hurá vyrazit k 

Hranické propasti. Připravte se zhruba na dvoukilometrovou procházku k možná nejhlubší propasti 

na světě a jedné z nejslovutnějších přírodních památek regionu. Přesvědčte se, zda se skutečně jedná 

o jámu do pekla, jak říkají pověsti. Při cestě k ní se nezapomeňte zastavit na vyhlídce U Janka, z níž 

před vámi budou Teplice ležet jako na dlani. 

 

18. 50 nej planety Země. 

Nedělní Blesk | 22. 04. 2018 | Téma: Hranická propast 

Země je domovem pro 7,5 miliardy lidí. Jaký stát je nejlidnatější a naopak nejméně obydlený?  

Kde je největší zima a naopak vedro? Všechny tyto superlativy obsahuje 50 nej modré 

planety. 

1. Největší zvíře: Plejtvák obrovský (délka až 33 metrů a hmotnost až 200 tun) 

2. Největší suchozemské zvíře: Slon africký (výška až 4 m, hmotnost až 5,5 tuny) 

3. Nejvyšší suchozemské zvíře: Žirafa masajská (až 6 m) 

4. Největší ostrov Grónsko: (2 130 750 km2), Dánsko 

5. Živočich s nejvyšší délkou života: Medúza Turritopsis dohrnii (nesmrtelná) 

6. Nejhlasitější zvíře: Vorvaň (227 dB) 

7. Nejohroženější zvíře: Nosorožec severní bílý (poslední dva kusy), Keňa 

8. Největší pták: Pštros dvouprstý (výška 2,5 m, hmotnost až 150 kg). 

9. Nejmenší pták: Kalypta nejmenší (délka cm, hmotnost 1,95 g, rozpětí křídel 3,25 cm.) 

10. Největší sladkovodní jezero: Hořejší jezero (82 414 km2), Kanada, USA 

11. Nejvyšší naměřená teplota: Údolí smrti (56,7 °C), USA, 1913 

12. Nejdeštivější místo: Ostrov Kauai (12 090 mm srážek ročně), Havaj, 350 dnů v roce prší. 

13. Nejvyšší vodopád: Salto Ángel (979 m), řeka Churum, Venezuela 

14. Nejvyšší sopka: Ojos del Salado (6893 m n. m.), Andy, Argentina – Chile 
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15. Nejbezpečnější stát: Island 

16. Země s nejvyšší střední délkou života při narození: Andorra (83,5 roku) 

17. Rozlohou nejmenší stát: Vatikán (0,44 km2) 

18. Nejnebezpečnější město: Caracas (120 vražd na 100 tisíc obyvatel), Venezuela 

19. Země s nejvyšší porodností: Niger (51 živě narozených dětí na 1000 obyvatel) 

20. Nejdelší řeka: Amazonka – Ucayali – Tambo – Ene – Apurímac (7025 km) 

21. Nejhlubší zatopená sladkovodní jeskyně: Hranická propast (404 m), Hranice, Česká 

republika 

22. Nejteplejší obydlené místo: Dallol (průměrná teplota 34,4 °C), Etiopie 

23. Země s nejnižší střední délkou života při narození: Angola (38,23 roku) 

24. Nejníže položené místo: Hladina Mrtvého moře (-418 m), Izrael a Jordánsko 

25. Největší jezero: Kaspické moře (371 000 km2) 

26. Rozlohou největší stát: Rusko (17 075 200 km2) 

27. Nejhlubší jezero: Bajkal (1637 m), Sibiř, Rusko 

28. Nejlidnatější stát: Čína (1,4 miliardy obyvatel) 

29. Nejvyšší hora: Mount Everest (8850 m n. m.), Nepál a Čína 

30. Nejvyšší absolutní výkyv teploty: Ojmjakon (a +35 °C), Rusko 

31. Země s nejnižší porodností: Japonsko (8 živě narozených dětí na 1000 obyvatel) 

32. Nejníže položené místo na dně oceánu: Prohlubeň Challenger (10 994 m), Mariánský 

příkop, Tichý oceán 

34. Nejstarší strom: Norský smrk Old Tjikko (9500 let), Švédsko 

35. Nejvyšší změřený strom: Hyperion, Sekvoje vždyzelená (115,61 m), Redwoodský národní 

park v severní Kalifornii, USA. 

36. Nejvyšší stavba světa: Burdž Chalífa (828 m), Spojené arabské emiráty 

37. Nejnižší naměřená teplota: Dome A (-93,2 °C), Antarktida, 2010 

38. Nejjedovatější rostlina: Skočec obecný (500 mikrogramů ricinu obsaženého v semenech 

zabije člověka) 

39. Nejdelší název města: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (56 

písmen), ostrov Anglesey, Wales 

40. Nejdelší název jezera: Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg (42 

písmen), Massachusetts, USA. Místo tohoto indiánského názvu se z praktických důvodů užívá 

častěji název Lake Webster. 

41. Nejničivější povodně: Žlutá řeka (až 2 miliony obětí, Čína, 1931 

42. Nejničivější zemětřesení: Tchang-šan (až 780 000 obětí), Čína, 1976 

43. Nejsilnější zemětřesení: Města Valdivia a Concepción (9,5 stupně Richterovy škály, až 

6000 mrtvých), Chile, 1960 

44. Nejničivější cyklón: Bhola, Delta Gangy (až milion obětí), Pákistán, 1970 

45. Nejničivější tajfun: Nina, přehrada Pan-čchiao (229 000 obětí), Čína, 1975 

46. Nejhorší epidemie moru: Justiánský mor ve Středomoří (25 milionů mrtvých), v letech 

541 – 542 

47. Nejničivější výbuch sopky: Tambora (100 tisíc obětí), indonéský ostrov Sumbawa, 1815 

48. Nejlidnatější město: Tokio s aglomeracemi (38 milionů obyvatel), Japonsko 

49. Nejmenší město: Hum (30 obyvatel), Istrie, Chorvatsko 

50. Nejvyšší HDP na jednu osobu: Lucembursko (55 600 USD, 1,7 milionu Kč) 

 

19. Tragický pád do propasti. 

Prima | 29. 04. 2018 | Téma: Hranická propast 

Tragickým pádem skončil včera v podvečer výlet skupiny turistů na okraji Hranické propasti. 

Jeden z nich i přesto, že je celá nebezpečná oblast obehnána zábradlím z neznámého důvodu uklouzl 

a spadl z několik desítek metrů vysokého srázu. Na místě pak museli zasahovat hasiči s lezeckým 

výcvikem. 
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Zdeněk Hošák, mluvčí HZS Olomouckého kraje 

Náš lezec se slanil dolů, následně také k místu dostal lékař. Pomocí lezecké techniky a ten právě 

konstatoval smrtelná zranění. My jsme po provedené dokumentaci tělo zemřelé osoby transportovali 

k následnému odvozu pohřební službou. 

 

20. Smrt na dně propasti 

TV Barrandov | 29. 04. 2018 | | Téma: Hranická propast 

 Miroslav Vaňura, moderátor 

 Turista se zřítil do Hranické propasti na Přerovsku. 31letý cizinec spadl z prudkého srázu a jeho 

tělo dopadlo o několik desítek metrů níž. Do špatně přístupného terénu se sice dostal hasič s 

horolezeckým výcvikem, ale oběti neštěstí už nemohl pomoci. Hloubka suché části propasti je skoro 

70 metrů, pod hladinou vody je ale nejméně dalších 400 metrů. 

 Renáta Czadernová, moderátorka 

 Návštěva hranické propasti, nejhlubší zatopené jeskyně na světě, se stala osudnou muži, který 

tam spadl z 70metrového srázu. Podle svědků si chtěl udělat selfie. Muže se ani po příletu vrtulníku 

záchranné služby nepodařilo zachránit. 

Lukáš Veselý, redaktor 

 Atraktivní snímek z atraktivního místa se podle informací televize Nova snažil pořídit 31letý muž, 

který byl se svými kamarády na výletě u propasti s nejhlubším místem se sladkou vodou na světě. 

 To se mu stalo osudným. 

 Zdeněk Hošák, mluvčí HZS Olomouckého kraje 

Muž se zřítil z velkého srázu a v podstatě ti jeho kamarádi jej viděli na zemi ležet bezvládně. 

 Lukáš Veselý, redaktor 

 Zachránit se ho pokoušeli hasiči včetně specialistů na lezení a zdravotníci. 

Zdeněk Hošák, mluvčí HZS Olomouckého kraje  
 Náš lezec se dostal srázem dolů, nalezl zde muže bez známek života, po chvíli jsme zde také 

transportovali pomocí lezecké techniky lékaře. Ten konstatoval smrtelná zranění. 

 Lukáš Veselý, redaktor 
 Jestli ho život stála právě touha po fotce z atraktivního místa, ale určí až policejní vyšetřování. 

 Marie Šafářová, mluvčí Policie ČR, Olomoucký kraj 

 Cizí zavinění v této věci prozatím zjištěno nebylo. Ke zjištění přesné příčiny úmrtí a také 

případného ovlivnění alkoholickými nápoji byla u zemřelého nařízená soudní pitva. 

 Lukáš Veselý, redaktor  
 Pořizování selfie, tedy fotek, kdy se fotograf fotí sám, už stálo život řadu lidí po celém světě. 

Někteří lovci selfie podstupují kvůli zajímavému snímku velké riziko. Příčinou smrti je většinou 

právě pád z výšky. Následuje utopení, dopravní nehoda, sražení vlakem nebo útok zvířete.  

 

21. Pád do Hranické propasti nepřežil mladý cizinec. 

Mladá fronta DNES | 30. 04. 2018 | Autor: (ČTK) | Téma: Hranická propast 

V Hranické propasti u Hranic na Přerovsku v sobotu spadl jedenatřicetiletý muž z prudkého 

srázu. 

Když se mu hasiči snažili pomoci, nalezli ho již bez známek života. „Osoba při návštěvě místa 

neopatrností upadla prudkým srázem dolů,“ popsal mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Na místo neštěstí 

letěl i záchranářský vrtulník, návštěvníkovi vyhledávaného turistického místa však již nebylo 

pomoci. 

Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. 

 

 

 

 

22. Do Hranické propasti se zřítil mladý cizinec, pád nepřežil. 
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Mladá fronta DNES | 30. 04. 2018 | Autor: Rostislav Hányš | Téma: Hranická propast 

Cesta ke známé Hranické propasti u Hranic na Přerovsku měla tragický konec pro zahraničního 

návštěvníka. Muž se v sobotu zřítil do propasti. Kvůli nehodě letěl na místo i vrtulník letecké 

záchranné služby, ale jednatřicetiletému cizinci již nebylo pomoci. Při pádu utrpěl zranění 

neslučitelná se životem, takže záchranáři, kteří k němu do propasti slanili, už mohli pouze 

vyzvednout tělo. 

„Podle hovoru na tísňové lince byl muž na místě jako návštěvník. Kvůli neopatrnosti spadl dolů,“ 

sdělil mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák. Na místo okamžitě 

vyrazily profesionální jednotky hasičů z Hranic a Přerova, nejbližší jednotka dobrovolných 

záchranářů a také specialisté na lezecké zásahy. 

„Do propasti se spustil hasič lezec. Bohužel našel muže už bez známek života. Úmrtí následně 

potvrdil i lékař letecké záchranné služby, kterého hasiči dopravili dolů,“ řekl mluvčí hasičů. 

Tragickou nehodu nyní vyšetřují policisté. Bližší okolnosti, za kterých muž do propasti spadl, 

zatím nejsou známé. „Zahájili jsme šetření případu a byla nařízena soudní pitva,“ sdělila policejní 

mluvčí Marie Šafářová. 

Vyšetřovatele bude především zajímat, zda muž nebo někdo jiný neporušil bezpečnostní opatření 

a pokyny, které na místě platí. 

Hranická propast je atraktivním a hojně navštěvovaným místem. Jde totiž o nejhlubší 

zatopenou jeskyni světa. Společný česko-polský speleologický tým před dvěma lety prokázal, že 

zatopená část je hluboká nejméně 404 metrů. Až tam se dostal speciální robot. Hlouběji ale nemohl, 

protože nestačil vodicí kabel. Odhady odborníků o její hloubce se různí, někteří nevylučují, že 

celková hloubka zatopené jeskyně je zhruba jeden kilometr. 

„Do propasti se spustil hasič lezec. Bohužel našel muže už bez známek života. Úmrtí poté potvrdil 

i lékař.“ 

 

23. Do Hranické propasti se zřítil cizinec. 

Právo | 30. 04. 2018 | Autor: Jiří Růžička | Téma: Hranická propast 

 Do Hranické propasti na Přerovsku se v sobotu zřítil mladý muž. I přes rychlou záchrannou 

akci se ho nepodařilo zachránit, hasiči vytáhli mrtvé tělo. 

„Šlo o jednatřicetiletého cizince,“ řekla včera mluvčí olomouckého krajského policejního ředitelství 

Marie Šafářová. „Za jakých okolností k pádu došlo, to v těchto okamžicích ještě prověřujeme, 

nemohu se konkrétně vyjádřit. V případu byla nařízena soudní pitva,“ dodala Šafářová. 

 „Operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vyslalo k záchraně 

osoby po pádu do Hranické propasti tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Podle 

hovoru, který převzalo centrum tísňového volání, osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů,“ informoval mluvčí HZS Olomouckého kraje Zdeněk Hošák. K místu ihned 

vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a Přerov, včetně specialistů pro lezeckou 

činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic. 

 „Hasič-lezec, který propast dobře zná, se spustil k místu dopadu zraněného. Bohužel zde po chvíli 

našel osobu bez známek života. Hasiči tam pomocí lezecké výbavy dopravili i lékaře letecké 

záchranné služby. Ten potvrdil úmrtí zraněné osoby,“ uvedl Hošák. 

 „Hasiči tělo zemřelého transportovali k převozu pohřební službou. Policie ČR zajistila 

zúčastněným posttraumatickou intervenční péči psychologa,“ dodal mluvčí. 

 Zatím 404 metrů. 

Hranická propast je podle speleologů nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Česko-polskému 

týmu speleologů se podařilo do ní spustit speciálního robota až do hloubky 404 metrů. Sonda ani dna 

nedosáhla, zastavil ji konec vodicího kabelu. 

Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro s hloubkou 392 metrů. V 

průzkumu propasti hodlají hraničtí speleologové pokračovat. Odhady naznačují, že propast by 

mohla dosahovat až kilometrové hloubky. 
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K místu dopadu zraněného se spustil hasič. Bohužel zde našel osobu bez známek života Zdeněk 

Hošák, mluvčí hasičů. 

 

24. Smrt kvůli fotce 

Blesk | 30. 04. 2018 | Autor: (sč) | Téma: Hranická propast 

Osudný se stal cizinci (31) výlet do Hranic na Přerovsku, kde si chtěl vyfotit nejhlubší zatopenou 

propast světa (404 m, na snímku). Údajně nešel po vyznačené stezce. Chtěl zachytit suchou část 

propasti, která má 69,5 metru. „Uklouzl a z prudkého srázu padal desítky metrů. Zachránit se ho 

vydal hasič lezec. Muži již ale nebylo pomoci,“ uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Policie nařídila 

pitvu a prověřuje další okolnosti tragédie. 

 

25. Muž (†31) fotil propast a zřítil se 

Aha! | 30. 04. 2018 Autor: (sč) | Téma: Hranická propast 

 Tragicky skončil o víkendu - výlet cizince e (†31), který chtěl vidět t na Přerovsku nejhlubší 

zatopenou propast na světě. Údajně chtěl fotoaparátem zachytit hloubku suché části (bezmála 70 m) 

Hranické propasti (na snímku), která měří 404 m, a nešťastně uklouzl. „Zřítil se z velmi prudkého 

srázu. Musel k němu hasič-lezec. Bohužel mu již nedokázal pomoci. Úmrtí potvrdil i lékař z letecké 

záchranné služby,“ uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. 

 

26. V Hranické propasti zemřel člověk, spadl z prudkého srázu. 

aktualne.cz | 29. 04. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Hranická propast 

Na místo neštěstí letěl také vrtulník letecké záchranné služby. 

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/olo...zu/r~1d4cdaea4b7311e88b47ac1f6b220ee8/ 

 

27. V Hranické propasti se zřítil člověk: Na místě zemřel. 

blesk.cz | 29. 04. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Hranická propast 

 V Hranické propasti u Hranic na Přerovsku zemřel v sobotu člověk. Spadl z prudkého srázu a 

když se mu hasiči snažili pomoci, nalezli ho již bez známek života. ČTK to řekl jejich mluvčí Zdeněk 

Hošák. Na místo neštěstí letěl ještě vrtulník letecké záchranné služby, návštěvníkovi vyhledávaného 

turistického místa však již nebylo pomoci. Okolnosti tragédie se vyšetřují. 

 „Podle hovoru převzatém v centru tísňového volání osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů. K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a 

Přerov, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic,“ popsal 

mluvčí hasičů. K místu, kde měl návštěvník propasti spadnout, se spustil hasič – lezec s dobrou 

místní znalostí. „Bohužel zde po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili 

pomocí lezecké výbavy i lékaře přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí,“ dodal 

Hošák. Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic 

v katastru města Hranice. Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných 

Zbrašovských aragonitových jeskyní. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. V září 2016 

potvrdil výzkum česko-polské expedice, že propast je s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody 

nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Hloubku změřili pomocí robota, dna přitom stále ještě 

nedosáhl. 

 http://www.blesk.cz/clanek/539570/v-hr...pasti-se-zritil-clovek-na-miste-zemrel 

 

28. Do Hranické propasti spadl člověk, na místě zahynul. 

denik.cz | 28. 04. 2018 | Autor: Petra Pášová | Téma: Hranická propast 

 Do Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou jeskyní světa, dnes spadl člověk. I když je 

otvor s prudkými srázy kvůli bezpečnosti turistů obehnán zábradlím, návštěvník unikátního 

geologického úkazu neopatrností sklouzl dolů. 
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Hasič se speciálním lezeckým výcvikem, který se spustil na místo dopadu zraněného, už nemohl 

pomoci. 

Po nahlášení tragické nehody na tísňovou linku vyrazili k propasti profesionální jednotky 

požárních stanic z Hranic a Přerova, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká 

dobrovolná jednotka z Hranic. 

„Hasič - lezec s dobrou místní znalostí se spustil k místu udávanému dopadu zraněného. Bohužel 

tam po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké výbavy i lékaře 

přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí u zraněné osoby,“ popisoval mluvčí krajských 

hasičů Zdeněk Hošák. 

K okraji propasti dorazila také policie, která zdokumentovala tragickou událost. Otřesenému 

doprovodu mrtvého turisty poskytl pomoc policejní psycholog. 

Hranická propast ležící v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic je nejhlubší 

zatopenou jeskyní světa a k jejímu okraji každoročně přicházejí stovky turistů. 

Přístup ke geologickému unikátu je po turistické značce od železniční stanice Teplice nad Bečvou.  

Samotná propast je kvůli bezpečnosti návštěvníků obehnána zábradlím. 

Propast se oficiálně stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa před dvěma roky. 

Při měření uskutečněném hloubkovými potápěči a pomocí dálkově ovládaného robota se dosáhlo 

hloubky 404 metrů. Robot však stále nedosáhl dna. Techniku zastavila délka ovládacího kabelu. 

Měření hloubky je v zatopené jeskyni komplikované kvůli členitosti jeskynního komplexu a 

napadaným stromům. Odhady geologů mluví o 700 až 1 000 metrech. 

https://www.denik.cz/krimi/do-hranicke...-clovek-na-miste-zahynul-20180428.html 

 

29. Do Hranické propasti spadl člověk. 

denik.cz | 28. 04. 2018 | Autor: Petra Pášová | Téma: Hranická propast 

 Tento víkend má na svědomí jednu lidskou oběť. Turista si v sobotu vyrazil na výlet k 

Hranické propasti, ale živý se domů už nevrátil. Muž nad velkým srázem uklouzl a následně se zřítil 

domů. Přivolaní hasiči a záchranáři posléze nalezli už jen mrtvé tělo. 

„Dle hovoru převzatém v centru tísňového volání osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů,“ uvedl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák pro portál TN.cz. 

Muž se vydal v sobotu na výlet k Hranické propasti, ale patrně si nedal pozor a nad velkým 

srázem uklouzl a zřítil se dolů. „Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké výbavy i lékaře přivolané 

letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí u zraněné osoby,“ dodal Hošák. 

Turistovi už bohužel nebylo pomoci. Policie případ nadále prošetřuje, ale zatím je zjevné, že se 

patrně jednalo o nešťastnou náhodu, která skončila smrtí. 

http://www.extra.cz/vylet-k-hranicke-p...urista-uklouzl-zritil-se-dolu-a-zemrel 

 

30. Do Hranické propasti spadl člověk, na místě zahynul. 

hranicky.denik.cz | 28. 04. 2018 | Autor: Petra Pášová | Téma: Hranická propast 

 Do Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou jeskyní světa, dnes spadl člověk. I když je 

otvor s prudkými srázy kvůli bezpečnosti turistů obehnán zábradlím, návštěvník unikátního 

geologického úkazu neopatrností sklouzl dolů. 

 Hasič se speciálním lezeckým výcvikem, který se spustil na místo dopadu zraněného, už nemohl 

pomoci. 

 Po nahlášení tragické nehody na tísňovou linku vyrazili k propasti profesionální jednotky 

požárních stanic z Hranic a Přerova, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká 

dobrovolná jednotka z Hranic. 

 „Hasič - lezec s dobrou místní znalostí se spustil k místu udávanému dopadu zraněného. Bohužel 

tam po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké výbavy i lékaře 

přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí u zraněné osoby,“ popisoval mluvčí krajských 

hasičů Zdeněk Hošák. 
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 K okraji propasti dorazila také policie, která zdokumentovala tragickou událost. Otřesenému 

doprovodu mrtvého turisty poskytl pomoc policejní psycholog. 

 Hranická propast ležící v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic je nejhlubší zatopenou 

jeskyní světa a k jejímu okraji každoročně přicházejí stovky turistů. 

Přístup ke geologickému unikátu je po turistické značce od železniční stanice Teplice nad Bečvou. 

Samotná propast je kvůli bezpečnosti návštěvníků obehnána zábradlím. 

Propast se oficiálně stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa před dvěma roky. 

Při měření uskutečněném hloubkovými potápěči a pomocí dálkově ovládaného robota se dosáhlo 

hloubky 404 metrů. Robot však stále nedosáhl dna. Techniku zastavila délka ovládacího kabelu. 

Měření hloubky je v zatopené jeskyni komplikované kvůli členitosti jeskynního komplexu a 

napadaným stromům. Odhady geologů mluví o 700 až 1 000 metrech. 

https://hranicky.denik.cz/nehody/do-hr...-clovek-na-miste-zahynul-20180428.html 

 

31. Do Hranické propasti se zřítil člověk. Nehodu nepřežil.  

info.cz | 29. 04. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Hranická propast 

 V Hranické propasti u Hranic na Přerovsku zemřel v sobotu člověk. Zřítil se z prudkého srázu 

několik desítek metrů dolů, a když se mu hasiči snažili pomoci, nalezli ho již bez známek života.  

 ČTK to řekl mluvčí Zdeněk Hošák. Na místo neštěstí letěl ještě vrtulník letecké záchranné služby, 

návštěvníkovi vyhledávaného turistického místa však již nebylo pomoci. Podle policie šlo o 

jednatřicetiletého cizince, okolnosti tragédie se vyšetřují. 

 „Podle hovoru převzatém v centru tísňového volání osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů. K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a 

Přerov, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic,“ popsal 

mluvčí hasičů. 

 K místu, kde měl návštěvník propasti spadnout, se spustil hasič - lezec s dobrou místní znalostí.  

 „Bohužel zde po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké 

výbavy i lékaře přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí,“ dodal Hošák. 

 Okolnosti tragédie policisté vyšetřují. „Okolnosti pádu šetříme, byla tam nařízena soudní pitva,“ 

řekla dnes ČTK krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. 

 Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v 

katastru města Hranice. Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných 

Zbrašovských aragonitových jeskyní. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. V září 2016 

potvrdil výzkum česko-polské expedice, že propast je s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody 

nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Hloubku změřili pomocí robota, dna přitom stále ještě 

nedosáhl. 

 https://www.info.cz/clanek/29106/do-hr...pasti-se-zritil-clovek-nehodu-neprezil 

 

32. Cizinec se zřítil do Hranické propasti, spadl z prudkého srázu. 

lidovky.cz | 29. 04. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Hranická propast 

 V Hranické propasti u Hranic na Přerovsku zemřel v sobotu člověk. Zřítil se z prudkého srázu 

několik desítek metrů dolů, a když se mu hasiči snažili pomoci, nalezli ho již bez známek života. Řekl 

mluvčí Zdeněk Hošák. Na místo neštěstí letěl ještě vrtulník letecké záchranné služby, návštěvníkovi 

vyhledávaného turistického místa však již nebylo pomoci. Podle policie šlo o jednatřicetiletého 

cizince, okolnosti tragédie se vyšetřují. 

 „Podle hovoru převzatém v centru tísňového volání osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů. K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a 

Přerov, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic,“ popsal 

mluvčí hasičů. 

 K místu, kde měl návštěvník propasti spadnout, se spustil hasič - lezec s dobrou místní znalostí.  

 „Bohužel zde po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké 

výbavy i lékaře přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí,“ dodal Hošák. 
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 Okolnosti tragédie policisté vyšetřují. „Okolnosti pádu šetříme, byla tam nařízena soudní pitva,“ 

řekla v neděli krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. 

 Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v 

katastru města Hranice. Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných 

Zbrašovských aragonitových jeskyní. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. V září 2016 

potvrdil výzkum česko-polské expedice, že propast je s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody 

nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Hloubku změřili pomocí robota, dna přitom stále ještě 

nedosáhl. 

 https://www.lidovky.cz/v-hranicke-prop...mov.aspx?c=A180429_124854_ln_domov_ele 

 

33. Do Hranické propasti se zřítil člověk. 

novinky.cz | 29. 04. 2018 | Autor: jr | Téma: Hranická propast 

 Do Hranické propasti na Přerovsku se v sobotu zřítil jedenatřicetiletý cizinec - turista. I přes 

rychlou záchrannou akci se ho nepodařilo zachránit, informovali v sobotu hasiči. 

 Z propasti pomohli jen vyprostit tělo zesnulého, případem se zabývá policie. 

„Operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje vyslalo k záchraně 

osoby po pádu do Hranické propasti tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. Podle 

hovoru, který převzalo centrum tísňového volání, osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů,“ informoval mluvčí HZS Olomouckého kraje Zdeněk Hošák. 

 K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a Přerov, včetně 

specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic. 

 „Hasič - lezec, který propast dobře zná, se spustil k místu dopadu zraněného. Bohužel zde po 

chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči tam pomocí lezecké výbavy dopravili i lékaře letecké 

záchranné služby. Ten potvrdil úmrtí zraněné osoby,“ řekl Hošák. 

 „Hasiči tělo zemřelého transportovali k převozu pohřební službou. Policie ČR zajistila 

zúčastněným posttraumatickou intervenční péči psychologa,“ dodal Hošák. 

 Mluvčí krajské policie Marie Šafářová doplnila, že šlo o jednatřicetiletého cizince. Okolnosti pádu 

policisté vyšetřují. „Byla nařízena soudní pitva,” dodala Šafářová. 

 Hranická propast je podle speleologů nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Českopolskému 

týmu speleologů se podařilo spustit do jejího nitra speciální robot, a to až do hloubky 404 metrů. 

 Sonda ani nedosáhla dna, zastavil ji konec vodicího kabelu. 

 Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro s hloubkou 392 metrů. V 

průzkumu propasti hodlají hraničtí speleologové pokračovat. Odhady naznačují, že propast by 

mohla dosahovat až kilometrové hloubky. 

 https://www.novinky.cz/krimi/470657-do-hranicke-propasti-se-zritil-clovek.html 

 

34. Muž spadl do Hranické propasti, byl na místě mrtvý. 

olomouckadrbna.cz | 28. 04. 2018 | Autor: Jarmila Kráčmarová | Téma: Hranická propast 

 V sobotu 28. března spadl muž do Hranické propasti. Na místo vyrazili jak hasiči, tak i 

Zdravotnická záchranná služba i policie. Muž byl bohužel na místě mrtvý. 

 Podle tísňového hovoru byl muž na místě jako návštěvník. Neopatrností spadl prudkým srázem 

dolů. 

 „K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a Přerov, včetně 

specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic. Hasič - lezec s dobrou 

místní znalostí se spustil k místu udávanému dopadu zraněného. Bohužel zde po chvíli našel osobu 

bez známek života,' řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. 

 Hasiči k místu dopadu osoby dopravili i lékaře přivolané letecké záchranné služby, který potvrdil 

úmrtí. Policie ČR zajistila zúčastněným postraumatickou intervenční péči psychologa. 

 https://www.olomouckadrbna.cz/z-kraje/...nicke-propasti-byl-na-miste-mrtvy.html 
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35. Do Hranické propasti spadl člověk, na místě zahynul. 

olomoucky.denik.cz | 28. 04. 2018 | Autor: Petra Pášová | Téma: Hranická propast 

prerovsky.denik.cz | 28. 04. 2018 | Autor:  Petra Pášová  

prostejovsky.denik.cz | 28. 04. 2018 | Autor:  Petra Pášová   

sumpersky.denik.cz | 28. 04. 2018 | Autor:  Petra Pášová  

 Do Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou jeskyní světa, dnes spadl člověk. I když je 

otvor s prudkými srázy kvůli bezpečnosti turistů obehnán zábradlím, návštěvník unikátního 

geologického úkazu neopatrností sklouzl dolů. 

 „Hasič se speciálním lezeckým výcvikem, který se spustil na místo dopadu zraněného, už nemohl 

pomoci. 

 Po nahlášení tragické nehody na tísňovou linku vyrazili k propasti profesionální jednotky 

požárních stanic z Hranic a Přerova, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká 

dobrovolná jednotka z Hranic. 

 „Hasič - lezec s dobrou místní znalostí se spustil k místu udávanému dopadu zraněného. Bohužel 

tam po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké výbavy i lékaře 

přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí u zraněné osoby,“ popisoval mluvčí krajských 

hasičů Zdeněk Hošák. 

 K okraji propasti dorazila také policie, která zdokumentovala tragickou událost. Otřesenému 

doprovodu mrtvého turisty poskytl pomoc policejní psycholog. 

 Hranická propast ležící v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic je nejhlubší 

zatopenou jeskyní světa a k jejímu okraji každoročně přicházejí stovky turistů. 

 Přístup ke geologickému unikátu je po turistické značce od železniční stanice Teplice nad Bečvou. 

 Samotná propast je kvůli bezpečnosti návštěvníků obehnána zábradlím. 

Propast se oficiálně stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa před dvěma roky. 

Při měření uskutečněném hloubkovými potápěči a pomocí dálkově ovládaného robota se dosáhlo 

hloubky 404 metrů. Robot však stále nedosáhl dna. Techniku zastavila délka ovládacího kabelu. 

Měření hloubky je v zatopené jeskyni komplikované kvůli členitosti jeskynního komplexu a 

napadaným stromům. Odhady geologů mluví o 700 až 1 000 metrech. 

https://olomoucky.denik.cz/zlociny-a-s...-clovek-na-miste-zahynul-20180428.html 

 

36. Turista uklouzl, spadl do Hranické propasti! Našli ho mrtvého. 

TN.cz | 29. 04. 2018 | Téma: Hranická propast 

tnbiz.cz | 29. 04. 2018 | Strana: 0 |  

 Smrtí skončil sobotní výlet k Hranické propasti. Turista nad srázem uklouzl a zřítil se dolů. 

Nepomohli ani přivolaní záchranáři a hasiči, lezec už turistu našel mrtvého. 

 K Hranické propasti vyjížděly v sobotu odpoledne tři jednotky hasičů. „Dle hovoru převzatém v 

centru tísňového volání osoba při návštěvě místa neopatrností upadla prudkým srázem dolů," uvedl 

mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. 

 Hasič-lezec, který místo a okolí dobře zná, se spustil do propasti k turistovi. Ten už ale nejevil 

známky života. „Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké výbavy i lékaře přivolané letecké 

záchranné služby, ten potvrdil úmrtí u zraněné osoby," doplnil Hošák. 

 Policisté místo zadokumentovali, případ budou ještě vyšetřovat. Zřejmě se ale jednalo o 

nešťastnou náhodu, jak potvrdilo několik svědků. 

 K propasti zamířil také policejní psycholog, který ostatním turistům poskytl posttraumatickou 

péči. Tělo zemřelého transportovali hasiči k převozu pohřební službou. 

 http://tn.nova.cz/clanek/turista-uklou...ranicke-propasti-nasli-ho-mrtveho.html 

 

 

 

 

37. Muž zemřel po pádu v Hranické propasti na Přerovsku. 
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tyden.cz | 29. 04. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Hranická propast 

 V Hranické propasti u Hranic na Přerovsku zemřel v sobotu člověk. Spadl z prudkého srázu a 

když se mu hasiči snažili pomoci, nalezli ho již bez známek života. Řekl jejich mluvčí Zdeněk Hošák. 

 Na místo neštěstí letěl ještě vrtulník letecké záchranné služby, návštěvníkovi vyhledávaného 

turistického místa však již nebylo pomoci. Okolnosti tragédie se vyšetřují. 

 „Podle hovoru převzatém v centru tísňového volání osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů. K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a 

Přerov, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic,“ popsal 

mluvčí hasičů. 

 K místu, kde měl návštěvník propasti spadnout, se spustil hasič - lezec s dobrou místní znalostí. 

 „Bohužel zde po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké 

výbavy i lékaře přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí,“ dodal Hošák. 

 Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v 

katastru města Hranice. Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných 

Zbrašovských aragonitových jeskyní. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. V září 2016 

potvrdil výzkum česko-polské expedice, že propast je s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody 

nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Hloubku změřili pomocí robota, dna přitom stále ještě 

nedosáhl. 

 https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kr...icke-propasti-na-prerovsku_477883.html 

 

38. Cizinec se zřítil do Hranické propasti. Když k němu slanili hasiči, už nežil 

zpravy.iDNES.cz | 29. 04. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Hranická propast 

 V Hranické propasti u Hranic na Přerovsku zemřel v sobotu člověk. Spadl z prudkého srázu a 

když se mu hasiči snažili pomoci, nalezli ho již bez známek života. Na místo neštěstí letěl i vrtulník 

letecké záchranné služby, návštěvníkovi vyhledávaného turistického místa však již nebylo pomoci. 

Okolnosti tragédie vyšetřuje policie. 

 „Podle hovoru převzatém v centru tísňového volání osoba při návštěvě místa neopatrností upadla 

prudkým srázem dolů. K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a 

Přerov, včetně specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic,“ popsal 

mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák. 

 Policie uvedla, že šlo o jednatřicetiletého cizince, okolnosti tragédie vyšetřuje.  „Byla nařízena 

soudní pitva,“ řekla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová. 

K místu, kde měl návštěvník propasti spadnout, se spustil hasič-lezec s dobrou místní znalostí.  

„Bohužel zde po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké 

výbavy i lékaře přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí,“ dodal Hošák 

 Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic. 

 Propast je v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových 

jeskyní. Hloubka suché části propasti je 69,5 metru. V září 2016 potvrdil výzkum česko-polské 

expedice, že propast je s hloubkou 404 metrů pod hladinou vody nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. 

Hloubku změřili pomocí robota, dna přitom stále ještě nedosáhl. 

 https://zpravy.idnes.cz/hranicka-propa...rimi.aspx?c=A180429_084645_domaci_hell 

 

39. V Hranické propasti zahynul muž. 

Olomoucký deník | 30. 04. 2018 | Autor: (paš) | Téma: Hranická propast 

 K tragické události v Hranické propasti v sobotu vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči 

Olomouckého kraje. Do propasti totiž spadla osoba, bohužel jí už nebylo pomoci. Podle mluvčího 

krajských hasičů Zdeňka Hošáka muž při návštěvě místa neopatrností spadl prudkým srázem dolů. 

 K místu ihned vyrazily profesionální jednotky požárních stanic Hranice a Přerov včetně specialistů 

pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic. Hasič s místní znalostí se spustil 

k místu dopadu zraněného. Bohužel tam našel osobu bez známek života. 

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/krimi/muz-zemrel-po-padu-v-hranicke-propasti-na-prerovsku_477883.html
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40. Sklouzl a zřítil se do propasti. 

Olomoucký deník | 30. 04. 2018 | Autor: Petra Pášová | Téma: Hranická propast 

Přerovský a hranický deník |30. 04. 2018 | Autor: Petra Pášová |  

 Cizinec zřejmě vlastní neopatrností spadl desítky metrů 

 Do Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou jeskyní světa, se v sobotu zřítil muž.  

 Jednatřicetiletý cizinec zřejmě vlastní neopatrností sklouzl desítky metrů a na místě zahynul. 

 Přitom otvor s prudkými srázy je obehnán zábradlím. Zraněnému se vydal na pomoc hasič se 

speciálním lezeckým výcvikem, který se spustil do útrob propasti. 

 Po nahlášení tragické nehody na tísňovou linku vyrazily náročným terénem k propasti 

profesionální jednotky požárních stanic z Hranic a Přerova včetně specialistů pro lezeckou činnost a 

také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic. 

 „Hasič-lezec s dobrou místní znalostí se spustil k místu udávaného dopadu zraněného. 

 Bohužel tam po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké 

výbavy i lékaře přivolané letecké záchranné služby, ten potvrdil úmrtí u zraněné osoby,“ popisoval 

mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák. 

 Podle policie, která byla na místě a zdokumentovala tragickou událost, vše nasvědčuje tomu, že 

muž byl neopatrný anebo příliš riskoval. 

 „Prověřujeme, zda se na pádu muže nemohla podílet nějaká další osoba, zatím tomu nic 

nenasvědčuje. 

 Spíše se jednalo o neopatrnost,“ popisovala policejní mluvčí Marie Šafářová. Zda případně 

nesehrál roli alkohol, to zodpoví až nařízená soudní pitva. Na místě zasahoval také policejní 

psycholog, který se snažil pomoci otřesenému doprovodu zahraničního turisty. 

 Hranická propast ležící v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic je nejhlubší 

zatopenou jeskyní světa a k jejímu okraji každoročně přicházejí stovky turistů. Přístup ke 

geologickému unikátu je po turistické značce od železniční stanice Teplice nad Bečvou.  

 Samotná propast je kvůli bezpečnosti návštěvníků obehnána zábradlím. 

 Propast se oficiálně stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa před dvěma roky. 

 Při měření uskutečněném hloubkovými potápěči a pomocí dálkově ovládaného robota se dosáhlo 

hloubky 404 metrů. Robot však stále nedosáhl dna. Techniku zastavila délka ovládacího kabelu. 

 Měření hloubky je v zatopené jeskyni komplikované kvůli členitosti jeskynního komplexu a 

napadaným stromům. 

Podle policie vše nasvědčuje tomu, že muž byl neopatrný anebo příliš riskoval 

Foto popis| NEBEZPEČÍ NEHROZÍ. Kolem Hranické propasti je zábradlí. Podle turistů je 

zabezpečení rokle postačující. Kdo zbytečně neriskuje, tomu se podle návštěvníků nemůže nic stát. 

Foto autor| Foto: Deník/Daniela Tauberová 

Publikováno| Olomoucký deník; Olomoucko; 03 

Publikováno| Prostějovský deník; Prostějovsko; 03 

Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Šumpersko; 03 

 

41. Anketa - Je okolí Hranické propasti dostatečně zabezpečeno? 

Olomoucký deník | 30. 04. 2018 | Autor: (tau, paš) | Téma: Hranická propast 

 K Hranické propasti v neděli odpoledne proudily davy. Když si turisté vyšlápli kopec a kochali 

se pohledem do hloubky, někteří diskutovali o sobotní tragédii, a jak mohlo dojít ke smrtelnému pádu 

jednatřicetiletého turisty. V terénu hledali stopy, kam muž spadl. Nad tím, že se musel dostat přes 

zábradlí, kroutili hlavou a shodli se, že propast je bezpečným místem, pokud návštěvníci nesmyslně 

neriskují. „Je to o turistech, jak se na místě a v okolí chovají. 

 Když se stane taková tragédie, je to o neopatrnosti a hazardu,“ hodnotil Zdeněk M. z Hranic, který 

byl v neděli odpoledne u Hranické propasti snad posté. 
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 Petr Wágner Olomouc, 31 let Kolem celé propasti je zábradlí a i když jde člověk celou trasu lesem, 

vše je ohraničeno a nemůže sejít z cesty. Vyhlídka je bezpečně udělaná. Nevidím z pohledu 

bezpečnosti návštěvníků nedostatek. 

 Daniel Pazdera Přerov, 39 let Zrovna jsem byl svědkem, jak pánovi uteklo dítě a stačilo pár kroků 

a letělo dolů. Turista musel jít přes zábradlí, aby udělal co nejlepší záběr. Jiné vysvětlení nemám. 

 Nahoře je bezpečno. Je to pouze o tom, jak se tam lidé chovají. 

 Lucie Wágnerová Olomouc, 28 let Pokud člověk není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek, je nahoře v bezpečí. Propast je ohraničena zábradlím, vše je vyznačeno. Pokud 

člověk uvažuje a chová se zodpovědně, nic by se nemělo stát. 

Publikováno| Olomoucký deník; Olomoucko; 03 

Publikováno| Prostějovský deník; Prostějovsko; 03 

Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Šumpersko; 03 – 4 

Publikováno| Přerovský a hranický deník; Přerovsko a Hranicko; 03 

 

42. Do propasti spadl člověk, zahynul. 

Přerovský a hranický deník | 30. 04. 2018 | Téma: Hranická propast 

 Do Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou jeskyní světa, v sobotu spadl člověk. I když 

je otvor s prudkými srázy kvůli bezpečnosti turistů obehnán zábradlím, návštěvník unikátního 

geologického úkazu neopatrností sklouzl dolů. Hasič se speciálním lezeckým výcvikem, který se 

spustil na místo dopadu zraněného, už nemohl pomoci. Po nahlášení tragické nehody na tísňovou 

linku vyrazily k propasti profesionální jednotky požárních stanic z Hranic a Přerova včetně 

specialistů pro lezeckou činnost a také nedaleká dobrovolná jednotka z Hranic. 

 

43. Zřítil se do propasti, na místě zemřel. 

Týdeník Olomoucko | 02. 05. 2018 | Autor: (tau, paš) | Téma: Hranická propast 

 Do Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou jeskyní světa, se v sobotu zřítil muž.) 

 Jednatřicetiletý cizinec zřejmě vlastní neopatrností sklouzl desítky metrů a na místě zahynul. 

 Přitom otvor s prudkými srázy je obehnán zábradlím. Zraněnému se vydal na pomoc hasič se 

speciálním lezeckým výcvikem, který se spustil do útrob propasti. Turistovi už však nebylo možné 

pomoci. „Hasiči k místu dopravili pomocí lezecké výbavy i lékaře letecké záchranné služby, ten 

potvrdil úmrtí u zraněné osoby,“ popisoval mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák. Zda v připadu 

nesehrál roli alkohol, to zodpoví až pitva. 

 

44. Citát týdne. 

Hranický týden | 04. 05. 2018 | Téma: Hranická propast 

 „Prověřujeme, zda se na pádu muže do propasti nemohla podílet nějaká další osoba, zatím tomu 

nic nenasvědčuje. Spíše se jednalo o neopatrnost.“ 

 Marie Šafářová, policejní mluvčí 

 

45. Hranická propast bude mít infocentrum. 

Právo | 14. 05. 2018 | Autor: Miloslav Hradil | Téma: Hranická propast 

Hranická propast, která je nejhlubší v Česku, bude mít informační centrum. Otevřeno bude 1. 

června na nádraží v Teplicích nad Bečvou, nedaleko přírodního unikátu, který se pyšní i světovým 

primátem nejhlubší zatopené propasti. 

„V prostorách teplického nádraží byly upraveny dvě místnosti, v prvé je instalován interaktivní 

model propasti, pojednaný jako prostorový řez, který zachycuje nejčerstvější poznatky o výzkumu 

propasti. V modelu jsou vyznačeny milníky ve výzkumu hloubky propasti s popisy jejích 

jednotlivých částí. Je zde umístěn i informační panel,“ řekl Právu mluvčí hranické radnice Petr 

Bakovský. 
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V rohu místnosti jsou podle něj připraveny brýle pro zobrazení virtuální reality – prohlídky 

různých částí propasti, zejména těch, kam se návštěvníci nemohou dostat. Druhá místnost bude 

sloužit jako kino, kde poběží krátký film o výzkumech. „Chtěli jsme lidem zpřístupnit i místa, která 

jsou skrytá pod hladinou a běžný návštěvník nemá šanci je spatřit,“ uvedl k tomu místostarosta Hranic 

Ivo Lesák (Otevřená radnice). 

Před nádražím budou umístěny pylony s informacemi a v podchodu pod železnicí 10 

velkoformátových fotografií propasti. Pro cyklisty zde budou instalovány i stojany na kola. Investice 

přišla město přes milión korun, zhruba půl miliónu z toho pokryla dotace. 

Město zřízením infocentra sleduje podle Bakovského hned několik cílů. Jednak jde o zviditelnění 

a větší propagaci Hranické propasti, která je s celkovou zatím naměřenou hloubkou 473,5 m 

nejhlubší propastí České republiky. Zároveň je díky rekordní hloubce vody 404 m nejhlubší 

zatopenou propastí světa. Jejího dna přitom stále není dosaženo. Zkušení geologové soudí, že 

Hranická propast může být hluboká až sedm set metrů. 

„Druhým cílem bylo oživit chátrající kulturní památku, kterou je budova Českých drah,“ zdůraznil 

mluvčí. Funkcionalistický objekt z roku 1939 byl postaven podle projektu Miloše Fikra a Josefa 

Dandy a je významným příkladem železniční architektury z 1. poloviny 20. století. 

Jeho stav však byl nedůstojný jak jeho stavebního významu, tak i vlakového spojení do Lázní 

Teplice nad Bečvou. „Město proto iniciovalo jednak využití prostor budovy a také jedná se Správou 

železničních a dopravních cest o dalších opravách a případném odkupu budovy. Nyní je již připravena 

částečná rekonstrukce té části nádraží, kterou budou České dráhy dále využívat,“ poznamenal 

Bakovský. 

„Informační centrum nemá ještě definitivní podobu, jde pouze o první krok. Za současných 

podmínek to ale byl nejrychlejší způsob, jak otevřít Hranickou propast více veřejnosti a zároveň 

zahájit zkulturňování architektonicky cenné budovy,“ dodal Lesák. 

Nejstarší písemná zmínka o propasti pochází z roku 1580 z pera zemského lékaře Markrabství 

moravského Tomáše Jordána z Klauznburku. Propast, která je zakreslena i na Komenského mapě 

Moravy z roku 1627, je unikátní mj. i tím, že nevznikla leptáním vápence shora srážkovou vodou 

jako většina krasů, ale zespodu silnými vývěry termálních minerálních pramenů vystupujících z 

hlubin. 

Nové informační centrum v Teplicích nad Bečvou má být otevřeno od úterý do pátku vždy od 10 

do 16 hodin a o víkendech, tedy v sobotu a neděli od 9 do 12 a odpoledne od 12.30 do 17.30 hodin. 

Chtěli jsme lidem zpřístupnit i místa, která jsou skrytá pod hladinou a běžný návštěvník nemá 

šanci je spatřit Ivo Lesák, místostarosta 

Foto popis| Hranická propast je nejhlubší v České republice. 

 

46. Nejhlubší zatopená jeskyně na světě dostane infocentrum. 

cestovani.iDNES.cz | 11. 05. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Hranická propast 

Hranická propast bude mít od června informační centrum. Radnice v Hranicích na Přerovsku ho 

otevře v opuštěné nádražní budově v Teplicích nad Bečvou, které jsou výchozím místem k propasti. 

Náklady na úpravu historicky cenného objektu přišly na milion korun, tvrdí mluvčí radnice Petr 

Bakovský. Infocentrum představí návštěvníkům propast i na modelu, fotografiích velkého formátu 

či promítáním filmu. 

„Toto informační centrum nemá ještě definitivní podobu, jde pouze o první krok. Za současných 

podmínek to ale byl nejrychlejší způsob, jak otevřít Hranickou propast více veřejnosti a zároveň 

zahájit zkulturňování této architektonicky cenné budovy,“ uvedl místostarosta Hranic Ivo Lesák. 

Infocentrum má v nádražní budově dvě místnosti. V první je interaktivní model propasti, 

pojednaný jako prostorový řez, který zachycuje nejčerstvější poznatky o výzkumu tohoto místa. V 

modelu jsou vyznačeny milníky ve výzkumu hloubky propasti s popisy jejích částí. 

Pro návštěvníky budou připraveny brýle pro zobrazení virtuální reality - prohlídky různých částí 

propasti, zejména těch, kam se návštěvníci nemohou dostat. Druhá místnost bude sloužit jako kino, 
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kde poběží krátký film o průzkumech propasti. „Chtěli jsme lidem zpřístupnit i místa, která jsou 

skrytá pod hladinou a běžný návštěvník nemá šanci je spatřit,“ dodal Lesák. 

Kromě propagace propasti bylo cílem radnice oživit chátrající kulturní památku, kterou je budova 

Českých drah, v níž infocentrum vzniklo. „Tato funkcionalistická budova z roku 1939 byla postavena 

podle projektu Miloše Fikra a Josefa Dandy a je významným příkladem železniční architektury z 

první poloviny 20. století. Její stav však byl nedůstojný jak jejímu stavebnímu významu, tak i spojení 

do Lázní Teplice nad Bečvou,“ dodal mluvčí radnice Bakovský. Město proto iniciovalo využití 

budovy a jedná se Správou železničních dopravních cest o dalších opravách a možném odkupu 

budovy. 

Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v 

katastru města Hranice. Je nedaleko přístupných Zbrašovských aragonitových jeskyní. Na seznam 

světových unikátů ji dostal v září 2016 výzkum česko-polské expedice, která spustila sondu až do 

hloubky 404 metrů. Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro s naměřenou hloubkou 

392 metrů.  

 

47. Nejhlubší zatopená jeskyně na světě bude mít své infocentrum. 

ekolist.cz | 11. 05. 2018 | Téma: Hranická propast 

Hranická propast bude mít své infocentrum v opuštěném nádraží 

tyden.cz | 11. 05. 2018 | Autor: ČTK  

Světový unikát, Hranická propast, bude mít nové infocentrum. 

olomouckadrbna.cz | 11. 05. 2018  

Nejhlubší zatopená jeskyně na světě, Hranická propast, bude mít od června své informační 

centrum. Radnice v Hranicích na Přerovsku ho otevře v opuštěné nádražní budově v Teplicích nad 

Bečvou, které jsou výchozím místem k propasti. Náklady na úpravu historicky cenného objektu 

přišly na milion korun, řekl mluvčí radnice Petr Bakovský. Infocentrum představí 

návštěvníkům propast i na modelu, fotografiích velkého formátu či promítáním filmu. 

„Toto informační centrum nemá ještě definitivní podobu, jde pouze o první krok. Za současných 

podmínek to ale byl nejrychlejší způsob, jak otevřít Hranickou propast více veřejnosti a zároveň 

zahájit zkulturňování této architektonicky cenné budovy,“ uvedl místostarosta Hranic Ivo Lesák. 

Infocentrum má v nádražní budově dvě místnosti. V první je interaktivní model propasti, 

pojednaný jako prostorový řez, který zachycuje nejčerstvější poznatky o výzkumu tohoto místa.  

V modelu jsou vyznačeny milníky ve výzkumu hloubky propasti s popisy jejích částí. Pro 

návštěvníky budou připraveny brýle pro zobrazení virtuální reality - prohlídky různých 

částí propasti, zejména těch, kam se návštěvníci nemohou dostat. Druhá místnost bude sloužit jako 

kino, kde poběží krátký film o průzkumech propasti. „Chtěli jsme lidem zpřístupnit i místa, která 

jsou skrytá pod hladinou a běžný návštěvník nemá šanci je spatřit,“ dodal Lesák. 

Kromě propagace propasti bylo cílem radnice oživit chátrající kulturní památku, kterou je budova 

Českých drah, v níž infocentrum vzniklo. „Tato funkcionalistická budova z roku 1939 byla postavená 

podle projektu Miloše Fikra a Josefa Dandy a je významným příkladem železniční architektury z 1. 

poloviny 20. století. Její stav však byl nedůstojný jak jejímu stavebnímu významu, tak i spojení do 

Lázní Teplice nad Bečvou,“ dodal mluvčí radnice Bakovský. Město proto iniciovalo využití budovy 

a jedná se Správou železničních dopravních cest o dalších opravách a možném odkupu budovy. 

Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v 

katastru města Hranice. Je nedaleko přístupných Na seznam světových unikátů ji dostal v září 2016 

výzkum česko-polské expedice, která Zbrašovských aragonitových jeskyní spustila sondu pomocí 

robota až do hloubky 404 metrů. Dosavadní rekord držela italská propast Pozzo del Merro s 

naměřenou hloubkou 392 metrů. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zp...kyne-na-svete-bude-mit-sve-infocentrum 

 

48. Lávka nad propastí. 

Metro | 14. 05. 2018 | Téma: Hranická propast 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zp...kyne-na-svete-bude-mit-sve-infocentrum
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Hranická propast, nejhlubší zatopená propast na světě, se začne otevírat turistům. Do budoucna 

by kolem ní měly vzniknout nové vyhlídkové trasy a skleněná lávka. Proti jsou ale ochránci. 

 

49. K nejhlubší propasti. 

Metro | 14. 05. 2018 | Autor: Marek Peška | Téma: Hranická propast 

Nalákat turisty sem není těžké. 

Hranická propast je nejhlubší zatopenou propastí na světě a brzy se začne postupně více otevírat 

turistům. Už v červnu se v Teplicích nad Bečvou, které leží v blízkosti Hranické propasti, otevře v 

historické nádražní budově turistické centrum. Díky němu mohou výletníci poznat propast díky 

modelu, velkoformátovým fotografiím a dokumentárnímu filmu. Jedná se ale jen o první krok. Místní 

radnice totiž chce Hranickou propast více otevřít veřejnosti co nejdříve. 

Do budoucna by kolem propasti měly vzniknout nové vyhlídkové trasy nebo skleněná lávka. Proti 

tomu jsou ale ochránci. Hranická propast se nachází v přírodní rezervaci Hůrka a odborníci na 

přírodu mají obavu z náporu turistů. Ukrývá totiž unikátní život – žije tu netopýr, létavec stěhovavý, 

který v Česku žije právě jen tady. Rostou tu vzácné druhy rostlin – například lilie zlatohlavá nebo 

orchidej bílá. Rezervací si můžete projít díky naučné stezce. Obdivovat můžete místní krasové jevy. 

Výlet můžete spojit s pobytem v místních lázních, kde se zaměřují na srdce a cévy. Užít si můžete i 

wellnessový víkendový pobyt. 

Světový unikát 

Na podzim to bude dva roky, co byla v Česku objevena nejhlubší zatopená propast na světě. 

* Robot speleologů dosáhl v Hranické propasti 404 metrů a překonala tak italskou propast  

Pozzo del Merro s naměřenou hloubkou 392 metrů. 

 

50. Infocentrum Hranické propasti otevře v pátek. 

Olomoucký deník | 28. 05. 2018 | Autor: David Král | Téma: Hranická propast 

Prostějovský deník | 28. 05. 2018 | Autor: David Král  

Informační centrum v Teplicích nad Bečvou navíc oživí chátrající kulturní památku Teplice nad 

Nejhlubší zatopená propast na světě má konečně své informační centrum. Návštěvníkům bude 

infocentrum o Hranické propasti, situované do nevyužíváné nádražní budovy v Teplicích nad 

Bečvou, poprvé zpřístupněno v pátek 1. června. 

Ještě před slavnostním přestřižením pásky zahraje od 14.30 hodin dechová kapela Hraničáci. Poté 

již dojde k otevření a prohlídce prostor pro veřejnost. 

Od tohoto dne se zároveň spustí plánovaná otevírací doba infocentra. Zájemci do něj budou moci 

zavítat vždy od úterý do pátku od 10 do 16 hodin. O víkendech pak dopoledne od 9 do 12 hodin a 

odpoledne od 12.30 do 17.30. 

„V prostorách teplického nádraží byly upraveny dvě místnosti, v první je instalován interaktivní 

model, v němž jsou vyznačeny milníky ve výzkumu hloubky Propasti s popisy jejích jednotlivých 

částí. Druhá místnost bude sloužit jako kino, kde poběží krátký film o provedených výzkumech,“ 

popsal mluvčí města Hranice Petr Bakovský. 

Virtuální realita 

Zpestření by měly představovat také brýle pro zobrazení virtuální reality, které nabídnou jedinečné 

pohledy do Propasti. „Chtěli jsme lidem zpřístupnit i místa, která jsou skrytá pod hladinou a běžný 

návštěvník nemá šanci je spatřit,“ řekl místostarosta Hranic Ivo Lesák. 

Zřízením infocentra usiluje město o lepší propagaci významné světové přírodní památky. 

Hranická propast je totiž se svými 404 metry nejhlubší zatopenou propastí světa. „Celá akce stála 

přes milion korun, zhruba půl milionu z toho činila dotace. Vedle zlepšení propagace Propasti bylo 

cílem také oživit chátrající kulturní památku, kterou je budova Českých drah. Město proto iniciovalo 

využití prostor budovy a se Správou železničních a dopravních cest nadále jedná o dalších opravách 

a případném odkupu budovy,“ vysvětlil Petr Bakovský, „Toto informační centrum nemá ještě 

definitivní podobu, jde pouze o první krok. Za současných podmínek to ale byl nejrychlejší způsob, 
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jak otevřít Hranickou propast více veřejnosti a zároveň zahájit zkulturňování této architektonicky 

cenné budovy,“ dodal Ivo Lesák. 

Foto popis| Atrakce. Infocentrum v Teplicích nad Bečvou poskytne turistům vše, co potřebují vědět 

o Hranické propasti. Dokonce i prostřednictvím virtuální reality (na snímku). 

 

51. Informační centrum o Hranické propasti v pátek otevře. Podívejte se dovnitř. 

hranicky.denik.cz | 28. 05. 2018 | Autor: Liba Mátlová | Téma: Hranická propast 

prerovsky.denik.cz | 28. 05. 2018 | Autor: Liba Mátlová  

Nejhlubší zatopená propast na světě má konečně své informační centrum. Návštěvníkům bude 

infocentrum o Hranické propasti, situované do nevyužíváné nádražní budovy v Teplicích nad 

Bečvou, poprvé zpřístupněno v pátek 1. června od 15 hodin. 

Ještě před slavnostním přestřižením pásky zahraje od 14.30 hodin dechová kapela Hraničáci. Poté 

již dojde k otevření a prohlídce prostor pro veřejnost.  Od tohoto dne se zároveň spustí plánovaná 

otevírací doba infocentra. Zájemci do něj budo moci zavítat vždy od úterý do pátku od 10 do 16 

hodin. O víkendech pak dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 12.30 do 17.30 hodin.  „V 

prostorách teplického nádraží byly upraveny dvě místnosti, v první je instalován interaktivní model, 

v němž jsou vyznačeny milníky ve výzkumu hloubky Propasti s popisy jejích jednotlivých částí. 

Druhá místnost bude sloužit jako kino, kde poběží krátký film o provedených výzkumech,“ popsal 

mluvčí města Hranice Petr Bakovský 

Virtuální realita 

Zpestření by měly představovat také brýle pro zobrazení virtuální reality, které nabídnou jedinečné 

pohledy do Propasti. 

„Chtěli jsme lidem zpřístupnit i místa, která jsou skrytá pod hladinou a běžný návštěvník nemá 

šanci je spatřit,“ řekl místostarosta Hranic Ivo Lesák.  Zřízením infocentra usiluje město o lepší 

propagaci významné světové přírodní památky. Hranická propast je totiž se svými 404 m nejhlubší 

zatopenou propastí světa. 

První krok za milion 

„Celá akce stála přes milion korun, zhruba půl milionu z toho činila dotace. Vedle zlepšení 

propagace Propasti bylo cílem také oživit chátrající kulturní památku, kterou je budova Českých 

drah. Město proto iniciovalo využití prostor budovy a se Správou železničních a dopravních cest 

nadále jedná o dalších opravách a případném odkupu budovy,“ vysvětlil Petr Bakovský,  „Toto 

informační centrum nemá ještě definitivní podobu, jde pouze o první krok. Za současných podmínek 

to ale byl nejrychlejší způsob, jak otevřít Hranickou propast více veřejnosti a zároveň zahájit 

zkulturňování této architektonicky cenné budovy,“ dodal Ivo Lesák. 

https://hranicky.denik.cz/zpravy_regio...vre-podivejte-se-dovnitr-20180528.html 

 

52. Infocentrum propasti otevírá. 

Hranický týden | 01. 06. 2018 | Autor: David Král | Téma: Hranická propast 

Lidé se v něm dozvědí vše o nejhlubší zatopené propasti na světě. 

Nejhlubší zatopená propast na světě má konečně své informační centrum. Infocentrum o 

Hranické propasti, situované do nevyužíváné nádražní budovy v Teplicích nad Bečvou, první 

návštěvníky přivítá v pátek 1. června ve tři hodiny odpoledne. 

Zájemci sem mohou zavítat vždy od úterý do pátku od 10 do 16 hodin. O víkendech je otevřenou 

od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17.30 hodin. 

Interaktivní model 

V prostorách teplického nádraží byly upraveny dvě místnosti. „V první je instalován interaktivní 

model, v němž jsou vyznačeny milníky ve výzkumu hloubky propasti s popisy jejích jednotlivých 

částí. Druhá místnost slouží jako kino, kde běží krátký film o provedených výzkumech,“ popsal 

mluvčí města Hranice Petr Bakovský. 

Virtuální realita 
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Zpestření mají představovat také brýle pro zobrazení virtuální reality, které nabízejí jedinečné 

pohledy do propasti. „Chtěli jsme lidem zpřístupnit i místa, která jsou skrytá pod hladinou a běžný 

návštěvník nemá šanci je spatřit,“ řekl místostarosta Hranic Ivo Lesák. 

Zřízením infocentra usiluje město o lepší propagaci významné světové přírodní památky.  

Hranická propast je totiž se svými 404 metry nejhlubší zatopenou propastí světa. 

„Celá akce stála přes milion korun, zhruba půl milionu z toho činila dotace. Vedle zlepšení 

propagace Hranické propasti bylo cílem také oživit chátrající kulturní památku, kterou je budova 

nádraží. Město proto iniciovalo využití prostor budovy a se Správou železniční dopravní cesty nadále 

jedná o dalších opravách a případném odkupu budovy,“ vysvětlil Petr Bakovský, 

Podoba není definitivní 

„Toto informační centrum nemá ještě definitivní podobu, jde pouze o první krok. Za současných 

podmínek to ale byl nejrychlejší způsob, jak otevřít Hranickou propast více veřejnosti a zároveň 

zahájit zkulturňování této architektonicky cenné budovy,“ dodal Ivo Lesák. 

Foto popis| Atrakce. Infocentrum v nádražní budově v Teplicích nad Bečvou poskytne turistům 

vše, co potřebují vědět o Hranické propasti. Dokonce i prostřednictvím virtuální reality (na 

snímku). 

 

53. Nové infocentrum v Teplicích otevírá. 

Přerovský a hranický deník | 01. 06. 2018 | Autor: (job) | Téma: Hranická propast 

Nejhlubší zatopená propast na světě má konečně své informační centrum, které bude slavnostně 

otevřeno v 15 hodin. Od tohoto dne se zároveň spustí plánovaná otevírací doba infocentra. 

Zájemci do něj budou moci zavítat vždy od úterý do pátku od 10 do 16 hodin. 

O víkendech pak dopoledne od 9 do 12 hodin a odpoledne od 12.30 do 17.30 hodin. Informační 

centrum je situováno do nevyužívané nádražní budovy v Teplicích nad Bečvou. 

 

54. Nové infocentrum o Hranické propasti praskalo při otevření ve švech. 

hranicky.denik.cz | 02. 06. 2018 | Autor: David Král | Téma: Hranická propast 

Desítky zájemců si nenechaly ujít slavnostní otevření infocentra o Hranické propasti. Informační 

centrum v prostorách teplického nádraží bude návštěvníkům přístupné každý den kromě pondělků. 

Poměrně malé prostory nového infocentra nemohly počáteční nával zvědavých návštěvníků 

pojmout. Někteří si tak museli na nahlédnutí do místnosti chvíli počkat.  „Jsme rádi, že přišlo tolik 

lidí. Je vidět, že je velký zájem nejen o toto nové infocentrum, ale i o světovou raritu, kterou 

Propast bezesporu je,“ neskrýval nadšení místostarosta Hranic Ivo Lesák.  „V rámci expozice jsme 

chtěli návštěvníkům přiblížit to nejdůležitější, zejména část, která je pod vodou,“ vysvětlil 

místostarosta. 

Právě toto zaměření infocentra kvitují i první návštěvníci. 

„Zvolený design je podle mě výborný. Zvlášť velká mapa na zdi skvěle odráží kompletní velikost 

Propasti a lépe si díky ní dovedu představit, jak je, v porovnání s touto přírodní památkou, člověk 

malý,“ řekl jeden z návštěvníků Martin Zápotocký.  O něco menší pochvaly sklízí vzhled budovy, v 

níž je infocentrum umístěno. 

„Podle fotografií musela být pěkná, když se otevírala. Teď už to tedy taková sláva není. Ale tak 

věřme, že dojde v budoucnu k její opravě, jak vedení města slibuje,“ dodal Martin Zápotocký.  K 

dalším úpravám dojde podle Ivo Lesáka již v nejbližších týdnech. 

„Očekáváme, že do čtrnácti dnů se nám podaří dokončit opravu schodů i se zábradlím. Následně 

počítáme s postupnou revitalizací části podchodu a také levé části budovy,“ popsal místostarosta a 

pokračoval.  „Objekt v současnosti stále patří SŽDC (Správa železniční dopravní cesty), nicméně 

město již má zažádáno o její odkup. Bavili jsme se také se zástupci Olomouckého kraje o tom, zda 

by nám mohli být nějak nápomocni. Je vidět, že i kraj má zájem o takováto významná místa v rámci 

turismu a kultury,“ uzavřel Ivo Lesák. 

https://hranicky.denik.cz/zpravy_regio...ostnim-otevreni-ve-svech-20180602.html 

55. Řez Hranickou propastí i 3D virtuální výlet pod hladinu. 
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Mladá fronta DNES | 06. 06. 2018 | Autor: (pk) | Téma: Hranická propast 

Turisty, kteří zamíří k Hranické propasti a do národní přírodní rezervace Hůrka dorazí vlakem, 

čeká na nádraží v Teplicích nad Bečvou velké překvapení. Ve výpravní budově je přivítá nové 

informační centrum se zajímavostmi o světově proslulém jeskynním unikátu. Přístupné jsou zatím 

dvě místnosti. „V jedné je instalován interaktivní 3D model propasti. Jsou tam také vyznačeny 

milníky ve výzkumu jeskyně a pro návštěvníky jsou připraveny brýle pro virtuální realitu – díky nim 

se lidé budou moci podívat na místa v propasti, která běžně dostupná nejsou, zejména ta pod vodou,“ 

popsal mluvčí hranické radnice Petr Bakovský. V druhé místnosti je pak kino, jež promítá krátký film 

o výzkumu v propasti. Infocentrum je otevřeno od úterý do pátku od 10 do 16 hodin a o víkendech 

od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17.30. Hranická propast je od konce roku 2016 celebritou – po 

desetiletích se podařilo prokázat, že je nejhlubší sladkovodní zatopenou jeskyní na světě. 

 

56. Propast ve virtuální realitě. 

5plus2 | 08. 06. 2018 | Autor: (pk) | Téma: Hranická propast 

Interaktivní 3D model Hranické propasti, ale také virtuální prohlídka míst, kam se běžní lidé 

nedostanou – protože jsou pod vodou. Tato a mnoho dalších překvapení čeká na turisty, kteří letos 

zamíří k Hranické propasti. Na nádraží v Teplicích nad Bečvou, které je výchozím bodem k 

zatopené jeskyni, pro ně hranická radnice zřídila infocentrum. 

Přístupné jsou zatím dvě místnosti. „V jedné je instalován interaktivní 3D model propasti. Jsou 

tam také vyznačeny milníky ve výzkumu jeskyně a pro návštěvníky jsou připraveny brýle pro 

virtuální realitu – díky nim se lidé budou moci podívat na místa v propasti, která běžně dostupná 

nejsou,“ popsal mluvčí města Petr Bakovský. V druhé místnosti je kino, jež promítá krátký film o 

výzkumu v propasti. 

Infocentrum vzniklo v chátrající nevyužívané budově Českých drah. Funkcionalistická budova z 

roku 1939 je významným příkladem železniční architektury z 1. poloviny 20. století. Město usiluje o 

její odkup. 

Infocentrum je otevřeno od úterý do pátku od 10 do 16 hodin a o víkendech od 9 do 12 hodin a od 

12.30 do 17.30. Hranická propast je od roku 2016 celebritou – podařilo se totiž prokázat, že je 

nejhlubší sladkovodní zatopenou jeskyní na světě. 

 

57. Tajemství Hranické propasti odhaluje nové infocentrum. 

Hranický týden | 08. 06. 2018 | Autor: David Král | Téma: Hranická propast 

Nové přerovsko | 08. 06. 2018 | Autor: David Král   

Zájemci se na nádraží v Teplicích nad Bečvou dozví, co je pod vodou 

Desítky zájemců si nenechaly ujít slavnostní otevření infocentra o Hranické propasti. Informační 

centrum v prostorách teplického nádraží bude návštěvníkům přístupné každý den kromě pondělků. 

Poměrně malé prostory nového infocentra nemohly počáteční nával zvědavých návštěvníků 

pojmout. Někteří si tak museli na nahlédnutí do místnosti chvíli počkat. „Jsme rádi, že přišlo tolik 

lidí. Je vidět, že je velký zájem nejen o toto nové infocentrum, ale i o světovou raritu, 

kterou Propast bezesporu je,“ neskrýval nadšení místostarosta Hranic Ivo Lesák. 

„V rámci expozice jsme chtěli návštěvníkům přiblížit to nejdůležitější, zejména část, která je pod 

vodou,“ vysvětlil místostarosta. Právě toto zaměření infocentra kvitují i první návštěvníci. „Zvolený 

design je podle mě výborný. Zvlášť velká mapa na zdi skvěle odráží kompletní velikost propasti a 

lépe si díky ní dovedu představit, jak je v porovnání s touto přírodní památkou člověk malý,“ řekl 

jeden z návštěvníků Martin Zápotocký. 

O něco menší pochvaly sklízí vzhled nádražní budovy, v níž je infocentrum umístěno. „Podle 

fotografií musela být pěkná, když se otevírala. Teď už to tedy taková sláva není. Ale věřme, že dojde 

v budoucnu k její opravě, jak vedení města slibuje,“ dodal Martin Zápotocký. 
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K dalším úpravám dojde podle Ivo Lesáka již v nejbližších týdnech. „Očekáváme, že do čtrnácti 

dnů se nám podaří dokončit opravu schodů i se zábradlím. Následně počítáme s postupnou revitalizací 

části podchodu a také levé části budovy,“ popsal místostarosta. 

„Objekt v současnosti stále patří Správě železniční dopravní cesty, nicméně město již má zažádáno 

o její odkup. Bavili jsme se také se zástupci kraje o tom, zda by nám mohli být nějak nápomocni. Je 

vidět, že i kraj má zájem o takováto významná místa v rámci turismu a kultury,“ uzavřel Ivo Lesák. 

 

58. Zabezpečení Hranické propasti není podle speleopotápěčů dostatečné. Ochranáři ale 

nesouhlasí. 

ČRo - olomouc.cz | 27. 06. 2018 | Autor: Lenka Kratochvílová | Téma: Hranická propast 

Desítky mrtvých zvířat vytahují každoročně speleopotapěči z propasti nedaleko Hranic na 

Přerovsku. Nachází se v lesích přírodní rezervace Hůrka a po obvodu je zajištěná jen jednoduchým 

kovovým zábradlím. Na nejhlubší zatopenou sladkovodní propast světa se přitom každý rok přichází 

podívat desetitisíce lidí. Město Hranice a speleopotapěči skupiny Hranický kras teď po ochráncích 

přírody požadují bezpečnější přístup k tomuto turistickému cíli, se těsně před koncem školního roku 

vydali na výlet. Jednu z největších zajímavostí v okolí, Hranickou propast ale při vycházce už 

pravidelně vynechávají. „My jsme tam chodili, ale museli jsme je hodně hlídat. Jsou malí, uhlídat 

takovou bandu není jednoduché,“ komentuje učitelka. 

Na nebezpečné zábradlí si stěžují i turisté, říká Květoslava Smítalová, která pracuje v nedalekém 

kempu: „Dítě to proleze hned. Měli by tam udělat nějaké mřížování tak, aby tam nemohl nikdo 

prolézt.“ 

Utonulí psi a lesní zvěř 

Speleolog Michal Guba propast zkoumá. Účastnil se i jejího rekordního měření. Správce přírodní 

rezervace Agenturu ochrany krajiny a přírody už dva roky žádá, aby její obvod lépe zajistili. „Stojíme 

o to, aby se to zábradlí zkvalitnilo, protože dochází k občasným pádům psů nebo lesní zvěře 

do propasti kvůli tomu, že mezi prostřední šprušlí a zemí je velká mezera, kudy může ta zvěř 

proběhnout. A hrozí, že se tam propadne i dítě,“ uvedl Guba. 

Ochranáři v minulých letech investovali miliony korun do opravy turistické stezky k propasti a 

vybudování vyhlídky. Další peníze podle Jiřího Šafáře v současnosti nemají. „Neexistuje u nás žádná 

stavební norma, která by upravovala podobu zábradlí ve volném terénu. Prohlubeň je dostatečně 

viditelně zabezpečena. Myslím si, že tak, jak je v současnosti zajištění provedeno, je naprosto v 

pořádku,“ argumentuje Šafář. 

Michal Guba s ním ale nesouhlasí: „Je potřeba to řešit. Nechtěl bych se dožít toho, aby se na tom 

pracovalo na základě nějakého neštěstí, co se tam může stát.“ 

http://olomouc.rozhlas.cz/zabezpeceni-...apecu-dostatecne-ochranari-ale-7554914 

 

59. Lepší zabezpečení Hranické propasti. 

ČT 1 | 10. 07. 2018 | Téma: Hranická propast 

Jan Pirkl, moderátor 

Hranická propast na Přerovsku není podle speleopotápěčů dostatečně zabezpečená. Ročně z 

prohlubně vytahují několik mrtvých zvířat i utopených psů. Zábradlí by mohlo být nebezpečné i pro 

návštěvníky, s tím ale nesouhlasí ochranáři. Zajištění propasti je podle nich v pořádku. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Obyčejné železné zábradlí, vylézt na něj a zhoupnout se. První věc, kterou udělá většina dětí, když 

přijde k propasti. Jenže hned za ním číhá nebezpečí. Suché, kluzké listí a prudký 70 metrů hluboký 

sráz. Zvířata i psi už potápěči zachraňovali. 

David Čani, speleopotápěč 

Už jsme byli dole, chystali jsme se na ponor a stalo se už dvakrát, že tam spadl pes prostě vedle 

nás. Jeden teda byl labrador, chudák, tak to je docela masa, že jo. 
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Monika Fleischmannová, redaktorka 

Potápěči společně s vedením nedalekých Zbrašovských jeskyní přišli s verzí vylepšení zábradlí. 

Tak vypadaly nákresy, které adresovali ochranářům. Do prázdných ploch by se mohl nainstalovat 

pletivo. 

Barbora Šimečková, vedoucí, Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Dělali jsme i rozpočet, ten jsme předložili Agentuře ochrany přírody a krajiny, která nám na to 

dala negativní reakci, že se jim to nelíbí. To bylo jediné odůvodnění. 

Jiří Šafář, ochranář, Agentura ochrany přírody a krajiny 

Je to necelých půl milionu zatím spočítaná kalkulace a ty momentálně nemáme. Naše snaha byla, 

aby to zábradlí co nejvíc splynulo s tím okolím. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Zábradlí tady stojí padesát let, před třemi roky prošlo rekonstrukcí. 

Jiří Šafář, ochranář, Agentura ochrany přírody a krajiny 

Tady nám spadl strom, který neletěl do propasti, ale který vypadl ven do prostoru a vlastně to 

zábradlí tady přerazil. 

Barbora Šimečková, vedoucí, Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Už máme reakce, že se na nás obrátily paní učitelky, že si netroufly prostě s tou třídou těch živých 

menších dětí sem vůbec přijít. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Jen během dopoledne sem zavítali desítky turistů. Jejich počet za poslední dva roky narostl 

dvojnásobně, díky tomu že potápěči potvrdili, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou 

jeskyní na světě. Sonda změřila hloubku 404 metrů, a přitom se ještě nedotkla dna. 

 

60. Do Hranické propasti lze snadno spadnout, upozornili speleologové. Zábradlí neprošlo z 

estetických důvodů. 

ct24.cz | 10. 07. 2018 | Autor: ogrym | Téma: Hranická propast 

Hranická propast není podle speleologů dostatečně zabezpečena. Podle nich by do 

sedmdesátimetrové hloubky mohl snadno spadnout i člověk. Například letos v dubnu zde zahynul 

jednatřicetiletý cizinec. 

Muž se z prudkého srázu řítil desítky metrů. Když se mu hasiči snažili pomoci, nalezli ho již bez 

známek života. 

Speleologové již podle zjištění redaktorky České televize Moniky Fleischmannové zaslali návrh 

na zlepšení zabezpečení propasti Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK). Ta však jejich projekt 

zamítla. „Uvedla, že zábradlí by nebylo dostatečně estetické,“ doplnila Monika Fleischmannová. 

Zástupci AOPK však podle zjištění ČT dodali, že se vylepšení ochrany návštěvníků 

Hranické propasti budou dále věnovat. 

Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic 

v katastru města Hranice. Nachází se nedaleko veřejnosti přístupných Zbrašovských aragonitových 

jeskyní. V propasti žijí mimo jiné vzácné endemity (organismy, vyskytující se pouze na určitém 

místě. 

Propast, zvaná též Macůška, je unikátním krasovým fenoménem, který nemá v Česku obdoby. 

První zmínky o ní se objevily už na mapě Moravy od Jana Amose Komenského z roku 

1627, propast se stala prvním krasovým útvarem zaznamenaným na mapě českých zemí. 

Samotná propast má elipsovitý tvar a lemují ji kolmé stěny. Její délka v nejdelším místě je zhruba 

110 metrů a šířka asi 50 metrů. Pod hladinou jezírka se po překonání sifonu lze dostat až do 

suchých jeskyní, které jsou známé jako hnízdiště netopýrů. 

Na rozdíl od většiny krasových jevů, které vznikají pronikáním vody shora do horniny, vznikla 

Hranická propast obráceně. Voda v jezírku je vysoce nasycená oxidem uhličitým, v podstatě jde o 

kyselinu uhličitou, která puklinami ve vápenci pronikala do masivu vzhůru, a tím tak de facto 

„vyleptala“ podzemní prostory. 
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Hloubka suché části propasti je 69,5 metru, pod hladinou jezírka byla pak hloubka propasti jen 

odhadována. V minulosti k tomu přispívaly nejen ponory potápěčů, které jsou mapovány už od 60. 

let minulého století, ale i sondy či použití robota. 

Jeskynní potápěči hloubku Hranické propasti intenzivněji zkoumají v posledních několika 

letech. V roce 2012 se například polský potápěč Kryzstof Starnawski potopil do hloubky 225 metrů. 

O dva roky později byla pomocí sondy naměřena hloubka 384 metrů. V roce 2015 se Starnawski 

ponořil do 265 metrů. V září roku 2016 vyslal Starnawski robota do hloubky 404 metrů. 

Podle pověsti do propasti skočil na koni velkom1oravský vládce Mojmír II., aby totéž v noční 

temnotě udělali jeho pronásledovatelé z řad zrádných velmožů ohrožujících Moravu. 

Po obvodu přírodní prohlubně je nyní vybudováno železné zábradlí. Asi půlstoletí stará zábrana 

prošla před třemi lety rekonstrukcí. „Přesto je nyní v některých místech poničené, potápěči by tak 

chtěli docílit nejen toho, aby zábradlí bylo opravené, ale aby bylo vyplněné i pletivem, a stalo se tak 

neprůchozím,“ doplnila Monika Fleischmannová. 

Speleologové upozorňují především na to, že jsou okolní svahy prudké a na zemi leží vrstva 

kluzkého listí. Mezerami v zábradlí podle nich lze poměrně snadno propadnout. 

Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v 

katastru města Hranice. Nachází se v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných 

Zbrašovských aragonitových jeskyní. 

Hloubka suché části činí 69,5 metru. V září 2016 potvrdil výzkum česko-polské expedice, 

že propast je s dosud naměřenou hloubkou 404 metrů pod hladinou vody nejhlubší 

zatopenou jeskyní na světě. Hloubku změřili pomocí robota, dna přitom stále ještě nedosáhli, takže 

je pravděpodobně ještě mnohem větší. 

Nejhlubší zatopená jeskyně na světě má od června své informační centrum. Radnice v Hranicích 

na Přerovsku ho otevřela v opuštěné nádražní budově v Teplicích nad Bečvou, které jsou výchozím 

místem k propasti. Náklady na úpravu historicky cenného objektu vyšly na dva miliony korun, řekl 

již dříve mluvčí radnice Petr Bakovský. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/...rnili-speleologove-zabradli-neproslo-z 

 

61. Zabezpečení Hranické propasti na Přerovsku. 

ČT 1 | 14. 07. 2018 | Téma: Hranická propast 

Drahomíra Račáková, moderátorka 

Hranická propast na Přerovsku není podle speleopotápěčů dostatečně zabezpečená. Ročně z něj 

vytahují několik mrtvých zvířat. Zábradlí může být nebezpečné i pro návštěvníky, s tím ale nesouhlasí 

ochránci přírody. Zajištění propasti je podle nich v pořádku. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Obyčejné železné zábradlí, vylézt na něj a zhoupnout se. První věc, kterou udělá většina dětí, když 

přijde k propasti. Jenže hned za ním číhá nebezpečí. Suché, kluzké listí a prudký 70 metrů hluboký 

sráz. Zvířata i psi už potápěči zachraňovali. 

David Čani, speleopotápěč 

Když jsme byli dole, chystali jsme se na ponor a stalo se už dvakrát, že tam spadl pes prostě vedle 

nás. Jeden teda byl labrador, chudák, tak to je docela masa, že jo. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Potápěči společně s vedením nedalekých Zbrašovských jeskyní přišli s verzí vylepšení zábradlí.  

Tak vypadaly nákresy, které adresovali ochranářům. Do prázdných ploch by se mohlo nainstalovat 

pletivo. 

Barbora Šimečková, vedoucí, Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Udělali jsme i rozpočet, ten jsme předložili Agentuře ochrany přírody a krajiny, pracovišti správy 

Litovelského Pomoraví, která nám na to dala negativní reakci, že se jim to nelíbí. To bylo jediné, 

jediné odůvodnění. 
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Jiří Šafář, ochranář, Agentura ochrany přírody a krajiny 

Je to necelých půl milionu zatím spočítaná kalkulace a ty momentálně nemáme. Naše snaha byla, 

aby to zábradlí co nejvíc splynulo s tím okolím. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Zábradlí tady stojí 50 let, před 3 roky prošlo rekonstrukcí. Tady jedna chybí. 

Jiří Šafář, ochranář, Agentura ochrany přírody a krajiny 

Tady nám spadl strom, který neletěl do propasti, ale který vypadl ven do prostoru a vlastně to 

zábradlí tady přerazil. 

Barbora Šimečková, vedoucí, Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Už máme reakce, že se na nás obrátily paní učitelky, že si netroufly prostě s tou třídou těch živých 

malých, menších dětí sem vůbec přijít. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Jen během dopoledne sem zavítaly desítky turistů. Jejich počet za poslední 2 roky narostl 

dvojnásobně, díky tomu, že potápěči potvrdili, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou 

jeskyní na světě. Sonda změřila hloubku 404 metrů a přitom se ještě nedotkla dna. Monika 

Fleischmannová, Česká televize. 

 

62. Radnice v hranicích do 3. září přijímá nominace na ocenění významných osobností města. 

ČRo Olomouc | 23. 07. 2018 | Téma: Hranická propast 

Jiří Kořínek, moderátor 

Radnice v hranicích do 3. září přijímá nominace na ocenění významných osobností města a 

zastupitelé pak vyberou vítěze a vyhlásí jej v průběhu listopadu. Říká mluvčí městského úřadu Petr 

Bakovský. 

Petr Bakovský, mluvčí městského úřadu 

Nominováni mohou být jak osoby, tak mohou být nominovány i kolektivy. Například v nedávné 

minulosti jsme tam měli kolektiv speleologů, kteří dokázali, že Hranická propast je nejhlubší 

sladkovodní propast na světě. 

 

63. Případ cizince, který zemřel po pádu do propasti, odloží. 

Právo | 13. 08. 2018 | Miloslav Hradil | Téma: Hranická propast 

Policie odloží případ jedenatřicetiletého cizince, který se 28. dubna zřítil do Hranické propasti na 

Přerovsku, přičemž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Nezjistilo se totiž, že by na jeho smrti 

měla vliv jiná osoba. Právo o tom v pátek informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová. 

„Šetřením nebylo zjištěno, že by k pádu muže došlo cizím zaviněním nebo že by na něm měla 

účast další osoba. Na základě znaleckého zkoumání bylo zjištěno, že byl mladý muž pod vlivem 

alkoholu a jiných návykových látek. Případ bude z naší strany odložen, protože ve věci se nejedná o 

podezření z trestného činu,“ uvedla mluvčí. 

Cizince se nepodařilo zachránit ani přes rychlou záchrannou akci. Hasiči k místu neštěstí vyslali 

i specialisty pro lezeckou činnost. „Hasič-lezec, který propast dobře zná, se spustil k místu dopadu 

zraněného. Bohužel zde po chvíli našel osobu bez známek života. Hasiči tam pomocí lezecké výbavy 

dopravili i lékaře letecké záchranné služby. Ten potvrdil úmrtí zraněné osoby,“ uvedl již dříve 

mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Zdeněk Hošák. 

Hranická propast je s celkovou zatím naměřenou hloubkou 473,5 m nejhlubší propastí České 

republiky. Zároveň je díky rekordní hloubce vody 404 metrů nejhlubší zatopenou Propastí světa. 

Jejího dna přitom stále není dosaženo. Zkušení geologové soudí, že Hranická propast může být 

hluboká až sedm set metrů. 

Do rekordní hloubky se předloni podařilo spustit speciálního robota česko-polskému týmu 

speleologů. Jeho další postup zastavil konec vodicího kabelu. Dosavadní rekord držela 

italská propast Pozzo del Merro s hloubkou 392 metrů. 

Nejstarší písemná zmínka o propasti pochází z roku 1580 z pera zemského lékaře Markrabství 

moravského Tomáše Jordána z Klauznburku. 
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Propast, která je zakreslena i na Komenského mapě Moravy z roku 1627, je unikátní mj. i tím, že 

nevznikla leptáním vápence shora srážkovou vodou jako většina krasů, ale zespodu silnými vývěry 

termálních minerálních pramenů vystupujících z hlubin. 

Foto popis| Hranická propast je nejhlubší v Česku, hloubkou vody pak drží dokonce světový 

primát. 

 

64. 14 000 návštěvníků! Tolik jich už zavítalo do infocentra o Hranické propasti. 

hranicky.denik.cz | 18. 08. 2018 | David Král | Téma: Hranická propast 

Informační centrum o Hranické propasti, situované do prostor nádražní budovy v Teplicích nad 

Bečvou, bylo slavnostně otevřeno na začátku června. Od té doby už infocentrem stihly projít tisíce 

turistů. Největší úspěch mezi návštěvníky slaví brýle s virtuální realitou. 

„Mám poslední týden volna, tak jsem se rozhodla, že vezmu děti i s jejich kamarády a zajedeme 

se sem podívat,“ prozradila návštěvnice Jarmila Hrachovcová ze Vsetína. 

„Už jsme tady v minulosti byli, tehdy tu ale ještě nebylo nové infocentrum, takže příjemná změna,“ 

doplnila Jarmila Hrachovcová, jejíž děti si zrovna naplno užívaly virtuální reality. 

Právě 3D brýle, jejichž prostřednictvím mohou lidé nahlédnout i přímo do propasti, jsou podle 

zaměstnankyň infocentra jednoznačně největším tahákem. 

„Nejvíce je bezpochyby zájem o virtuální brýle, především u dětských návštěvníků. Ti se také 

často zapojují do celorepublikové hry televizní stanice Déčko,“ prozradila pracovnice infocentra 

Kateřina Macháňová. 

V informačním centru se mohou lidé samozřejmě také dozvědět užitečné informace. 

„Někdy se samozřejmě ptají, spíše ale na ty základní věci, jako kudy se k Propasti vlastně jde a 

tak podobně,“ dodala s úsměvem další pracovnice Jolana Konečná. 

Z Evropy i odjinud 

Informační centrum navštívilo během prvních dvou měsíců více než deset a půl tisíce lidí. Za první 

polovinu srpna pak přibylo dalších tři a půl tisíce návštěvníků. Nechyběli mezi nimi turisté ze 

sousedního Slovenska či Polska, ale také ze vzdálenějších zemí jako je Francie, Španělsko nebo Čína. 

Zatímco vnitřní prostory infocentra jsou zrekonstruovány, zbylá část nádražní budovy se stále 

nachází v nelichotivém stavu. Podle informací z letošního června ale město s majitelem nádraží, 

kterým je Správa železničních a dopravních cest, nadále jedná o dalších opravách a případném 

odkupu budovy. 

https://hranicky.denik.cz/zpravy_regio...ntra-o-hranicke-propasti-20180818.html 

 

65. Do infocentra o propasti přišlo už 14 tisíc návštěvníků. 

Hranický týden | 24. 08. 2018 | David Král | Téma: Hranická propast 

Největším tahákem jsou 3D brýle, které umožňují lidem nahlédnout do skrytých částí propasti  

Informační centrum o Hranické propasti situované do prostor nádražní budovy v Teplicích nad 

Bečvou bylo slavnostně otevřeno na začátku června. Od té doby už infocentrem stihly projít tisíce 

turistů. Největší úspěch mezi návštěvníky slaví brýle s virtuální realitou. 

„Mám poslední týden volna, tak jsem se rozhodla, že vezmu děti i s jejich kamarády a zajedeme 

se sem podívat,“ řekla návštěvnice Jarmila Hrachovcová ze Vsetína. „Už jsme tady v minulosti byli, 

tehdy tu ale ještě nebylo nové infocentrum, takže příjemná změna,“ doplnila Jarmila Hrachovcová, 

jejíž děti si zrovna naplno užívaly virtuální reality. 

Právě 3D brýle, jejichž prostřednictvím mohou lidé nahlédnout i přímo do propasti, jsou podle 

zaměstnankyň infocentra jednoznačně největším tahákem. „Nejvíce je bezpochyby zájem o virtuální 

brýle, především u dětských návštěvníků. Ti se také často zapojují do celorepublikové hry televizní 

stanice Déčko,“ řekla pracovnice infocentra Kateřina Macháňová. 

V informačním centru se mohou lidé samozřejmě také dozvědět užitečné informace. 

„Někdy se samozřejmě ptají, spíše ale na ty základní věci, jako kudy se k propasti vlastně jde a 

podobně,“ dodala s úsměvem další pracovnice Jolana Konečná. Informační centrum navštívilo během 

prvních dvou měsíců přes deset a půl tisíce lidí. Za první polovinu srpna pak přibylo dalších tři a půl 
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tisíce návštěvníků. Nechyběli mezi nimi turisté ze Slovenska či Polska, ale také ze vzdálenějších zemí 

jako je Francie, Španělsko nebo Čína. 

Zatímco vnitřní prostory infocentra jsou zrekonstruovány, zbylá část nádražní budovy se stále 

nachází v nelichotivém stavu. Podle informací z letošního června ale město s majitelem nádraží, 

kterým je Správa železničních a dopravních cest, nadále jedná o dalších opravách a případném 

odkupu budovy. 

 

66. Podchod u nádraží v Teplicích na tři týdny uzavřeli. Kudy teď k propasti? 

hranicky.denik.cz | 07. 09. 2018 | David Král | Téma: Hranická propast 

Přerovský a hranický deník | 07. 09. 2018 | David Král  

Rekonstrukce nádražní budovy v Teplicích nad Bečvou pokračuje i po vybudování informačního 

centra o Propasti. Kvůli stavebním pracím teď bude po dobu tří týdnů uzavřen podchod pod tratí. 

Nádražní budova v Teplicích nad Bečvou se pomalu ale jistě stává příjemnějším místem nejen pro 

cestující, ale i pro turisty směřující k Hranické propasti. Po vybudování informačního centra o 

Propasti pokračují další rekonstrukční práce. Právě s nimi je však momentálně spojeno také jedno 

omezení. 

„Správa železniční dopravní cesty, která opravu části zastávky realizuje, nás informovala o tom, 

že kvůli provádění stavebních prací bude od pátku 7. do středy 26. září uzavřen podchod pod 

železniční tratí,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský. 

Druhá kolej kvůli tomu zůstane po dobu tří týdnů nevyužívaná. 

„Cestující budou nastupovat a vystupovat pouze na první traťové koleji u budovy zastávky,“ sdělil 

mluvčí města. 

Uzavření podchodu tak představuje komplikaci především pro návštěvníky Hranické propasti. 

 Ti musí využít jinou přístupovou trasu. Vydat se tak mohou buď cestou kolem autokempu anebo 

trasou v blízkosti motorestu Vápenka kousek za mostem. 

https://hranicky.denik.cz/zpravy_regio...reli-kudy-ted-k-propasti-20180907.html 

 

67. Podchod v Teplicích nad Bečvou bude uzavřen. 

5plus2 | 14. 09. 2018 | (dmk) | Téma: Hranická propast 

Hranický týden | 14. 09. 2018 | (dmk)  

Cesta od vlaku se cestujícím v Teplicích nad Bečvou prodlouží. Podchod pod železniční tratí v 

místní zastávce od 17. do 26. září uzavřou stavební práce. Správa železniční dopravní cesty tam 

opravuje části zastávky. Cestující budou nastupovat a vystupovat na první koleji u nádražní budovy.  

Návštěvníci Hranické propasti tak musí využívat jinou trasu. 

 

68. Podchod uzavřeli. K propasti musíte vyrazit jinudy. 

Nové přerovsko | 14. 09. 2018 | (kra) | Téma: Hranická propast 

Rekonstrukce nádražní budovy v Teplicích nad Bečvou pokračuje. Kvůli stavebním pracím je teď 

ale na tři týdny uzavřený podchod pod tratí. 

Poté, co přímo v nádražní budově vzniklo informační centrum pro návštěvníky 

Hranické propasti, opravy pokračují. Právě s nimi je však spojeno také jedno omezení. 

„Správa železniční dopravní cesty nám sdělila, že kvůli stavebním pracím bude do 26. září uzavřen 

podchod pod tratí,“ uvedl mluvčí města Petr Bakovský. Druhá kolej zůstane po dobu tří týdnů 

nevyužívaná. „Cestující budou nastupovat a vystupovat pouze na první traťové koleji u budovy 

zastávky,“ dodal mluvčí města. 

Uzavření podchodu tak představuje komplikaci především pro návštěvníky Hranické propasti. 

Ti musejí využít jinou přístupovou trasu. Vydat se mohou buď kolem autokempu, nebo trasou v  

blízkosti motorestu Vápenka. 
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69. K Hranické propasti otevřelo nové infocentrum. 

Přerovský a hranický deník | 21. 09. 2018 | (kra) | Téma: Hranická propast 

Desítky zájemců si nenechaly ujít slavnostní otevření infocentra o Hranické propasti. Informační 

centrum v prostorách teplického nádraží bude návštěvníkům přístupné každý den kromě pondělků. 

 nemohly počáteční nával zvědavých návštěvníků pojmout. Někteří si tak museli na nahlédnutí do 

místnosti chvíli počkat. „Jsme rádi, že přišlo tolik lidí. Je vidět, že je velký zájem nejen o toto nové 

infocentrum, ale i o světovou raritu, kterou propast bezesporu je,“ neskrýval nadšení místostarosta 

Hranic Ivo Lesák. „V rámci expozice jsme chtěli návštěvníkům přiblížit to nejdůležitější, zejména 

část, která je pod vodou,“ vysvětlil místostarosta. 

Právě toto zaměření infocentra kvitují i první návštěvníci. „Zvolený design je podle mě výborný.  

Zvlášť velká mapa na zdi skvěle odráží kompletní velikost propasti a lépe si díky ní dovedu 

představit, jak je, v porovnání s touto přírodní památkou, člověk malý,“ řekl jeden z návštěvníků 

Martin Zápotocký. 

 

70. Nové interaktivní infocentrum v Teplicích nad Bečvou umožňuje podívat se do nitra 

Hranické propasti. 

ČRo - hradec.cz | 24. 09. 2018 | Jana Zemková | Téma: Hranická propast 

ČRo - liberec.cz | 24. 09. 2018 | Jana Zemková   

ČRo - olomouc.cz | 24. 09. 2018 | Jana Zemková  

ČRo - pardubice.cz | 24. 09. 2018 | Jana Zemková  

ČRo - plzen.cz | 24. 09. 2018 | Jana Zemková  

ČRo - sever.cz | 24. 09. 2018 | Jana Zemková  

ČRo - vary.cz | 24. 09. 2018 | Jana Zemková  

Nespočet ponorů mají za sebou potápěči zkoumající Hranickou propast v Olomouckém kraji. 

Když se v roce 2016 dálkově řízený robot dostal pod čtyři sta metrů, bylo jasné, že Česko má 

nejhlubší zatopenou jeskyni světa. Přírodní památka rázem získala na popularitě. K ještě větší 

propagaci a zároveň radosti turistů slouží od letošního června nové turistické infocentrum v Teplicích 

nad Bečvou, které prostřednictvím speciálních brýlí nabízí možnost podívat se přímo do propasti. 

Teplice nad Bečvou na Přerovsku proslavily tamní lázně, nejteplejší jeskyně v Evropě a v 

poslední době bylo hodně slyšet i o Hranické propasti. Hlavně od září roku 2016, kdy se týmu 

potápěčů podařilo naměřit v ní rekordní hloubku 404 metrů. O jejich úspěchu se dozvěděl celý svět. 

Příliv návštěvníků na sebe nenechal dlouho čekat. Město Hranice se proto rozhodlo, že poblíž 

otevře turistické infocentrum. Návštěvníci, kteří se chystají ke skutečné propasti, tak mají příležitost 

získat v předstihu řadu informací. O historii propasti, jejím vzniku i o samotných pokusech potápěčů.  

Moderní informační centrum najdou v budově železniční stanice, u parkoviště a hlavní silnice přes 

Teplice nad Bečvou. 

Na panelech tam najdou spoustu fotografií, popisů a také dřevěný plastický model. Na něm uvidí 

každičký ohyb a zákoutí zatopené jeskyně. Speciální brýle jim pak zprostředkují virtuální prohlídku 

pod hladinou propasti. A také historického centra Hranic nebo teplických lázní a nedalekých 

Zbrašovských aragonitových jeskyní. 
A mohou být i svědky posledního úspěšného ponoru z roku 2016. V malém kinosále se promítá 

krátký dokumentární film. S nově nabytými informacemi se pak turista směle může vydat ke 

skutečné propasti. Od infocentra je vzdálená jen pár stovek metrů a vede k ní turistická stezka. 

Vznik Hranické propasti 

Přírodní památka leží mezi Hranicemi a Teplicemi nad Bečvou. Vznik krasových jevů má na 

svědomí působení vlažné minerální vody vystupující z hlubokých puklin. Ano, jde o stejnou 

minerálku, která v lázních léčí lidské neduhy a stojí také za vznikem unikátní krasové výzdoby 

zmíněných Zbrašovských aragonitových jeskyní, nejteplejších v Evropě. 

Jícen propasti měří sto metrů, široký je 34 a hluboký bezmála 70 metrů. Zdánlivé dno, které vidíte 

z ochozu, tvoří zelené jezírko. Propast ovšem pokračuje mnohem hlouběji, obřími prostorami 

zatopenými kyselkou. Menší boční prostory mají na stěnách unikátní raftové stalagmity. První 
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písemná zmínka o Hranické propasti je z roku 1580. Neúspěšné pokusy o změření její hloubky 

trvaly do poloviny 20. století. Průlomem ve zkoumání se staly ponory potápěčů v roce 1963. Ten 

rekordní, z roku 2015, má na svědomí Krzystof Starnawský. Polský potápěč se dostal do hloubky 265 

metrů. No a další měření už má na svědomí moderní technika. Rekordních 404 metrů pod hladinou 

naměřil robot. Kam ale opravdu sahá dno zatopené jeskyně, stále zůstává záhadou. 

http://region.rozhlas.cz/nove-interakt...-becvou-umoznuje-podivat-se-do-7622899 

 

71. Informační centrum o Propasti bude mít otevřeno i v říjnu. 

hranicky.denik.cz | 01. 10. 2018 | David Král | Téma: Hranické propast 

Infocentrum o Hranické propasti umístěné v nádražní budově v Teplicích nad Bečvou si o měsíc 

prodlužuje letošní turistickou sezónu. Vzhledem k vysoké návštěvnosti se Městská kulturní zařízení 

rozhodla, že návštěvníkům bude informační centrum otevřeno také v říjnu. 

Od červnového slavnostního otevření zde zavítalo již více než sedmnáct tisíc lidí. Nechyběli mezi 

nimi turisté ze sousedního Slovenska či Polska, ale také ze vzdálenějších zemí jako je Francie, 

Španělsko nebo Čína. 

„Nejvíce je bezpochyby zájem o virtuální brýle, především u dětských návštěvníků. Ti se také 

často zapojují do celorepublikové hry televizní stanice Déčko,“ prozradila již dříve pracovnice 

infocentra Kateřina Macháňová. 

https://hranicky.denik.cz/zpravy_regio...e-mit-otevreno-i-v-rijnu-20181001.html 

 

72. Vstup do jeskyně nezavírá. 

Brněnský deník | 02. 10. 2018 | (kra) | Téma: Hranická propast 

Infocentrum o Hranické propasti v nedaleké bývalé nádražní budově v Teplicích nad Bečvou o 

měsíc prodlužuje turistickou sezonu. Vzhledem k velkému zájmu a vysoké návštěvnosti se 

provozovatel rozhodl, že bude informační centrum otevřeno také v říjnu. 

Od červnového slavnostního otevření navštívilo centrum s modelem propasti a projekční 

smyčkou o ní více než sedmnáct tisíc lidí. Včetně turistů ze Slovenska či Polska, ale také ze 

vzdálenějších zemí, jako je Francie, Španělsko nebo Čína. „Nejvíce lákají virtuální brýle především 

děti,“ prozradila pracovnice centra Kateřina Macháňová. 

Propast v Hranickém krasu leží na pravém břehu Bečvy u Teplic nad Bečvou. 

Publikováno| Brněnský deník; Události; 04 

Publikováno| Vyškovský deník; Události; 04 

Publikováno| Břeclavský deník; Události; 04 

Publikováno| Blanenský deník; Události; 04 

Publikováno| Hodonínský deník; Události; 04 

Publikováno| Znojemský deník; Události; 04 

 

73. Originální vstup do jeskyně nezavírá 

Olomoucký deník | 02. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Infocentrum o Hranické propasti v nedaleké bývalé nádražní budově v Teplicích nad Bečvou o 

měsíc prodlužuje turistickou sezonu. Vzhledem k velkému zájmu a vysoké návštěvnosti se 

provozovatel rozhodl, že bude informační centrum otevřeno také v říjnu. 

Od červnového slavnostního otevření navštívilo centrum s modelem propasti a projekční smyčkou 

o ní více než sedmnáct tisíc lidí. Včetně turistů ze Slovenska či Polska, ale také ze vzdálenějších zemí, 

jako je Francie, Španělsko nebo Čína. „Nejvíce lákají virtuální brýle, především děti,“ prozradila 

pracovnice centra Kateřina Macháňová. 

Propast v Hranickém krasu leží na pravém břehu řeky u Teplic nad Bečvou. 

Hloubka zatopené části je minimálně 404 metrů, jde tedy o nejhlubší zatopenou jeskyni světa. 

Publikováno| Olomoucký deník; Olomoucko; 02 

Publikováno| Prostějovský deník; Prostějovsko; 02 - 4 
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74. Odklízení stromu z propasti 

ČT 1 | 15. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Ivana Šmelová, moderátorka  

Jeskyňáře z Hranické propasti na Přerovsku vytahují z vody 5 tunový buk. Ten se 

do jeskyně zřítil loni v prosinci a hrozí, že by ji úplně ucpal. Strom zůstal v hloubce 35 metrů pod 

hladinou jezírka. S vytažením bude pomáhat i speciální jeřáb.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

Svahy propasti lemují náletové dřeviny. Mezi nimi i stoleté stromy. Přímo nad jezírkem stával 25 

metrů vysoký buk. Teď hrozí, že ucpe jeskyni. Ohrožuje i potápěče.  

Miroslav Lukáš, speleolog, Česká speleologická spol. Hranický kras  

Kdyby prostě ujel a sjel a dostal se do té restrikce, tak nám možná znemožní další objevy jo. Další 

postupy, že se tam nedostane ani člověk ani ten robot.  

osoba  

Položíme jo.  

Michal Guba, speleolog  

Je to komplikované, protože vlastně tuto činnost tady na propasti nikdo neprováděl. Takže my 

vlastně se budeme potýkat s tím, že ten spadlý buk je vlastně pod hranou. Takže my ho musíme dostat 

do toho volného prostoru.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

Aby jej pak mohli připevnit k jeřábu a z propasti vytáhnout. Jeden z dnešních úkolů připravit místo 

pro jeřáb.  

osoba  

Můžeme vlastně tyto suché stromy pokácet. Takže ty se vlastně pozhazují a udělá se tady prostor, 

kde vlastně potom bude stát jeřáb.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

V září před 2 roky se průzkumná sonda ponořila do hloubky 404 metrů. Hranická jeskyně se stala 

tou nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Kdyby sondu nezastavilo krátké lano, možná by se ponořila 

ještě hlouběji. Pod vodou potápěči běžně kličkují mezi stromy. Do propasti padají odjakživa. Jenže 

spíše ty náletové.  

Miroslav Lukáš, speleolog, Česká speleologická spol. Hranický kras  

Kolem 40 stromů, kolem té hlubně by měli jít pryč. Protože už jsou velký, přerostlý a ty kořeny 

už to neudrží.  

osoba  

O jsou veškeré věci, co jsou jako to jo.  

osoba  

Jo.  

osoba  

Počkej, přilbu nemusím brát.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

Postarají se o to Lesy České republiky. Kvůli bezpečnosti je pokácejí postupně. Na tuto třídenní 

akci přispěl 150 tisíci korunami Olomoucký kraj. Přitom o okolí propasti se stará agentura Ochrany 

přírody a krajiny. Jenže ta na to nemá peníze. Monika Fleischmanová, Česká televize. 

 

75. Jeskyňáři vytahují strom 

ČT 1 | 15. 10. 2018 | 15. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Jan Pirkl, redaktor 

Jeskyňáři z Hranické propasti na Přerovsku vytahují z vody pětitunový buk. Ten se 

do jeskyně zřítil loni v prosinci a hrozí, že by jí úplně ucpal. Strom měřil 25 metrů a zůstal v hloubce 

35 metrů pod hladinou jezírka. S vytažením bude pomáhat i speciální jeřáb. Vyprošťovací akce potrvá 

tři dny.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 
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Svahy propasti lemují náletové dřeviny, mezi nimi i stoleté stromy. Přímo nad jezírkem stával 25 

metrů vysoký bud. Teď hrozí, že ucpe jeskyni, ohrožuje i potápěče.  

Miroslav Lukáš, speleolog, České speleologické společnosti Hranický kras  

Kdyby prostě ujel a sjel a dostal se do té restrikce, tak nám možná znemožní další objevy, jo, další 

postupy. Že se tam nedostane ani člověk, ani ten robot.  

Michal Guba, speleolog, předseda České speleologické společnosti Hranický kras  

Je to komplikované, protože vlastně tuto činnost tady na propasti nikdo neprováděl, takže my 

vlastně se budem potýkat s tím, že ten spadlý buk je vlastně pod hranou, takže my ho musíme dostat 

do toho volnýho prostoru.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

Aby jej pak mohli připevnit k jeřábu a z propasti vytáhnout. Jeden z dnešních úkolů, připravit 

místo pro jeřáb.  

Michal Guba, speleolog, předseda České speleologické společnosti Hranický kras  

Můžeme vlastně tyto suché stromy pokácet, takže ty se vlastně poshazují a udělá se tady prostor, 

kde vlastně potom bude stát jeřáb. 

Monika Fleischmanová, redaktorka 

V září před dvěma roky se průzkumná sonda ponořila do hloubky 404 metrů, Hranická jeskyně se 

stala tou nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Kdyby sondu nezastavilo krátké lano, možná by se 

ponořila ještě hlouběji. Pod vodou potápěči běžně kličkují mezi stromy, do propasti padají odjakživa. 

Jenže spíše ty náletové.  

Miroslav Lukáš, speleolog, České speleologické společnosti Hranický kras  

Kolem 40 stromů kolem té obrubně by měly jít pryč, protože už jsou velký, přerostlý a ty kořeny 

už to neudrží.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

Postarají se o to Lesy České republiky, kvůli bezpečnosti je pokácejí postupně. Na tuto třídenní 

akci přispěl 150 000 korunami Olomoucký kraj. Přitom o okolí propasti se stará Agentura ochrany 

přírody a krajiny, jenže ta na to nemá peníze. Monika Fleischmannová, Česká televize. 

 

76. Hnutí Duha: Dopady přehrady Skalička na Lázně Teplice nejsou zřejmé 

politicke-listy.cz | 15. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Podle nejnovějších geologických výzkumů může přehrada se stálou vodní hladinou plánovaná na 

řece Bečvě trvale ovlivnit celé území Hranického krasu včetně Lázní Teplice nad Bečvou.  

Platforma Spojená Bečva proto zorganizovala seminář, kde budou sdíleny zkušenosti z míst 

plánovaných přehrad a zároveň bude podrobně rozebrán právě vliv přehrady na celý lázeňský 

komplex.  

Přehrada Skalička na řece Bečvě má pomoc proti povodním a suchu na řece Bečvě. Jak ukázala 

povodeň z roku 1997, jsou trvale povodněmi ohrožena především města Hranice, Lipník nad Bečvou 

a Přerov. V případě sucha naopak má Bečva dotovat vodou řeku Moravu. Ministerstvo zemědělství 

preferuje variantu přehrady z 60. let 20. století.  

K plánované přehradě ale existuje i alternativní řešení bočního suchého poldru, který 

upřednostňují nejnovější výzkumy. Díky iniciativě Spojená Bečva, která přišla s ideovým návrhem 

onoho bočního poldru, došlo na pokyn Povodí Moravy k dopracování technické studie i této varianty.  

Ze závěrů studie vyplývá, že boční suchý poldr je adekvátním řešením v případě protipovodňových 

opatření pro města níže na toku.  

V lednu letošního roku ale byla zveřejněna další studie, která ukazuje na další trhliny v projektu 

přehrady. Geologický průzkum Hranického krasu a jeho nejbližšího okolí naznačuje, že v případě 

stálé vodní hladiny v přehradě či poldru by mohlo dojít k trvalému ovlivnění celého systému 

hydrotermálního krasu a tím i Lázní Teplice nad Bečvou. Ohrožena by mohla být i nejhlubší propast 

světa tzv. Hranická propast.  

V reakci na další nejasnosti ohledně chystané přehrady Skalička neformální skupina Spojená 

Bečva sezvala všechny zástupce dotčených obcí na seminář „řekli NE přehradám.“ Ten se bude konat 
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17. října v prostorách zámku Žerotínů ve Valašském Meziřící. Kromě vystoupení autora 

zmiňovaného geologického výzkumu Mgr. Milana Geršla Ph.D. na semináři vystoupí i zastupitelé 

obcí a krajů, kteří mají zkušenosti s odmítnutím stavby přehrad v jejich okolí. Seminář by měl 

nabídnout i možnost dalších řešení opatření v krajině, které mohou sloužit pro zadržení vody v ní.  

Veronika Trávníčková za pořadatele dodává: „Na seminář se nám již přihlásili zástupci 

olomouckého kraje i zástupci místních obcí. Jsme rádi, že pozvání přijal starosta obce Teplice nad 

Bečvou nebo zastupitelé z přehradou nejvíce ovlivněné obce Skalička. Seminář bude zdarma, 

abychom umožnili vstup co nejširší veřejnosti.“  

 

77. Potápěči vytáhli z Hranické propasti na Přerovsku za pomocí jeřábu pěti tunový buk 

ČT | 17. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Jakub Vácha, moderátor  

Potápěči vytáhli z Hranické propasti na Přerovsku za pomocí jeřábu pěti tunový buk. Strom spadl 

do prohlubně loni v prosinci, uvízl v hloubce 35 metrů. Hrozilo, že by jeskyni ucpal. V ní probíhá 

výzkum, který potvrdil i to, že Hranická propast je tou nejhlubší zatopenou na světě. 

  

78. Jeskyňáři ukončili práce 

ČT 1 | 17. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Jan Pirkl, redaktor 

Potápěči vytáhli z Hranické propasti na Přerovsku, za pomocí jeřábu, pětitunový buk. Strom 

spadl do prohlubně loni v prosinci a uvízl v hloubce 35 metrů. Hrozilo, že by jeskyni ucpal, v ní 

probíhá výzkum, který potvrdil i to, že Hranická propast je tou nejhlubší zatopenou na světě.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

Teplota vody 15 stupňů, viditelnost na 10 cm, potápěči se snaží 13 metrový strom obvázat lany a 

vyzvednout jej k hladině, aby neucpal průchod dolů do hlubin, aby se dál v jeskyni mohlo bádat.  

Vzduchové vaky, díky ním dokázali potápěči strom vyzvednout k hladině, poté kmen připevnili k 

jeřábu s ramenem dlouhým 40 metrů. Pomalu stoupá vzhůru, nesmí narazit do skály. Takových 

stromů starších i 100 let je v okolí prohlubně podle geologů na 40, budou se teď postupně kácet, aby 

se nestalo, že by některý z nich znovu spadl do propasti. Speleologové běžně při potápění kličkují 

mezi stromy, jenže jsou to jen ty náletové, takový strom sem spadl po 60 letech.  

Miroslav Lukáš, speleolog, Česká speleologická společnost, Hranický kraj  

Objevili se tam třeba, že tam je suchá prostora, se našel takovej teplej vír, což je taková anomálie. 

Taková lokalita jako na světě není, no.  

Monika Fleischmanová, redaktorka 

Zhruba po šesti hodinách řidič jeřábu poprvé uvidí kořen. Zbývá pár posledních přesných manévrů.  

Lesáci s pilami teď ještě kmen rozřežou na několik částí, aby jej snadno dostali přes zábradlí, no 

a poté půjdou potápěči ještě naposledy do vody, aby z vody vytáhli korunu stromu.  

 

79. Speleopotápěči vytáhli z Hranické propasti pětitunový strom. Bránil jim ve výzkumu 

rozhlas.cz | 18. 10. 2018 | Lenka Kratochvílová | Téma: Hranická propast 

Několik dnů příprav, desítky dobrovolníků a stovky tisíc korun za pronájem techniky, to všechno 

bylo potřeba k akci speleopotápěčů, kterým se podařilo z jezírka Hranícké propasti vytáhnout torzo 

pětitunového buku. Do vody spadl před několika měsíci a od té doby bránil speleopotápěčům ve 

výzkumu nejhlubší sladkovodní propasti světa. Vyzvednutí tak těžkého břemene ze zatopeného 

jeskynního systému se podle speleologů událo v Česku poprvé v historii.  

S Michalem Gubou, šéfem Speleologické společnosti Hranický kras, stojíme u jezírka na dně 

suché části Hranické propasti a díváme se na žluté vakuové vaky, které plavou na hladině. „Ty vaky 

mají celkovou tonáž 2,5 tuny, co jsou schopny vyzvednout. A pod těmi vaky ve vzdálenosti zhruba 

jednoho metru je zavěšený ten kmen, který budeme vyzvedávat na hladinu,“ popisuje Guba.  
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Martin Strnad pomáhá s uvazováním vaků. „Problém byl v tom, že ty kořeny byly zaražené ve skále, 

v takové škvíře,“ vysvětluje potápěč.  

Speleopotápěči tu pracují bez dýchacích přístrojů, a to i přesto, že hladina probublává oxidem 

uhličitým. Podle speleologa Miroslava Lukáše je dnes koncentrace výjimečně nízká. „To záleží, jak 

ti čerti tam dole topí,“ směje se a dodává: „Teď je zrovna takový klidový stav, toho kysličníku je tam 

poměrně málo.“  

Kmen se houpe ve výšce asi 30 metrů. Drží ho kovové řetězy zavěšené na ruce jeřábu, kterou 

ovládá Václav Bala. „Pohybujeme se ve strojírenství, stavebnictví a tohle je pro nás něco exotického,“ 

komentuje.  

U okraje na protější straně propasti pomáhá celkem osm statných dobrovolníků, uvázanými lany 

korigují směr kmenu. Velí jim Barbora Šimečková, vedoucí nedalekých jeskyní. „Je to o souhře, kdo 

má ještě přitáhnout, aby se udržel ten kmen stabilní,“ říká.  

Kmen se společnými silami podařilo z propasti vytáhnout. Dělníci ho teď po kusech rozřezávají. 

S úlevou je pozoruje i šéf celé akce Michal Guba: „Jsme rádi, že se ta akce vydařila, kmen máme tady 

nahoře. Nevím o tom, že by se někde tahal kmen takových rozměrů z jeskynního systému.“  

Propast lemují desítky nahnutých a přerostlých stromů. Aby se stejná situace neopakovala, chce je 

vlastník lesa, kterým jsou Lesy České republiky, v průběhu jara vykácet. 

 

80. Speleopotápěči se snaží odstranit buk 

ČRo Ostrava | 17. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Lenka Blažejová, redaktorka 

Speleopotápěči se dnes snaží odstranit z hlubin Hranické propasti torzo mohutného buku. Zřítil 

se do ní letos na jaře. Uvízl v severozápadním kanálu jezera a znemožnil tak veškerý výzkum této 

nejhlubší, sladkovodní propasti světa.  

Lenka Kratochvílová, redaktorka  

Kmen uvízl v jezírku v hloubce asi 35 metrů. Speleopotápěči k němu přivázali vzduchové vaky a 

ty ho teď mají vynést k hladině. Na okraji suché části propasti už stojí jeřáb. Za úkol má strom 

vyzvednout.  

 

81. Vyproštění 5 tunové klády z Hranické propasti 

ČT 1 | 17. 10. 2018 | Události | Téma: Hranická propast 

Michal Kubal, moderátor  

Z hranické propasti na Přerovsku vytáhli potápěči za pomocí jeřábu pětitunový buk. Strom sem 

spadl vloni v prosinci a uvízl v hloubce 35 metrů. Hrozilo, že by jeskyni ucpal. V ní probíhá výzkum, 

který potvrdil i to, že hranická propast je nejhlubší zatopenou na světě.  

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Teplota vody 15 stupňů. Viditelnost na 10 centimetrů. Potápěči se snaží třináctimetrový strom 

ovázat lany a vyzvednout jej k hladině, aby neucpal průchod dolů do hlubin. Vzduchové vaky, díky 

nim dokázali potápěči strom vyzvednout k hladině. Poté kmen připevnili k jeřábu s ramenem dlouhým 

40 metrů. Pomalu stoupá vzhůru, nesmí narazit do skály. Takových stromů starších i 100 let je v okolí 

prohlubně podle geologů 40. Budou je teď postupně kácet, aby se nestalo, že by některý z nich znovu 

spadl do propasti. Speleologové běžně při potápění kličkují mezi stromy, jenže jsou to jen ty náletové. 

Takový strom sem spadl po 60 letech, musel ven, aby se dál mohlo bádat. Zkoumat třeba to, jak se v 

hloubce mísí různě teplé prameny.  

Miroslav Lukáš, speleolog, Česká speleologická společnost, Hranický kras  

Teď se podařilo Michalovi najít asi před 14 dny další teplý vývěr. Taková lokalita na světě není. 

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Zhruba po šesti hodinách řidič jeřábu poprvé uvidí kořen. Zbývá pár posledních přesných manévrů. 

Lesáci s pilami teď ještě kmen rozřežou na několik části, aby jej snadno dostali přes zábradlí. Poté 

půjdou potápěči ještě naposled do vody, aby vytáhli korunu stromu. 
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82. Staletý dub už neblokuje průchod ke dnu Hranické propasti. Potápěči ho vyzvedávali z 

hloubi 35 metrů 

ceskatelevize.cz | 17. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

„Dva dny trvalo speleologům a potápěčům vytáhnout kládu z prohlubně opět na hladinu jezírka. 

Byla v hloubce 35 metrů,“ uvedla redaktorka České televize Monika Fleischmannová.  

Odborníci odhadují hmotnost stromu na pět tun. Právě proto na místě zasahoval od ranních hodin 

i jeřáb s výsuvným ramenem. Byl nutný k vyzvednutí stromu nad úroveň propasti.  

Buk, který spadl do propasti, je více než 100 let starý. „Je nutno podotknout, že se potápěči běžně 

potýkají s tím, že v prohlubni jsou stromy. Jde ale spíše o náletové dřeviny, které do prohlubně padají 

už od nepaměti,“ dodala Monika Fleischmannová, podle níž je daný strom dostatečně velký k tomu, 

aby zcela zablokoval průchod do jeskyně.  

Podle odborníků se v okolí propasti nachází další čtyři desítky přestárlých dřevin, které jsou více 

než 100 let staré. Aby se speleologové vyvarovali jejich zřícení, nechají je postupně vykácet.  

Na vytažení stromu z hranické propasti se finančně podílí Olomoucký kraj, který zaplatil 150 

tisíc korun.  

Robot dosud dna propasti nedosáhl  

Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic v 

katastru města Hranice. Nachází se v Hranickém krasu nedaleko veřejnosti přístupných 

Zbrašovských aragonitových jeskyní.  

Hloubka suché části činí 69,5 metru. V září 2016 ale potvrdil výzkum česko-polské expedice, že 

je propast s dosud naměřenou hloubkou 404 metrů nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Hloubku 

změřili pomocí robota, dna přitom stále ještě nedosáhli, takže je pravděpodobně ještě mnohem větší.  

Nejhlubší zatopená jeskyně na světě má od června své informační centrum. Radnice v Hranicích 

na Přerovsku ho otevřela v opuštěné nádražní budově v Teplicích nad Bečvou, které jsou výchozím 

místem k propasti. Náklady na úpravu historicky cenného objektu vyšly na dva miliony korun, řekl 

již dříve mluvčí radnice Petr Bakovský. 

 

83. Vyvěrající teplé prameny v Hranicích na Přerovsku 

ČRo Hradec Králové | 24. 10. 2018 | Téma: Hranická propast 

Ota Nehasil, moderátor  

A z domova ještě zajímavost. V nejhlubší sladkovodní propasti světa v Hranicích na Přerovsku 

vyvěrají teplé prameny kyselky. Potvrdil to další objev tamních potápěčů. První pramen tam přitom 

našli před více než 30 let. 

 

84. V nejhlubší sladkovodní propasti světa v Hranicích na Přerovsku vyvěrají teplé prameny 

ČRo Radiožurnál | 24. 10. 2018 | Ozvěny dne | Téma: Hranická propast 

Jana Petrová, moderátorka  

V nejhlubší sladkovodní propasti světa v Hranicích na Přerovsku vyvěrají teplé prameny Kyselky.  

Potvrdil to další objev tamních speleopotápěčů. První pramen tam našli před víc než 30 lety. 

Michal Guba, šéf skupiny Hranický kras  

Se nám podařilo objevit v prostorách vlastně mokré rotundy nový teplý vývěr v hloubce nějakých 

40 metrů.  

Lenka Kratochvílová, redaktorka 

Prozradil šéf skupiny Hranický kras Michal Guba. Vývěr a jeho okolí teď budou zkoumat. 

Michal Guba, šéf skupiny Hranický kras  

Chtěli bysme tam dát nějaké čidla a sondy, abysme vlastně měli aktuální hodnoty měření z tohoto 

prostoru. No a potom vlastně pokračovat v mapování, měření ve velikosti gejzírových krápníků, který 

tam máme rozdělaný. No a hloubkovej průzkum se bude pokračovat dál.  
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85. Přehrada ohrozí léčivé prameny, varuje studie 

5plus2 | 09. 11. 2018 | Hranicko | Petra Klimková | Mafra, a.s. | Téma: Hranická propast 

Geologové upozornili na trhliny v projektu přehrady Skalička. Vodní dílo může podle nic připravit 

o termální prameny lázně v Teplicích nad Bečvou. 

Klíčové opatření proti povodním na Bečvě může znamenat fatální problém pro hydrotermální 

systém Hranického krasu. Vodní dílo Skalička, které se od roku 1997 plánuje na Teplicku, může 

podle expertů z brněnské Mendelovy univerzity negativně ovlivnit podzemní vody v celé oblasti 

Hranického krasu. Kromě lázní v Teplicích jsou ohroženy také Zbrašovské aragonitové jeskyně 

a světový unikát Hranická propast. 

Studie odborníků vychází ze dvou faktů. Tím prvním je skutečnost, že dosud nikdo přesně 

nepopsal, kam až sahá vápencové podloží Hranického krasu, o němž se předpokládá, že je laicky 

řečeno děravé jako ementál. Tím druhým je naopak prokázaná hydraulická souvislost povrchové vody 

řeky Bečvy s vodou podzemní, tedy i „minerálkou“, která dotuje léčivé prameny v teplických lázních. 

Odborníci se obávají, že kvůli prostupnosti podloží voda z přehrady bude svým tlakem bránit 

výstupu CO2 ve vodě v podzemí. Důsledkem pak bude to, že voda, na které jsou už skoro 470 let 

závislé teplické lázně, nebude mineralizovaná.  

„Trvalé zaplnění vodního díla Skalička vodou a navýšení hydrostatického tlaku o zhruba 20 metrů 

bude znamenat trvalé a nevratné změny v režimu minerálních vod i v jejich kvalitě,“ uvedl jeden z 

autorů studie Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 

Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. 

Projektové přípravy na stavbu vodního díla Skalička s obavami sleduje vedení Lázní Teplice nad 

Bečvou. „Samozřejmě se bojíme, že přijdeme o prameny. I proto jsme požádali Český inspektorát 

lázní a zřídel, aby nám pomohl zorientovat se v problematice a také vydal stanovisko ke zprávě, která 

projekt provází,“ řekla ředitelka lázní Bohdana Opočenská. Lázně, do kterých si lidé jezdí léčit 

kardiovaskulární choroby, fungují od roku 1551. V současnosti čerpají mineralizovanou vodu ze čtyř 

vrtů.  

Povodí Moravy se brání, že o stavbě přehrady rozhodnuto ještě není a že vláda bude vybírat 

dokonce ze sedmi možných podob budoucího díla. „Nechali jsme vypracovat několik technicko-

ekonomických studií na různé varianty, včetně suchého poldru nebo bočního suchého poldru.  

Varianty s trvalým vodním nadržením jsou asi čtyři. Žádnou z nich neprosazujeme,“ sdělil mluvčí 

Povodí Petr Chmelař. Poté, co se objevily zprávy zpochybňující stavbu přehrady, zadalo si i Povodí 

vypracování nezávislé studie, která má posoudit, jak toto vodní dílo ovlivní okolní oblast. „Pokud 

bude mít negativní vliv, chceme vědět, zda lze přijmout opatření, která by to eliminovala,“ doplnil 

Chmelař.  

Výstavba vodního díla by měla začít v roce 2022. 

Foto popis:  S léčivými prameny by lázně přišly o hosty. Do Teplic nad Bečvou jezdí přitom 

relaxovat celé rodiny.  

 

86. Odborníci z Mendelovy univerzity: Vodní dílo Skalička může negativně ovlivnit podzemní 

vody v oblasti Hranického krasu 

vodarenstvi.cz | 12. 11. 2018 | Téma: Hranická propast 

Vodní dílo Skalička má být hlavní ochranou proti velké vodě v Pobečví. Umožnilo by i 

nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění nezbytných ekologických funkcí a odběrů níže po 

toku. Sloužit má také pro výrobu elektrické energie a rekreaci. V dubnu 2017 vláda schválila výkup 

všech nemovitostí za 1,24 miliardy korun pod plánovaným vodním dílem. Předpokládaný termín 

zahájení realizace je rok 2024. Jako řada dalších staveb však i tato vzbuzuje spoustu emocí. Vezme 

například prameny lázním v Teplicích nad Bečvou?  

Studie Mendelovy univerzity v Brně vychází ze dvou faktů. „Prvním je skutečnost, že dosud nikdo 

přesně nepopsal, kam až sahá vápencové podloží Hranického krasu, o němž se předpokládá, že je 

laicky řečeno děravé jako ementál. Tím druhým je naopak prokázaná provázanost povrchové vody 
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řeky Bečvy s vodou podzemní, tedy i „minerálkou“, jež dotuje léčivé prameny v lázních. Experti se 

obávají, že kvůli prostupnosti podloží bude voda z přehrady svým tlakem bránit výstupu oxidu 

uhličitého do vody v podzemí. Důsledkem bude, že voda, na níž téměř 470 let závisí teplické lázně, 

nebude mineralizovaná,“ vysvětlil portál idnes.cz.  

Podle jednoho z autorů, Milana Geršla z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální 

techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity, trvalé zaplnění vodního díla Skalička vodou a 

navýšení hydrostatického tlaku o zhruba dvacet metrů bude znamenat trvalé a nevratné změny v 

režimu minerálních vod i v jejich kvalitě. Podle Geršla podmínky v oblasti nepřejí ani samotné stavbě 

přehrady. „Vzhledem k dosud neznámému rozsahu zkrasovění a ke specifikům hlubinného krasu lze 

za reálné považovat také problémy inženýrsko-geologického charakteru, tedy těsnost a stabilitu 

horninových vrstev,“ dodal.  

Ředitelka lázní Bohdana Opočenská přiznala, že se bojí o ztrátu pramenů. Lázně fungují od roku 

1551 a mineralizovanou vodu čerpají ze čtyř vrtů. Speleopotápěči potvrdili, že voda v Bečvě 

komunikuje s vodou v podzemí. „Když stoupne hladina vody v Bečvě, za dva až tři dny stoupne i 

hladina jezírka v propasti. O povodních 1997 vystoupala hladina Bečvy o sedm metrů, přesně o tolik 

metrů pak byla výš i voda v propasti,“ popsal šéf skupiny Hranická propast Michal Guba.  

Povodí Moravy ovšem kontrovalo, že o stavbě přehrady rozhodnuto ještě není a vláda bude vybírat 

ze sedmi možných podob budoucího díla. „Nechali jsme vypracovat několik technicko-

ekonomických studií na různé varianty, včetně suchého poldru či bočního suchého poldru. Varianty 

s trvalým vodním nadržením jsou asi čtyři. Žádnou z nich neprosazujeme, není to ani v naší moci. Z 

vodohospodářského hlediska je výhodnější varianta vodní nádrže, a to z důvodu hospodaření s vodou. 

Zvlášť, když se nyní velmi důrazně skloňuje slovo sucho. Pokud bude mít negativní vliv, chceme 

vědět, zda lze přijmout opatření, která by to eliminovala,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. 

 

87. Povodí zjišťuje vliv stavby vodního díla Skalička na minerální vody 

Zemědělec | 20. 11. 2018 | Zuzana Fialová | Profi Press, s.r.o. | Téma: Hranická propast 

Povodí Moravy zadá kvůli stavbě dlouho plánovaného vodního díla Skalička u Hranic na 

Přerovsku podrobnou hydrogeologickou studii. Měla by objasnit, zda může mít stavba vliv na 

podzemní a minerální vody a nedalekou krasovou oblast. Na problémy upozorňují odborníci, podle 

kterých by mohlo zvolení varianty trvalého zatopení území zničit celý systém. Podle zástupců povodí 

by měla být studie hotova v polovině příštího roku. Teprve poté se rozhodne o typu stavby, řekl dnes 

mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.  

„Podrobná hydrogeologická studie má za cíl posoudit vliv jednotlivých variant na 

hydrogeologické poměry v zájmové oblasti a stanovit případná opatření, jak negativním vlivům 

předejít," uvedl mluvčí povodí. Podotkl, že je připravena zadávací dokumentace pro tuto studii.  

„Samotná studie by měla být hotova v průběhu poloviny příštího roku. Tyto kroky iniciovalo 

Povodí Moravy, další postup konzultujeme s renomovanými odborníky na danou problematiku a také 

ministerstvem životního prostředí,“ doplnil Chmelař. Otázka možného rizika vodního díla Skalička 

na systém minerálních vod Hranického krasu se otevřela poté, co se o dílu začalo uvažovat kvůli 

extrémním suchům také jako o trvalé vodní nádrži.  

Ve hře je pět variant nádrže - boční suchý poldr, boční vodní nádrž, průtočná nádrž, víceúčelová 

nádrž a průtočná nádrž s částečným naplněním. „O konečné variantě vodního díla Skalička zatím není 

rozhodnuto. Rozhodnutí, jaká varianta nádrže či poldru v lokalitě vznikne, může padnout teprve v 

okamžiku, až budou shromážděny požadované odborné podklady, tedy včetně studie 

hydrogeologických poměrů,“ doplnil Chmelař. O vodním díle Skalička se mluví již od 

katastrofických povodní v roce 1997. Má ochránit před záplavami obce a města ležící kolem Bečvy. 

Ministerstvo zemědělství v srpnu oznámilo, že chce, aby Skalička byla vodní víceúčelovou nádrží 

místo suchého poldru, aby překlenula oba hydrologické extrémy – povodně i sucha. Konečnou 

variantu bude schvalovat vláda… 
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88. Povodí zjišťuje vliv stavby vodního díla Skalička na okolní oblasti, jako je Hranická 

propast či lázně v Teplicích nad Bečvou 

olomouckadrbna.cz; 20. 11. 2018; TRIMA CB, s.r.o.; Téma: Hranická propast 

Povodí Moravy zadá kvůli stavbě dlouho plánovaného vodního díla Skalička u Hranic na 

Přerovsku podrobnou hydrogeologickou studii. Měla by objasnit, zda může mít stavba vliv na 

podzemní a minerální vody a nedalekou krasovou oblast. Na problémy upozorňují odborníci, podle 

kterých by mohlo zvolení varianty trvalého zatopení území zničit celý systém. Podle zástupců povodí 

by měla být studie hotova v polovině příštího roku. Teprve poté se rozhodne o typu stavby, řekl 

mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.  

„Podrobná hydrogeologická studie má za cíl posoudit vliv jednotlivých variant na 

hydrogeologické poměry v zájmové oblasti a stanovit případná opatření, jak negativním vlivům 

předejít,“ uvedl mluvčí povodí. Podotkl, že je připravena zadávací dokumentace pro tuto studii. 

„Samotná studie by měla být hotova v průběhu poloviny příštího roku. Tyto kroky iniciovalo Povodí 

Moravy, další postup konzultujeme s renomovanými odborníky na danou problematiku a také 

ministerstvem životního prostředí,“ doplnil Chmelař.  

Otázka možného rizika vodního díla Skalička na systém minerálních vod Hranického krasu se 

otevřela poté, co se o dílu začalo uvažovat kvůli extrémním suchům také jako o trvalé vodní nádrži.  

Podle nedávno zveřejněné studie odborníků z brněnské Mendelovy univerzity existuje 

jednoznačná souvislost výronů hlubinných plynů a kvality minerálních vod s hladinou vody v korytě 

Bečvy. Problém by mohl nastat v případě trvalé zátopy, upozorňují odborníci. Dotknout by se to 

mohlo minerálních vod, které využívají Lázně Teplice nad Bečvou, klima Zbrašovských 

aragonitových jeskyní i Hranické propasti.  

Ve hře je pět variant nádrže – boční suchý poldr, boční vodní nádrž, průtočná nádrž, víceúčelová 

nádrž a průtočná nádrž s částečným naplněním. „O konečné variantě vodního díla Skalička zatím není 

rozhodnuto. Rozhodnutí, jaká varianta nádrže či poldru v lokalitě vznikne, může padnout teprve v 

okamžiku, až budou shromážděny požadované odborné podklady, tedy včetně studie 

hydrogeologických poměrů,“ doplnil Chmelař.  

O vodním díle Skalička se mluví již od katastrofických povodní v roce 1997. Má ochránit před 

záplavami obce a města ležící kolem Bečvy. Ministerstvo zemědělství v srpnu oznámilo, že chce, aby 

Skalička byla vodní víceúčelovou nádrží místo suchého poldru, aby překlenula oba hydrologické 

extrémy – povodně i sucha. Konečnou variantu bude schvalovat vláda. Podle senátorky Jitky Seitlové 

se pokračuje ve výkupu pozemků. „Technické práce by měly podle neformálních informací začít 

nejdříve v roce 2024,“ řekla dnes novinářům Seitlová. 

 

89. Plánovaná přehrada může ohrozit chod nedalekých lázní 

TV Nova s.r.o.; 21. 11. 2018; Téma: Hranické propast 

Petra Svoboda, moderátorka  

Velký problém řeší Povodí Moravy v okolí obce Skalička na Přerovsku. Podle plánů tam má vyrůst 

velká přehrada, jenže ta by mohla ohrozit provoz nedalekých lázní a přírodního unikátu 

Hranické propasti.  

Petr Zapletal, redaktor  

V boji se suchem, které v posledních letech sužuje mnohé oblasti České republiky, plánuje Povodí 

Moravy výstavbu několika přehrad na východě našeho území. Jednou z nich má být i vodní dílo 

Skalička. Jenomže to může ohrozit nedalekou krasovou oblast. Ta je unikátní zejména 

Hranickou propastí, tedy vůbec nejhlubší sladkovodní jeskyní na světě. Už několik let se týmy 

potápěčů snaží zjistit její hloubky. Dna nedosáhl ani speciální robot, který zkoumal před 2 lety. Ten 

se tehdy dostal až do hloubky 404 metrů. Dalším místem, kterému může zamýšlená přehrada uškodit, 

jsou nedaleké lázně a jejich léčebné minerální vody.  

 

 

 



79 

  

Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy  

Připravujeme zadání podrobné hydrobiologické studie a jejím cílem je posoudit vliv jednotlivých 

variant nádrže na hydrogeologické poměry a stanovit případná opatření, jak negativním vlivům 

předejít.  

Petr Zapletal, redaktor  

Náročná studie je také hlavním důvodem, proč ještě není stanovená přesná podoba budoucí nádrže. 

Ve hře je tak ze strany Povodí Moravy hned 5 variant a to od bočního suchého poldru až po klasickou 

přehradu. Rozhodnuto by mohlo být nejdříve v polovině příštího roku.  

 

90. Hranická propast může mít hloubku až čtyřicet kilometrů, říká vědec 

regiony.impuls.cz; 22. 11. 2018; Téma: Hranická propast 

Hranická propast na Přerovsku se už dva roky pyšní hloubkou 404 metrů titulem nejhlubší 

zatopené sladkovodní jeskyně na Zemi, dna však dálkově ovládaný robot stále nedosáhl. Podle 

geologa Milana Geršla z Mendelovy univerzity nepatrné koncentrace helia naznačují, 

že jeskyně sahá až pod zemskou kůru, do svrchního pláště Země. 

Dá se tedy říct, že Hranická propast měří čtyřicet kilometrů?  

Ano, dá. Pokud z této hloubky pochází oxid uhličitý i helium, tak se musí nějak dostávat nahoru. 

V tuto chvíli nevíme, jaký je profil propasti ve velkých hloubkách, mohou to být jen velmi úzké 

pukliny, ale provázanost je jistá. Na druhou stranu, rozměry mohou být i impozantní, protože ve 

velkých hloubkách, tedy při vyšším tlaku a vyšší teplotě, probíhá rozpouštění hornin intenzivněji. 

Plyny obsaženými ve vodě v propasti se vědci zabývají od 60. let minulého století. Jak je 

možné, že nikomu dosud nedošlo, že pocházejí z takové hloubky? 

Historicky, tedy od padesátých let 20. století, se usuzovalo, že když jsou jeskyně ve vápencích, 

tak potřebujeme zjišťovat, jak jsou mocné, lidově tlusté, právě ty vápence. Výpočtem a novodobým 

počítačovým modelováním nám vychází mocnost vápenců na jeden až 1,5 kilometru. Co by ale bylo 

dole, pod nimi? Například v Moravském krasu se do vápenců také dostává voda, která je naruší a 

následně vyvěrá zpět na povrch, nedostává se však do spodních hornin, ty jsou nerozpustné a velmi 

odolné. V Hranickém krasu minerální voda narušuje vápence odspodu, navíc se nejedná o vodu 

povrchovou, ale o silně agresivní, proplyněnou minerálku. Ta může atakovat i žuly a jim příbuzné 

horniny. Srovnávání s klasickým krasem proto není ten správný přístup pro pochopení rozměrů 

Hranické propasti. 

Vy jste pro své závěry o hloubce propasti využil izotopů uhlíku a helia. Mohl byste to, prosím, 

blíže vysvětlit? 

Geochemici využívají pro určení původu vod takzvané izotopy. Jsou to specifické atomy daného 

prvku, v našem případě helia a uhlíku, který je součástí oxidu uhličitého. O těchto atomech víme, 

odkud pocházejí, dokážeme tak třeba odlišit oxid uhličitý z atmosféry, z dýchaní nebo z mikrobiálního 

rozkladu. Samozřejmě umíme určit i plyn, který přichází z velkých hloubek Země. Je totiž velmi 

specifický a nepodobá se svým složením plynům, jež se běžně vyskytují kolem nás.  

Tvrdíte, že Hranická propast je celosvětový unikát. Máte na mysli i jiná fakta, než že je to 

nejhlubší zatopená jeskyně? 

Díky existujícím vrtům byly vápence v Hranickém krasu prokázány v hloubce od 1,5 do asi šesti 

kilometrů. Podobnou mocnost vápenců, současně přínos teplých minerálních vod z podloží a 

tektonické poměry, které umožňují hluboké otevření struktur, bychom jinde těžko hledali. Máme 

opravdu jedinečnou možnost mít nejhlubší propast na světě. V těchto souvislostech neexistuje žádné 

podobné místo na Zemi.  

Jak si ale můžete být tak jistý? 

Díky tomu, co známe. V oblasti Hranického krasu se v geologické historii potkalo několik 

faktorů najednou. Prvním je kolize kontinentálních desek, tedy zaniklých kontinentů. Kolize sice 

proběhly i jinde, ale tam nejsou jenom ve vápencích. Pokud jsou někde vápence, tak jsou zavrásněné 

velmi hluboko a nevytváří kras. A pokud ano, chybí tam minerální voda. Tady se spojily všechny tyto 
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faktory. Samozřejmě, podobné projevy Země, které sahají do velkých hloubek v podobě horkých 

gejzírů nebo vulkánů, si uvědomí každý, ale my se bavíme o krasové propasti.  

Dá se určit, jak je propast stará?  

Vznik jeskyně se nedá určit přesně, protože lidově řečeno: jak chcete datovat díru… Částečně se 

to dá, až se do ní něco dostane. Ideální je, když tam najdete třeba řeckou minci. Zní to šíleně, ale stává 

se to, i když u nás výjimečně. Spíše se bude jednat o objevy fosilií z doby, kdy krajinu zaplavilo moře, 

či z doby neandrtálců nebo čehokoliv, co tady žilo a my to datovat umíme. Pak můžeme říct, 

že jeskyně byla vyvinuta již v době, kdy se do ní nález dostal. Z okolí Hranické propasti máme 

paleontologické a archeologické nálezy, ty jsou ale zatím stále předmětem dalšího výzkumu.  

Je pravda, že minerálka v propasti – a Hranickém krasu vůbec – byla původně dešťová 

voda?  

Ano, je to zasáklá povrchová voda, její stáří bylo datováno na 16 až 30 let. Datování se dělala už 

mnohokrát, dříve ale nebyla tak přesná. Naši vědečtí předchůdci měli hrubší měřítka, dnes pracujeme 

s jemnějšími metodami. Navíc jsou i dostupnější a levnější, takže analýzy se mohou dělat častěji. Tím 

se vyloučí vliv nějakého extrému, třeba že vzorek byl odebrán za povodně či velkého sucha, kdy je 

proudění vod v podzemí silně ovlivněno. 

Jak se z takové vody vlastně stane v podzemí minerálka?  

Je to díky tomu, že se v ní rozpustí plyn, který uniká z velké hloubky; jde o oxid uhličitý a nepatrné 

příměsi dalších plynů. Funguje to podobně jako autosifon – vznikne proplyněná voda, která je velmi 

agresivní, takže rozpouští okolní horninu. Ta pak ubývá, čímž vznikají jeskyně. Současně se ona 

hornina rozpustí ve vodě. Tak vznikne mineralizovaná voda, která, když ji pak pijeme, podporuje 

výživu organismu. Používá se proto v lázeňství, například i pro podporu růstu a hojení zlomených 

kostí. V Hranické propasti má voda stejné složení jako ta, kterou pijí lidé z pramenů v lázních v 

Teplicích nad Bečvou.  

Zajímá vás dění v krajích?  

Z vaší studie vyplynulo, že právě tyto prameny, ale i Hranická propast a Zbrašovské jeskyně, 

jsou ohrožené stavbou přehrady Skalička, která má stát na Bečvě jako opatření proti povodním.  

Nechci z toho dělat velké drama, ale hloubky v Hranickém krasu jsou tak obrovské a toho, co 

víme, je tak málo, že dovolit si to celé ovlivnit stavbou přehrady, je risk. Hydrotermální systém je 

neuvěřitelně velký a my jsme v jeho výzkumu pořád ještě na začátku. Měli bychom oblast nejdříve 

důkladně poznat a pak plánovat stavbu.  

A lze to vůbec celé důkladně prozkoumat?  

V rámci České republiky bychom měli najít peníze na to, abychom se o to pokusili. Jedním z řešení 

by mohl být například geofyzikální průzkum. Byla by ale velká náhoda, kdyby se hned napoprvé 

našla metoda, která by byla ta správná a zároveň všeobjímající.  

Dá se jednoduše říct, co přehrada v Hranickém krasu způsobí?  

Skalička ovlivní hydraulické poměry v oblasti. Její hladina má dosahovat dvaceti metrů, což jsou 

tři atmosféry, tedy strašně moc. Takový tlak urychlí průtoky vody v podzemí, a ta tak nestihne 

mineralizovat. Je otázkou, jestli se to stane hned, nebo postupně, a zda jen někde, nebo všude. Protože 

ty cesty neznáme, nemůžeme tvrdit, že to bude tak a tak. Nemluvím ale o něčem, co jsem si spočítal 

nebo vybájil, důkaz přinesly povodně v roce 1997. Tehdy stoupla hladina v řece Bečvě „jen“ o šest 

metrů, ale v lázních to vedlo k tomu, že z vrtů tryskala minerálka v gejzírech dosahujících několika 

metrů.  

Na druhou stranu nějak chránit obce v Pobečví proti velké vodě bude potřeba.  

To vůbec nezpochybňuji. Jako potápěči jsme povodně sami zažili, takže víme, že nějaké opatření 

se musí vybudovat. Jde jen o to, mít argumenty a informace pro správné rozhodnutí. 
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91. Robota tahali ze sedmdesátimetrové hloubky 

23. 11. 2018 idnes.cz;  Zo Čss Hranický Kras; Téma: Hranická propast 

Před dvěma lety získala Hranická propast na Přerovsku titul nejhlubší zatopené sladkovodní 

jeskyně na Zemi s hloubkou 404 metrů. Dna však dálkově ovládaný robot stále nedosáhl a na dlouhé 

měsíce zůstal uvězněný v hlubině, než se ho při záchranné operaci podařilo vytáhnout zpět nad 

hladinu. 

 

92. Hranická propast je hluboká až 40 km 

30. 11. 2018  5plus2;  Petra Klimková; Mafra, a.s.; Téma: Hranická propast 

Už dva roky se Hranická propast pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa. Geolog Milan 

Geršl ale tvrdí, že 404 metrů je možná jen setinou skutečné hloubky. 

Do závratných hlubin posouvá dno Hranické propasti geolog Milan Geršl z Mendelovy 

univerzity v Brně. Výsledky výzkumů podle něj prokázaly, že vývěry oxidu uhličitého ve vodě v 

propasti doprovázejí malé koncentrace helia, které může pocházet pouze ze svrchního pláště Země, 

tedy z hloubky okolo 40 kilometrů.  

„Dokážeme odlišit oxid uhličitý z atmosféry, z dýchání nebo z mikrobiálního rozkladu. Umíme 

určit i plyn, který přichází z velkých hloubek Země. Je totiž velmi specifický a nepodobá se svým 

složením plynům, jež se běžně vyskytují kolem nás,“ říká Geršl.  

To, jak v takové hloubce propast vypadá, se dá podle Geršla pouze odhadovat. „Mohou to být jen 

velmi úzké pukliny, ale rozměry mohou být i impozantní, protože ve velkých hloubkách, tedy při 

vyšším tlaku a vyšší teplotě, probíhá rozpouštění hornin intenzivněji,“ míní.  

Plyny obsaženými ve vodě v propasti se vědci zabývají od 60. let minulého století, k podobným 

závěrům však dosud nikdo nedospěl. Podle Geršla se pro pochopení rozměrů propasti nepoužíval 

správný přístup. „Od 50. let 20. století se totiž usuzovalo, že když jsou jeskyně ve vápencích, tak je 

potřeba zjistit, jak mocná je právě tato hornina. Výpočtem a novodobým počítačovým modelováním 

nám vychází mocnost vápenců na 1–1,5 kilometru. Co by ale bylo dole, pod nimi?“ podotýká Geršl 

a dodává: „V Moravském krasu se do vápenců také dostává voda, která je naruší a následně vyvěrá 

zpět na povrch, nedostává se však do spodních hornin, ty jsou nerozpustné a velmi odolné. V 

Hranickém krasu minerální voda narušuje vápence odspodu, navíc nejde o vodu povrchovou, ale 

silně agresivní, proplyněnou minerálku. Ta může atakovat i žuly a jim příbuzné horniny. Srovnávání 

s klasickým krasem proto není to pravé.“  

Díky existujícím vrtům byly vápence v Hranickém krasu prokázány v hloubce od 1,5 do asi 6 

kilometrů. Podobnou mocnost vápenců, současně přínos teplých minerálních vod z podloží a 

tektonické poměry, které umožňují hluboké otevření struktur, by se podle Geršla jinde těžko hledaly.  

„Máme opravdu jedinečnou možnost mít nejhlubší propast na světě. V těchto souvislostech 

neexistuje žádné podobné místo na Zemi,“ tvrdí vědec.  

Minerálka v propasti bývala obyčejnou „dešťovkou“ 

Oblast Hranického krasu je podle něj výjimečná v tom, že se tu v geologické historii potkalo 

několik faktorů najednou. „Prvním je kolize kontinentálních desek, tedy zaniklých kontinentů. Kolize 

sice proběhly i jinde, ale tam nejsou jenom ve vápencích. Pokud jsou někde vápence, tak jsou 

zavrásněné velmi hluboko a nevytváří kras. A pokud ano, chybí tam minerální voda. Tady se spojily 

všechny tyto faktory. Samozřejmě, podobné projevy Země, které sahají do velkých hloubek v podobě 

horkých gejzírů nebo vulkánů, si uvědomí každý, ale my se bavíme o krasové propasti,“ upřesňuje 

Geršl.  

Minerálka, kterou je Hranická propast a vůbec Hranický kras pověstný, je původně zasáklá 

povrchová voda, jejíž stáří vědci datují na 16 až 30 let. „Datování se dělala už mnohokrát, dříve ale 

nebyla tak přesná. Dnes pracujeme s jemnějšími metodami. Navíc jsou i dostupnější a levnější, takže 

analýzy se mohou dělat častěji. Tím se vyloučí vliv nějakého extrému, třeba že vzorek byl odebrán 

za povodně či velkého sucha, kdy je proudění vod v podzemí silně ovlivněno,“ popisuje Milan Geršl.  

Jak se z takové vody vlastně stane v podzemí minerálka? Podle Geršla je to díky tomu, že se v ní 

rozpustí plyn, který uniká z velké hloubky, tedy oxid uhličitý a nepatrné příměsi dalších plynů.  
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„Funguje to podobně jako autosifon – vznikne proplyněná voda, která je velmi agresivní, takže 

rozpouští okolní horninu. Ta pak ubývá, čímž vznikají jeskyně. Současně se ona hornina rozpustí ve 

vodě. Tak vznikne mineralizovaná voda, která když ji pak pijeme, podporuje výživu organismu.  

Používá se proto v lázeňství, například i pro podporu růstu a hojení zlomených kostí.“  V Hranické 

propasti má voda stejné složení jako ta, kterou pijí lidé z pramenů v lázních Teplice nad Bečvou.  

Milan Geršl je součástí týmu vědců a speleopotápěčů zvaného Hranický kras, který Hranickou 

propast zkoumá už desítky let. Dálkově ovládaného robota tam poprvé použili v roce 1995, tehdy se 

stroj dostal do hloubky 205 metrů. V září 2016 se robot Gral Marine polského výrobce zastavil 404 

metrů pod hladinou. Dostal by se možná i dál, ale limitovala ho délka naváděcího lana. I tato hloubka 

však stačila na to, aby Hranická propast připravila o světové prvenství italskou jeskyni Pozzo del 

Merro (392 m) a stala se tak nejhlubší zatopenou jeskyní na Zemi.  

Propast a potápěči  

Hranická propast je známá už od 17. století. Jako první se o ní zmínil roku 1580 Tomáš Jordán 

z Klauznburku. V roce 1627 ji do své mapy Moravy zakreslil Jan Amos Komenský. Tím se stala 

nejstarším krasovým jevem u nás zaneseným do topografické mapy. Změřit hloubku propasti se už 

roku 1902 pokoušel hranický učitel Josef V. Šindel, který spouštěl do jezírka olověné závaží, to 

dosáhlo hloubky 36 metrů. První ponor se tady uskutečnil v roce 1961 – Bohumír Kopecký se s 

podomácku vyrobeným dýchacím přístrojem dostal do šestimetrové hloubky.  

O dva roky později Bohumil Kvapil, Jiří Pogoda a Václav Šráček sestoupili do hloubky 42 metrů 

Nejhlouběji – do 265 metrů – se v roce 2015 ponořil Polák Krzysztof Starnawski. Z Čechů drží rekord 

David Čani, v roce 2016 dosáhl hloubky 180 metrů. 

Foto popis:  Milan Geršl je členem týmu vědců a speleopotápěčů, kteří zkoumají Hranickou 

propast už desítky let. 

Foto popis:  Vědecký výzkum v Hranické propasti je možný hlavně díky výkonům sportovních 

potápěčů ze skupiny Hranický kras.  

 

93.  Hloubka propasti? Třeba i 40 kilometrů 

07. 12. 2018 5plus2; Mafra, a.s.; Téma: Hranické propast 

Už dva roky se Hranická propast pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa. Získala ho poté, 

co se dálkově ovládaný robot dostal do hloubky 404 metrů pod hladinou. Poslední výzkumy ale 

ukazují, že tato meta je zřejmě jen setinou skutečné hloubky. Ta může dosahovat až čtyřiceti 

kilometrů.  

Do závratných čtyřicetikilometrových hlubin posunul dno propasti geolog Milan Geršl z 

Mendelovy univerzity v Brně. Výsledky výzkumů podle něj prokázaly, že vývěry oxidu uhličitého 

ve vodě v propasti doprovázejí nepatrné koncentrace helia, které může pocházet pouze ze svrchního 

pláště Země, tedy z hloubky asi 40 kilometrů. 

„Dokážeme odlišit oxid uhličitý z atmosféry, z dýchání nebo z mikrobiálního rozkladu. A umíme 

určit i plyn, který přichází z velkých hloubek Země. Je totiž velmi specifický a nepodobá se svým 

složením plynům, jež se běžně vyskytují kolem nás,“ říká Geršl. 

Jak v takové hloubce propast vypadá? To se dá podle Geršla pouze odhadovat. „Mohou to být jen 

úzké pukliny, na druhou stranu rozměry mohou být i impozantní, protože ve velkých hloubkách, tedy 

při vyšším tlaku a vyšší teplotě, probíhá rozpouštění hornin intenzivněji.“  

Plyny obsaženými ve vodě v propasti se vědci zabývají od 60. let minulého století, k podobným 

závěrům však dosud nikdo nedospěl. Podle Geršla se pro pochopení rozměrů propasti nepoužíval 

správný přístup. Od padesátých let 20. století se totiž usuzovalo, že když jsou jeskyně ve vápencích, 

je potřeba zjistit, jak mocná, lidově tlustá, je tato hornina. „Výpočtem a novodobým počítačovým 

modelováním nám vychází mocnost vápenců na 1–1,5 kilometru. Co by ale bylo pod nimi?“ podotýká 

Geršl a dodává: „Třeba v Moravském krasu se do vápenců také dostává voda, která je naruší a 

následně vyvěrá na povrch, nedostává se však do spodních hornin, ty jsou nerozpustné a odolné. V 

Hranickém krasu minerální voda narušuje vápence odspodu, navíc se nejedná o vodu povrchovou, 

ale o silně agresivní, proplyněnou minerálku. Ta může atakovat i žuly a jim příbuzné horniny.  
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Srovnávání s klasickým krasem proto není to pravé.“  

Díky existujícím vrtům byly vápence v Hranickém krasu prokázány v hloubce od 1,5 do asi 6 

kilometrů. Podobná mocnost vápenců, současně přínos teplých minerálních vod z podloží a 

tektonické poměry, které umožňují hluboké otevření struktur, by se podle Geršla jinde těžko hledaly.  

Máme jedinečnou možnost mít nejhlubší propast na světě. V těchto souvislostech neexistuje žádné 

podobné místo na Zemi,“ tvrdí vědec. 

Oblast Hranického krasu je podle něj výjimečná v tom, že se tu v geologické historii potkalo 

několik faktorů najednou. „Prvním je kolize kontinentálních desek, tedy zaniklých kontinentů. Kolize 

sice proběhly i jinde, ale tam nejsou jenom ve vápencích. Pokud jsou někde vápence, tak jsou 

zavrásněné velmi hluboko a nevytváří kras. A pokud ano, chybí tam minerální voda. Tady se spojily 

všechny tyto faktory. Samozřejmě, podobné projevy Země, které sahají do velkých hloubek v podobě 

horkých gejzírů nebo vulkánů, si uvědomí každý, ale my se bavíme o krasové propasti,“ upřesňuje 

Geršl.  

Minerálka, kterou je Hranická propast a vůbec Hranický kras pověstný, je původně zasáklá 

povrchová voda, jejíž stáří vědci datují na 16 až 30 let. „Datování se dělala už mnohokrát, dříve ale 

nebyla tak přesná. Naši vědečtí předchůdci měli hrubší měřítka, dnes pracujeme s jemnějšími 

metodami. Navíc jsou i dostupnější a levnější, takže analýzy se mohou dělat častěji. Tím se vyloučí 

vliv nějakého extrému, třeba že vzorek byl odebrán za povodně či velkého sucha, kdy je proudění 

vod v podzemí silně ovlivněno,“ popisuje Geršl.  

Jak se z takové vody vlastně stane v podzemí minerálka? Podle Geršla je to díky tomu, že se v ní 

rozpustí plyn, který uniká z velké hloubky, tedy oxid uhličitý, a nepatrné příměsi dalších plynů. 

„Funguje to podobně jako autosifon – vznikne proplyněná voda, která je velmi agresivní, takže 

rozpouští okolní horninu. Ta pak ubývá, čímž vznikají jeskyně. Současně se ona hornina rozpustí ve 

vodě. Tak vznikne mineralizovaná voda, která když ji pak pijeme, podporuje výživu organismu.  

Používá se proto v lázeňství, například i pro podporu růstu a hojení zlomených kostí.“ 
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01. 04. JESKYNĚ POD ŠEPTOUCHOVEM 

1. Ledečský kras. 

2. Plazení po zádech i po břiše. Jeskyně Ledečského krasu nejsou pro turisty.   

3. Ledečský kras 

4. Šeptouchovské jeskyni je sto let 

 

01. Ledečský kras. 

Mladá fronta DNES | 30. 07.02018 | Martin Vokáč | Téma: Jeskyně Pod Šeptouchovem 

 Když se řekne Moravský kras, asi každý si vybaví Macochu a jeskyně severně od Brna.  

 Podobně je to s Českým krasem na Berounsku. Ale Ledečský kras? 

 O něm ví málokdo. Je to jediná krasová oblast na Vysočině. Malé jeskyně tu nejsou veřejně 

přístupné, přesto vás do nich zavedeme. 

 Ledečský kras je oblast přibližně 12 kilometrů dlouhá a pět kilometrů široká. Rozprostírá se na 

severozápadním okraji Vysočiny. Sahá od Číhoště a Zdeslavic přes Ledeč nad Sázavou a Kožlí až na 

druhý břeh Želivské přehrady (nazývána rovněž vodní nádrž Švihov). 

 Pod Šeptouchovem 

 Speleologové v této oblasti vědí celkem o šesti jeskyních. V Ledči je jedna ve skále Pod 

Šeptouchovem, druhá nad centrem města na Hůrce. Třetí je v zámecké zahradě pod hradní bránou. 

Další jsou jeskyně pod Habrekem a za Sudexem na okraji Ledče. Poslední jsou Čertovy díry 

na břehu Želivské přehrady. 

 „Další jeskyně byly v minulosti za ledečským nádražím. Ty ale byly vesměs zničené 

kamenolomem,“ podotýká Jiří Semerád, amatérský jeskyňář a zároveň vedoucí odboru životního 

prostředí ve Světlé nad Sázavou, pod nějž Ledeč spadá. 

 Právě s ním míříme do třetí největší jeskyně krasu – Pod Šeptouchovem.  

 Všechny jeskyně na Ledečsku jsou volně přístupné, ale nikoliv oficiálně. Jsou maximálně pár 

desítek metrů hluboké a nadšenci se do nich spouští na vlastní nebezpečí a „na divoko“. 

 Přístup do jeskyně Pod Šeptouchovem je nejsnazší i nejsložitější zároveň. Vedou do ní schody, 

uvnitř je vybetonovaná podlaha. Ale zároveň je zavřená těžkými kovovými vraty. 

 O povolení ke vstupu žádáme na městském úřadu, který jeskyni vlastní. Bez okolků nám vyhoví. 

 „Mívali jsme plány jeskyni zpřístupnit, otevřít ji veřejnosti. K tomu je ale potřeba probourat druhý 

vchod, a to narazilo na připomínky ochránců přírody a odboru životního prostředí kraje,“ vysvětluje 

místostarosta Ledče nad Sázavou Jan Drápela, který je sám velkým zastáncem otevření jeskyně. 

 Ostatně v minulosti už otevřená dvakrát byla – vždy jen na pár hodin pro omezený okruh zájemců. 

Naposledy se tak ale stalo před téměř sedmi lety. 

 „Teď je problém, že se tu začíná bortit skála. Čekáme na vyhodnocení stavu, jeskyně k otevření v 

současné době není úplně bezpečná,“ upozorňuje místostarosta. 

 Chodník k jezírku 

 Ke zpřístupnění je však jeskyně Pod Šeptouchovem jednoznačně nejpříhodnější. Už proto, že do 

ní vedou schody a prochází jí vybetonovaný chodník až k jezírku, které se nachází 36 metrů od 

vchodu. Jezírko je také největší atrakcí podzemních prostor. 

 Betonový chodník byl do jeskyně položen v období druhé světové války. Od té doby totiž jezírko 

sloužilo jako zdroj vody pro část Ledče. Staré potrubí tu je dodnes, vidět jsou i zbytky armatury a 

dokonce betonový podstavec pro čerpadlo. Je zde natažena elektřina a zapojena světla. „Zdroj vody 

to byl poměrně vydatný. I při čerpání šesti litrů za vteřinu se po částečném poklesu hladina jezírka 

ustálila a držela,“ popisuje pokusy jeskyňář Semerád. 

 Jeskyně Pod Šeptouchovem má dvě chodby. Druhá se od této hlavní odděluje jen kousek od 

vchodu. Vede vlevo a rychle se stáčí dolů. Ta přístupná není. Se speleologem jsme však chodbou 

slezli až ke druhému podzemnímu jezírku. 

 Není to snadné. Člověk se musí plazit po břiše i po zádech, končetiny skládat do krkolomných 

pozic a po některých kamenech je třeba doslova šplhat. Čím víc se dostáváme ke dnu, tím je to 
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obtížnější. Stoupá tu vlhkost a kameny kloužou čím dál víc. A samozřejmě, nutná je čelovka. Je tu 

absolutní tma a stovky pavouků. 

 „Jezírko ve vedlejší chodbě má hloubku až čtyři metry. Při speleopotápěčských průzkumech se 

zjistilo, že obě jezírka spolu komunikují sifony,“ povídá jeskyňář. 

 Jezírka jsou zároveň propojená i s nedalekou řekou Sázavou. „Takže když je na Sázavě povodeň, 

stoupá výrazně hladina i zde. Ale voda je tady i při povodních, když v řece teče špinavá voda, 

průzračně čistá. Údajně by měla být i bakteriálně nezávadná,“ vykládá Jiří Semerád. 

Jeskyně Pod Šeptouchovem byla objevena náhodně. A ani se přesně neví, kdy to bylo. Mluví se 

o 20. či 30. letech minulého století. 

Při rozšiřování chlívku pro prasata se do jeskyně prokopal majitel nejbližšího domu. Na čas 

prostory využíval jako sklad, pak vchod zazdil. Kvůli přístupu ke zdroji vody byl později proražen 

vchod současný o pár metrů vedle. 

Co je „nic kamínek“? 

Žádná velká výzdoba v jeskyni není. Ve velké míře byla zničena v minulosti při využití jeskyně. 

„Zbyla tu jen drobná krápníková výzdoba na stěně a pod stropem,“ ukazuje jeskyňář. 

Co se však v celém Ledečském krasu vyskytuje hojně a je i Pod Šeptouchovem, je takzvaný „nic 

kamínek“. „To je tvarohovitá hmota, která když se vynese na denní světlo, uschne a rozpadne se na 

jemný prach, doslova na nic. Údajně to kdysi používali alchymisti,“ popisuje Semerád. 

Největší jeskyní Ledečského krasu je jeskyně na Hůrce. Ta se nachází ve stejnojmenné ulici 

kousek nad centrem města. Už roky ale přístupná není. Při výstavbě sídliště před padesáti lety byla 

zazděna a majitelé domů si její znovuotevření nepřejí. 

Čertovy díry 

Tato jeskyně je dlouhá až 160 metrů a uvnitř ji tvoří až čtyři metry vysoká chodba a čtyři poměrně 

rozlehlé sály. I v této jeskyni se nachází pramen vody. Není tak vydatný jako pod Šeptouchovem, 

ale je vyvedený trubkou na povrch. 

Mezi jeskyňáři jsou z Ledečského krasu známé i Čertovy díry. To jsou menší jeskyně, jež se 

nachází ve skalní stěně asi jeden a půl kilometru západně od obce Kožlí těsně nad Želivskou 

přehradou. Jsou nepřístupné, protože jsou v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Jejich zkoumání rovněž komplikuje fakt, že při normálním stavu hladiny vody v přehradě jsou ze 

dvou třetin zatopené. „Jsou tam různé plazivky i propad, je to pěkné místo,“ říká o nich Semerád. 

Před budováním Želivské přehrady měli stavebníci z Ledečského krasu strach. Obávali se, že by 

mohly být jeskyně hluboko v podzemí propojené a voda z nádrže by mohla unikat do Sázavy. 

Dokonce se mluvilo o podzemní řece. 

„Když se přehrada stavěla, dělal se tu kvůli tomu veliký podzemní průzkum. Potvrdilo se, že čočky 

vápence, které podlehly erozním vlivům a z nichž se jeskyně vytvořily, byly izolované a 

nepropojené,“ dodává Jiří Semerád. 

Foto popis| Do nitra země V oblasti Ledečského krasu je šest jeskyní. Jedna je v Ledči ve skále 

Pod Šeptouchovem, druhá nad centrem města na Hůrce, třetí v zámecké zahradě, další jsou pak pod 

Habrekem a za Sudexem na okraji Ledče. Poslední jsou Čertovy díry na břehu Želivské přehrady. 

Foto popis| Speleolog „Další jeskyně byly v minulosti za ledečským nádražím. Ty ale byly vesměs 

zničené kamenolomem,“ říká Jiří Semerád, amatérský speleolog a zároveň vedoucí odboru 

životního prostředí ve Světlé nad Sázavou, pod nějž Ledeč spadá. 

 

02. Plazení po zádech i po břiše. Jeskyně Ledečského krasu nejsou pro turisty. 

jihlava.iDNES.cz | 06. 08. 2018 | Martin Vokáč | Téma: Jeskyně Pod Šeptouchovem 

Když se řekne Moravský kras, asi každý si vybaví Macochu a jeskyně severně od Brna. 

Podobně je to s Českým krasem na Berounsku. Ale Ledečský kras? O něm ví málokdo. Je to jediná 

krasová oblast na Vysočině. Malé jeskyně tu nejsou veřejně přístupné, přesto vás do nich zavedeme. 

Ledečský kras je oblast přibližně dvanáct kilometrů dlouhá a pět kilometrů široká. Rozprostírá se 

na severozápadním okraji Vysočiny. Sahá od Číhoště a Zdeslavic přes Ledeč nad Sázavou a Kožlí až 

na druhý břeh Želivské přehrady (nazývána rovněž vodní nádrž Švihov). 
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Speleologové v této oblasti vědí celkem o šesti jeskyních. V Ledči je jedna ve skále Pod 

Šeptouchovem, druhá nad centrem města na Hůrce. Třetí je v zámecké zahradě pod hradní bránou.  

Další jsou jeskyně pod Habrekem a za Sudexem na okraji Ledče. Poslední jsou Čertovy díry na 

břehu Želivské přehrady. 

„Další jeskyně byly v minulosti za ledečským nádražím. Ty ale byly vesměs zničené 

kamenolomem,“ podotýká Jiří Semerád, amatérský jeskyňář a zároveň vedoucí odboru životního 

prostředí ve Světlé nad Sázavou, pod nějž Ledeč spadá. 

Právě s ním míříme do třetí největší jeskyně krasu – Pod Šeptouchovem. 

Všechny jeskyně na Ledečsku jsou volně přístupné, ale nikoli oficiálně. Jsou maximálně pár 

desítek metrů hluboké a nadšenci se do nich spouštějí na vlastní nebezpečí a „na 

divoko“. Jeskyni Pod Šeptouchovem chce Ledeč zpřístupnit. Nedaří se to. 

Přístup do jeskyně Pod Šeptouchovem je nejsnazší i nejsložitější zároveň. Vedou do ní schody, 

uvnitř je vybetonovaná podlaha. Ale zároveň je zavřená těžkými kovovými vraty. 

O povolení ke vstupu žádáme na městském úřadu, který jeskyni vlastní. Bez okolků nám vyhoví. 

„Mívali jsme plány jeskyni zpřístupnit, otevřít ji veřejnosti. K tomu je ale potřeba probourat druhý 

vchod, a to narazilo na připomínky ochránců přírody a odboru životního prostředí kraje,“ vysvětluje 

místostarosta Ledče nad Sázavou Jan Drápela, který je sám velkým zastáncem otevření jeskyně. 

Ostatně v minulosti už otevřená dvakrát byla - vždy jen na pár hodin pro omezený okruh zájemců. 

Naposledy se tak ale stalo před téměř sedmi lety. 

„Teď je problém, že se tu začíná bortit skála. Čekáme na vyhodnocení stavu, jeskyně k otevření v 

současné době není úplně bezpečná,“ upozorňuje místostarosta. Z jezírka brala vodu část města, 

potrubí tu vede ještě dnes. 

Ke zpřístupnění je však jeskyně Pod Šeptouchovem jednoznačně nejpříhodnější. Už proto, že do 

ní vedou schody a prochází jí vybetonovaný chodník až k jezírku, které se nachází 36 metrů od 

vchodu. Jezírko je také největší atrakcí podzemních prostor. 

Betonový chodník byl do jeskyně položen v období druhé světové války. Od té doby totiž jezírko 

sloužilo jako zdroj vody pro část Ledče. Staré potrubí tu je dodnes, vidět jsou i zbytky armatury a 

dokonce betonový podstavec pro čerpadlo. Je zde natažena elektřina a zapojena - i když při naší 

návštěvě nefunkční - světla. 

„Zdroj vody to byl poměrně vydatný. I při čerpání šesti litrů za sekundu se po částečném poklesu 

hladina jezírka ustálila a držela,“ popisuje pokusy jeskyňář Semerád. 

Jeskyně Pod Šeptouchovem má dvě chodby. Druhá se od této hlavní odděluje jen kousek od 

vchodu. Vede vlevo a rychle se stáčí dolů. Ta přístupná není. Se speleologem jsme však chodbou 

slezli až ke druhému podzemnímu jezírku. Jezírka v obou větvích jeskyně jsou propojená. A 

absolutně čistá. 

Není to snadné. Člověk se musí plazit po břiše i po zádech, končetiny skládat do krkolomných 

pozic a po některých kamenech je třeba doslova šplhat. Čím víc se dostáváme ke dnu, tím je to 

obtížnější. Stoupá tu vlhkost a kameny kloužou čím dál víc. A samozřejmě nutná je čelovka. Je tu 

absolutní tma a stovky pavouků. 

„Jezírko ve vedlejší chodbě má hloubku až čtyři metry. Při speleopotápěčských průzkumech se 

zjistilo, že obě jezírka spolu komunikují sifony,“ povídá jeskyňář. 

Jezírka jsou zároveň propojená i s nedalekou řekou Sázavou. 

„Takže když je na Sázavě povodeň, stoupá výrazně hladina i zde. Ale voda je tady i při povodních, 

když v řece teče špinavá voda, průzračně čistá. Údajně by měla být i bakteriálně nezávadná,“ vykládá 

Jiří Semerád. Krápníkovou výzdobu lidé vesměs otloukli, je tu ale „nic kamínek“ 

Jeskyně Pod Šeptouchovem byla objevena náhodně. A ani se přesně neví, kdy to bylo. Mluví se 

o 20. či 30. letech minulého století. 

Při rozšiřování chlívku pro prasata se do jeskyně prokopal majitel nejbližšího domu. Na čas 

prostory využíval jako sklad, pak vchod zazdil. Kvůli přístupu ke zdroji vody byl později proražen 

vchod současný o pár metrů vedle. 

Žádná velká výzdoba v jeskyni není. Ve velké míře byla zničena v minulosti při využití jeskyně. 
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„Zbyla tu jen drobná krápníková výzdoba na stěně a pod stropem,“ ukazuje jeskyňář. 

Co se však v celém Ledečském krasu vyskytuje hojně a je i Pod Šeptouchovem, je takzvaný „nic 

kamínek“. 

„To je tvarohovitá hmota, která když se vynese na denní světlo, uschne a rozpadne se na jemný 

prach, doslova na nic. Údajně to kdysi používali alchymisti,“ popisuje Semerád. 

Největší jeskyni Ledečského krasu zazdili při výstavbě sídliště. 

Největší jeskyní Ledečského krasu je ta na Hůrce. Nachází se ve stejnojmenné ulici kousek nad 

centrem města. Už roky ale přístupná není. Při výstavbě sídliště před padesáti lety byla zazděna a 

majitelé domů si její znovuotevření nepřejí. 

Tato jeskyně je dlouhá až 160 metrů a uvnitř ji tvoří až čtyři metry vysoká chodba a čtyři poměrně 

rozlehlé sály. I v této jeskyni se nachází pramen vody. Není tak vydatný jako pod Šeptouchovem, 

ale je vyvedený trubkou na povrch. 

Mezi jeskyňáři jsou z Ledečského krasu známé i Čertovy díry. To jsou menší jeskyně, jež se 

nachází ve skalní stěně asi jeden a půl kilometru západně od obce Kožlí těsně nad Želivskou 

přehradou. Jsou nepřístupné, protože jsou v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Jejich zkoumání rovněž komplikuje fakt, že při normálním stavu hladiny vody v přehradě jsou ze 

dvou třetin zatopené. „Jsou tam různé plazivky i propad, je to pěkné místo,“ říká o nich Semerád. 

Před budováním Želivské přehrady měli stavebníci z Ledečského krasu strach. Obávali se, že by 

mohly být jeskyně hluboko v podzemí propojené a voda z nádrže by mohla unikat do Sázavy.  

Dokonce se mluvilo o podzemní řece. 

„Když se přehrada stavěla, dělal se tu kvůli tomu veliký podzemní průzkum. Potvrdilo se, že čočky 

vápence, které podlehly erozním vlivům a z nichž se jeskyně vytvořily, byly izolované a 

nepropojené,“ dodává Jiří Semerád. 

Největší jeskyně Ledečského krasu. Dvě jsou přímo v Ledči nad Sázavou (Pod Šeptouchovem 

červeně, na Hůrce modře), Čertovy díry (zelená značka) jsou pak ve skále nad Želivskou nádrží. 

03. Ledečský kras 

Mladá fronta DNES; 14. 12. 2018; Martin Vokáč; Téma: Jeskyně Pod Šeptouchovem 

Na celé Vysočině je jediné krasové území. Už z názvu – Ledečský kras – je jasné, kde ho 

hledat.  

Oblast přibližně 12 kilometrů dlouhá a pět kilometrů široká se rozprostírá na severozápadním 

okraji Vysočiny, právě okolo Ledče nad Sázavou.  

Speleologové tu našli a zmapovali celkem šest jeskyní. Všechny jsou volně přístupné, ale 

nikoliv oficiálně. Jsou maximálně pár desítek metrů hluboké a nadšenci se do nich spouští na vlastní 

nebezpečí.  

Přímo v Ledči nad Sázavou je jedna ve skále pod Šeptouchovem, druhá nad centrem na Hůrce.  

Třetí najdete pod hradní bránou. Další jeskyně jsou ukryté pod Habrekem a za Sudexem na okraji 

města. Jen takzvané Čertovy díry jsou na břehu Želivské přehrady, dál od Ledče.  

„Další jeskyně byly v minulosti za ledečským nádražím. Ty ale byly zničené kamenolomem,“ 

podotýká amatérský jeskyňář Jiří Semerád. Právě on jeskyně mapoval a psal o nich.  

Největší jeskyní Ledečského krasu je jeskyně na Hůrce. Nachází se ve stejnojmenné ulici. 

Jenže už roky se do ní nedá dostat. Při výstavbě sídliště před padesáti lety byla zazděna a majitelé 

domů si její znovuotevření nepřejí. 

Tato jeskyně je dlouhá 160 metrů. Tvoří ji až čtyři metry vysoká chodba a čtyři rozlehlé sály. Je 

v ní pramen vody, nikterak vydatný a trubkou vyvedený na povrch. 

Mezi jeskyňáři jsou z Ledečského krasu známé hlavně Čertovy díry. Menší jeskyně ve skalní 

stěně, 1,5 kilometru západně od Kožlí nad Želivskou přehradou. Jsou nepřístupné, protože leží v 

ochranném pásmu vodního zdroje.  

Jejich zkoumání komplikuje i fakt, že při normálním stavu hladiny vody v přehradě jsou ze dvou 

třetin zatopené. „Jsou tam plazivky i propad, je to pěkné místo,“ říká o nich Semerád.  

Šeptouchovská jeskyně: dvě chodby, dvě jezírka  
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Obyvatelé Ledče ale znají hlavně jeskyni pod Šeptouchovem. Řada lidí už se do ní podívala. V 

minulosti byla dvakrát otevřená, vždy jen na pár hodin pro omezený okruh zájemců. Naposledy se 

tak stalo před sedmi lety.  

Město uvažovalo o jejím stálém zpřístupnění. Jenže to se nejspíš nestane. „Bylo by potřeba 

probourat druhý vchod a to narazilo na připomínky ochránců přírody. A začíná se tu bortit 

skála. Jeskyně není úplně bezpečná,“ vysvětloval v létě dnes již bývalý místostarosta Jan Drápela. 

Před desítkami let však jeskyně sloužila ku prospěchu obyvatel. Na konci jedné ze dvou chodeb, 

přesně 36 metrů od vchodu, se nachází jezírko. Pramen zde dává až šest litrů vody za vteřinu. Není 

divu, že jezírko sloužilo po druhé světové válce k zásobení části města vodou. 

Ještě dnes k němu vede vybetonovaný chodník a staré potrubí. Šeptouchovská jeskyně má 

chodby dvě. Hned u vchodu se od vybetonované odděluje ještě jedna úzká. Zatáčí a míří směrem 

dolů. Ta ani při otevření jeskyně nebyla přístupná, ale speleologové už ji podrobně prozkoumali.  

Úzkými štěrbinami je třeba se plazit po břiše i po zádech, na některé kameny je třeba doslova 

šplhat. V této vedlejší chodbě je navíc absolutní tma, na rozdíl od chodby hlavní do ní není natažená 

elektřina. A za domov si ústí chodby vybraly stovky pavouků.  

I vedlejší chodba má na konci jezírko. „Je hluboké čtyři metry, s jezírkem v hlavní chodbě 

komunikuje sifony,“ povídá jeskyňář. A jak se zjistilo, jezírka jsou propojená i s nedalekou řekou 

Sázavou.  

To trochu vystrašilo budovatele Želivské přehrady. Obávali se, že by mohly být jeskyně hluboko 

v podzemí Ledečského krasu propojené a voda z nádrže by mohla unikat do Sázavy. Dokonce se 

mluvilo o podzemní řece.  

„Když se přehrada stavěla, dělal se tu kvůli tomu veliký průzkum. Potvrdilo se, že čočky vápence, 

které podlehly erozi a z nichž se jeskyně vytvořily, byly izolované,“ dodal Jiří Semerád. 

Foto popis:  Dobrodružství pod zemí Speleologové v oblasti Ledečského krasu našli a zmapovali 

celkem šest jeskyní. Všechny jsou volně přístupné, nadšenci se do nich ale spouští na vlastní 

nebezpečí.  

 

04. Šeptouchovské jeskyni je sto let 

Havlíčkobrodský deník; 05. 11. 2018; Vltava Labe Media, a.s.; Téma: Šeptouchovská jeskyně 

Letošní rok plný osmičkových výročí se týká, jak upozornil milovníky historie Ladislav Dlouhý z 

Ledče, také legendární Šeptouchovské jeskyně. Ta měří přibližně 130 metrů. 

„Objevena byla před 100 lety při kopání základů kůlny u Šulců, kde se dělníci probourali skalním 

masivem,“ popsal historii dnes již uzavřené jeskyně Ladislav Dlouhý.  

Jeskyní za dobu svého otevření prošla řada amatérských i profesionálních badatelů (například 

Karel Absolon), kteří toužili po nových objevech.  

„Horní vchod do jeskyně byl zbudován 27. ledna 1936 za podpory Spořitelny Čáslav a Rotary 

klubu. Jeskyně s jezírkem byla naposledy zpřístupněna pro veřejnost 18. září 2011 jako jediný objekt 

v rámci dne památek,“ upřesnil Ladislav Dlouhý. Nějaký čas dokonce sloužila jako doplňkový zdroj 

pitné vody pro část města, ale po vybudování přehradní nádrže Želivka – Švihov byl zdroj uzavřen. 
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01. 05. JESKYNĚ ŠIPKA 

1. Ve Štramberku padly první klapky nové pohádky. Když draka bolí hlava. 

2. Pohádka o čs. drakovi po první klapce. 

3. Když draka bolí hlava. 

4. Jeskyni Šipka filmaři proměnili v dračí sluj. 

5. Dušan Rapoš točí pohádku. Draka bolí hlava i ve štramberské jeskyni. 

6. Jeskyni Šipka filmaři proměnili v dračí sluj. 

7. Muzeum Šipka otevře až na podzim. 

8. V jeskyni se natáčí pohádka. 

9. Nové muzeum pravěku by mohlo otevřít v závěru roku. 

10. Malebné městečko v podhůří Beskyd – Jeskyně Šipka 

11. Když draka bolí hlava (Jeskyně Šipka)  

12. Filmové premiéry: Dvouhlavý dráček Čmoudík a neúspěšný agent  

13. Když draka bolí hlava – do kin míří československá pohádka (trailer)  

14. V nové pohádce se představí drak hiphoper, skřet Blivajz a kovář Karel Gott 

15. Co, kdy, kde… – Když draka bolí hlava 

16. Pohádka Když draka bolí hlava: zažila včera svou premiéru 

17. Karel Gott s dcerou nechyběli na premiéře. Jaké role si střihli v pohádce: Když draka bolí hlava?     

18. Muzeum pravěku Šipka až příští rok 

 

01. Ve Štramberku padly první klapky nové pohádky. Když draka bolí hlava. 

M1oravskoslezský deník | 06. 03. 2018 | Břetislav Uhlář | Téma: Další – Jeskyně Šipka 

Zamrzala kamera, auta techniky uvízla ve sněhové závěji a cesta k první lokaci pokrytá ledem. 

To vše neodradilo filmaře, ani herce od natočení prvních zimních záběrů nového 

československého pohádkového příběhu Když draka bolí hlava. 

V třeskutých, téměř arktických mrazech, zahájil filmový režisér Dušan Rapoš (ten spolu s Petrem 

Šiškou napsal i scénář) se svým týmem natáčení zbrusu nové výpravné pohádky. Počasí hned první 

den připravilo filmařům řadu nepředvídatelných překážek, mráz minus 14 stupňů Celsia potrápil 

herce i techniku a dostat se na místo prvního záběru k jeskyni Šipce ve Štramberku chtělo odvahu i 

fyzickou zdatnost. 

Princ a princezna s rampouchy 

Horská stezka k jeskyni se během noci proměnila v ledový vodopád a četa silných chlapů musela 

princi a princezně cestu na natáčení doslova prosekat. Ještěže představitel prince Janka, mladý 

slovenský herec Jakub Jablonský, je zdatným sportovcem, takže v klidu mohl poskytnout oporu i 

křehké a krásné princezně Adélce, kterou v pohádce ztvární nový objev Zuzana Žáková. 

Atraktivitu a přitažlivost obou herců výrazně podtrhly neotřelé a nápadité originální kostýmy 

výtvarnice Aleny Schäferové a při pohledu na zamilovanou pohádkovou dvojici má divák pocit, že 

opět konečně vidí krásnou princeznu a opravdového prince jako z klasických věhlasných pohádek. 

„Každá opravdová pohádka musí mít sníh a zimu, a protože v té naší se bude i bruslit a sáňkovat, 

doufáme, že se té opravdovosti co nejvíc přiblížíme,” konstatoval režisér Dušan Rapoš. „Když jsem 

před dvěma měsíci všem tvrdil, že se v malebné obci Vendryně bude začátkem března bruslit na 

jezírku a sáňkovat, ťukali si na hlavu a plánovali natáčení přinejmenším na Štrbském v Tatrách, ale 

Bůh má pohádky rád a my máme záběry, jaké bychom těžko hledali i ve vysokých horách,” dodává 

s úlevou producent Petr Šiška. 

Natáčení pohádky, Když draka bolí hlava, bude pokračovat v průběhu května a června. Samotná 

premiéra se pak uskuteční 24. října jen několik dní před stým výročím vzniku Československa. 

Foto popis| Zuzana Žáková (princezna) a Jakub Jablonský (princ) při prvních záběrech natáčení 

československé filmové pohádky Když draka bolí hlava. 

Publikováno| M1oravskoslezský deník; Zajímavosti; 08 

Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zajímavosti; 08 

Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zajímavosti; 08 
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Publikováno| Karvinský a havířovský deník; Zajímavosti; 08 

Publikováno| Novojičínský deník; Zajímavosti; 08 

Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zajímavosti; 08 

 

02. Pohádka o čs. drakovi po první klapce. 

Haló noviny | 13. 03. 2018 | Téma: Jeskyně Šipka 

Zamrzala kamera, auta techniky uvízla ve sněhové závěji a cesta k první lokaci pokrytá ledem. To 

vše neodradilo filmaře ani herce od natočení prvních zimních záběrů nového pohádkového příběhu. 

V třeskutých téměř arktických mrazech odstartoval filmový režisér Dušan Rapoš se svým týmem 

natáčení zbrusu nové výpravné pohádky, Když draka bolí hlava. Počasí hned první den připravilo 

filmařům řadu nepředvídatelných překážek, mráz minus 14 stupňů Celsia potrápil herce i techniku a 

dostat se na místo prvního záběru k jeskyni Šipka ve Štramberku chtělo odvahu i fyzickou zdatnost. 

Horská stezka k jeskyni se během noci proměnila v ledový vodopád a četa silných chlapů musela 

princi a princezně cestu na natáčení doslova prosekat. Ještě, že představitel prince Janka, mladý 

slovenský herec Jakub Jablonský je zdatným sportovcem, takže v klidu mohl poskytnout oporu i 

křehké a krásné princezně Adélce, kterou v pohádce ztvární nový objev Zuzana Žáková. 

Atraktivitu a přitažlivost obou herců výrazně podtrhly neotřelé a nápadité originální kostýmy 

výtvarnice Aleny Schaferové a při pohledu na zamilovanou pohádkovou dvojici má divák pocit, že 

opět konečně vidí krásnou princeznu a opravdového prince jako z klasických věhlasných pohádek. 

Mrzlo, až praštělo, a přesto filmaři vydrželi na place prakticky celý den a neodradilo je ani auto 

techniků, které zapadlo do sněhové závěje, a celý štáb se rázem proměnil ve skupinu horských šerpů 

a každý se snažil vynést na vrchol hory aspoň něco z těžké techniky. „Každá opravdová pohádka 

musí mít sníh a zimu, a protože v té naší se bude i bruslit a sáňkovat, doufáme, že se té opravdovosti 

co nejvíc přiblížíme,“ konstatoval slavný režisér… „Když jsem přede dvěma měsíci všem tvrdil, že 

se v malebné obci Vendryně bude začátkem března bruslit na jezírku a sáňkovat, ťukali si na hlavu a 

plánovali natáčení přinejmenším na Štrbském plese v Tatrách, ale bůh má pohádky rád a my máme 

záběry, jaké bychom těžko hledali i ve vysokých horách,“ dodal s úlevou producent Petr Šiška. 

Díky zamrzlému jezírku se na place poprvé střetlo i dobro se zlem v podobě lidského skřeta 

Blivajze (hraje ho slovenský herec Miro Noga), který je jediným přítelem pohádkového česko-

slovenského Draka, jehož každá hlava mluví jiným jazykem. Noga si užil mj. i tři hodiny v maskérně  

Natáčení bude pokračovat v průběhu května a června s tím, že vedle hvězdného hereckého 

obsazení nabídne i 3D animace. Samotná premiéra pak proběhne 24. října t. r., jen několik dní před 

stým výročím vzniku Československa.  

Foto popis| Dobro se zlem - princ, princezna a Blivajz 

Foto popis| Porada tvůrců, režisér Rapoš zcela vpravo. 

 

 

03. Když draka bolí hlava. 

Týdeník Nový Jičín | 13. 03. 2018 | Autor: Břetislav Uhlář | Téma: Jeskyně Šipka 

Ve Štramberku padly první klapky československé filmové pohádky. 

Zamrzlá kamera, auta techniky uvízlá ve sněhové závěji a cesta k první lokaci pokrytá ledem. To 

vše neodradilo filmaře, ani herce od natočení prvních zimních záběrů nového československého 

pohádkového příběhu „Když draka bolí hlava.“ 

V třeskutých, téměř arktických mrazech odstartoval filmový režisér Dušan Rapoš (spolu s Petrem 

Šiškou napsali scénář) se svým týmem natáčení zbrusu nové výpravné pohádky. Počasí hned první 

den připravilo filmařům řadu nepředvídatelných překážek, mráz minus 14 stupňů Celsia potrápil 

herce i techniku a dostat se k místu prvního záběru k jeskyni Šipka ve Štramberku chtělo odvahu i 

fyzickou zdatnost. 

Princ a princezna s rampouchy 

Horská stezka k jeskyni se během noci proměnila v ledový vodopád a četa silných chlapů musela 

princi a princezně cestu na natáčení doslova prosekat. Ještě že představitel prince Janka, mladý 



91 

  

slovenský herec Jakub Jablonský, je zdatným sportovcem, takže v klidu mohl poskytnout oporu i 

křehké a krásné princezně Adélce, kterou v pohádce ztvární nový objev Zuzana Žáková. 

Atraktivitu a přitažlivost obou herců výrazně podtrhly neotřelé a nápadité originální kostýmy 

výtvarnice Aleny Schäferové a při pohledu na zamilovanou pohádkovou dvojici má divák pocit, že 

opět konečně vidí krásnou princeznu a opravdového prince jako z klasických věhlasných pohádek. 

„Každá opravdová pohádka musí mít sníh a zimu, a protože v té naší se bude i bruslit a sáňkovat, 

doufáme, že se té opravdovosti co nejvíc přiblížíme,” konstatoval režisér Dušan Rapoš. 

„Když jsem před dvěma měsíci všem tvrdil, že se v malebné obci Vendryně bude začátkem března 

bruslit na jezírku a sáňkovat, ťukali si na hlavu a plánovali natáčení přinejmenším na Štrbském plesu 

v Tatrách, ale Bůh má pohádky rád a my máme záběry, jaké bychom těžko hledali i ve vysokých 

horách,” dodává s úlevou producent filmu Petr Šiška. 

Natáčení pohádky „Když draka bolí hlava“ bude pokračovat v průběhu letošního května a června. 

Samotná premiéra pak proběhne 24. října, jen několik dní před stým výročím vzniku Československa. 

Foto popis| Zuzana Žáková (princezna) a Jakub Jablonský (princ) při prvních záběrech natáčení 

československé filmové pohádky; Když draka bolí hlava. 

 

04. Jeskyni Šipka filmaři proměnili v dračí sluj. 

5plus2 | 16. 03. 2018 | Autor: Martin Pjentak | Téma: Další – Jeskyně Šipka 

 Začátkem března se ve Štramberku natáčela první klapka nové filmové pohádky – Když draka bolí 

hlava. 

 V dračí sluj se dočasně proměnila jeskyně Šipka ve Štramberku. Začátkem března si totiž známou 

lokalitu vybrali filmaři pro natáčení prvních záběrů nové pohádky – Když draka bolí hlava. Vrátit se 

sem chtějí ještě v květnu. „Jeskyně je mysticky krásná a do příběhu nám krásně zapadla,“ 

pochvaloval si v rozhovoru režisér Dušan Rapoš, který se proslavil například sérií filmů Fontána pre 

Zuzanu. 

 * Proč volba filmařů padla právě na jeskyni Šipka ve Štramberku? 

Původně jsme chtěli dračí doupě postavit v ateliéru, ale naše kostýmová výtvarnice Alenka 

Schäferová, která bydlí v Štramberku, nám dala typ na jeskyni Šipka, a když jsme tam se 

spoluautorem scénáře a výkonným producentem filmu Petrem Šiškou zajeli, prostor jeskyně nás 

hned okouzlil a bylo nám jasné, že rušíme ateliér a jdeme natáčet do reálu Šipky. Je to skutečně 

pohádková jeskyně, a nač stavět něco, co už mistrně stvořila paní příroda. 

 * Jak dlouho zde natáčení trvalo? 

 Zatím jsme ve Štramberku natáčeli jenom zimní sekvence, ale vracíme se tam v první polovině 

května, kdy budeme v jeskyni a také nádherném okolí natáčet víc než týden jarní obrazy. 

 

 

 * Natáčení ve Štramberku údajně poněkud zkomplikovala zima, sníh a náledí. S čím se tedy 

filmaři museli potýkat? 

 Ve Štramberku nás přivítala mrazivá zima, kulminující mezi minus 15 až minus 17 stupni, ale 

mám ve štábu lidi, kteří dělají tuto první československou pohádku hlavně srdcem, a to srdcem 

hřejivým, což v součtu vytvořilo příjemnou atmosféru. „Zapáleni pro věc“ jsme na mráz úplně 

zapomněli. 

 * V jeskyni Šipka vznikla pro potřeby filmu dračí sluj. Bylo složité proměnit jeskyni v sídlo 

draka?  

 Do zimních sekvencí nebylo zapotřebí veliké úpravy a také na jaro jeskyně projde jen 

minimálními úpravami, protože je sama o sobě až mysticky krásná a do příběhu dvouhlavého dráčka 

Čmoudíka, české princezny Adélky a slovenského prince Janka přesně zapadá. 

 * Můžete pohádku – Když draka bolí hlava trochu přiblížit? 

 Pohádka je určena pro celou rodinu a je jistým filmovým podobenstvím Česka a Slovenska a 

hlavně toho, co naše bratrské národy vždy pojilo a co zůstalo v našich myslích i po rozdělení. Náš 
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dráček Čmoudík má sice dvě hlavy, přičemž jedna mluví česky a druhá slovensky, ale má společné 

srdce i tělo. A proto se ve sloganu filmu objevuje prastará moudrost, že „víc hlav – víc rozumu“. 

 * Kdo ve filmu hraje? 

 Ve filmu diváci uvidí celou řadu oblíbených českých a slovenských herců, mezi které bezesporu 

patří Kamila Magálová (v postavě Panímámy), Kateřina Brožová (česká královna), Zuzana Mauréry 

(slovenská královna), Miro Noga (jako skřet Blivajz), Ján Koleník (slovenský král), Filip Blažek 

(český král), naše mladá princátka Zuzana Žáková (princezna Adélka) a Jakub Jablonský (princ 

Janko) a jako „bonus“ Osmany Laffita v postavě královského komorníka. 

 * Ke spolupráci se vám prý podařilo přesvědčit i Karla Gotta … 

 Titulní píseň „Když draka bolí hlava“ nám nazpíval Karel Gott s dceruškou Charlottkou, z čeho 

máme radost. To, že se mistrovi příběh a celková koncepce pohádky líbí, je pro nás velikou morální 

podporou. 

 * Kolik práce vás ještě čeká a kdy se diváci mohou těšit na premiéru? 

 Natáčení potrvá do poloviny června, pak nás čekají složité 3D animace a jejich digitální vkládaní 

do živého děje a celkově náročná postprodukce, protože v pohádce se prolínají živé akce, s 3D 

animaci a také loutkoherci. Premiéra by se měla uskutečnit v říjnu k 100. výročí vzniku 

Československa, tak nám držte palce, ať to se ctí všechno postíháme. 

 * Vy se jako filmař vracíte k žánru pohádky po velmi dlouhé době – prakticky poprvé od 

vašeho debutu, pokud vím. Je natáčení pohádek v něčem jiné? A baví vás? 

 Já jsem měl tu čest a štěstí, že na režisérsky post k orientální pohádce Falešný princ si mě vybral 

– jako začínajícího filmaře – osobně autor scénáře mistr Jaroslav Dietl a to byla pro filmového 

debutanta veliká škola, protože pohádka patří mezi ty nejtěžší žánry, neboť se v nich snoubí scénická 

a kostýmní výpravnost, až monumentálnost s dětskou hravostí, srozumitelností a hlubokou lidskostí. 

Nejen jako režisér a producent, ale také jako šéfdramaturg ostravského Minikina vám mohu potvrdit, 

že je zapotřebí točit pořád nové a nové pohádky, protože je o ně pořád veliký zájem a každý z nás je 

občas potřebuje, aby v sobě posílil víru ve vítězství dobra nad zlem. 

Foto popis| Po zasněženém svahu štramberského vrchu Kotouč se procházeli princ Janko (Jakub 

Jablonský) a princezna Adélka (Zuzana Žáková). 

Foto popis| Nahoře režisér Dušan Rapoš během natáčení ve Štramberku. Dole jeskyně Šipka 

proměněná v dračí sluj. 

 

05. Dušan Rapoš točí pohádku. Draka bolí hlava i ve štramberské jeskyni. 

ostrava.iDNES.cz | 18. 03. 2018 | Autor: Martin Pjentak | Téma: Jeskyně Šipka 

V dračí sluj se dočasně proměnila jeskyně Šipka ve Štramberku. Začátkem března si totiž známou 

lokalitu vybrali filmaři pro natáčení prvních záběrů nové pohádky – Když draka bolí hlava. 

„Jeskyně je mysticky krásná a do příběhu nám krásně zapadla,“ pochvaloval si režisér Dušan Rapoš, 

který natočil třeba sérií filmů Fontána pre Zuzanu. 

Proč volba filmařů padla právě na jeskyni Šipka ve Štramberku? 

Původně jsme chtěli dračí doupě postavit v ateliéru, ale naše kostýmová výtvarnice Alenka 

Schäferová, která bydlí v Štramberku, nám dala tip na jeskyni Šipka, a když jsme tam se 

spoluautorem scénáře a výkonným producentem filmu Petrem Šiškou zajeli, prostor jeskyně nás 

hned okouzlil a bylo nám jasné, že rušíme ateliér a jdeme natáčet do reálu Šipky. Je to skutečně 

pohádková jeskyně, a nač stavět něco, co už mistrně stvořila paní příroda. 

Jak dlouho zde natáčení trvalo? 

Zatím jsme ve Štramberku natáčeli jenom zimní sekvence, ale vracíme se tam v první polovině 

května, kdy budeme v jeskyni a také nádherném okolí natáčet víc než týden jarní obrazy. 

Natáčení ve Štramberku údajně poněkud zkomplikovala zima, sníh a náledí. S čím se tedy 

filmaři museli potýkat? 

Ve Štramberku nás přivítala mrazivá zima, kulminující mezi minus 15 až minus 17 stupni, ale 

mám ve štábu lidi, kteří dělají tuto první česko-slovenskou pohádku hlavně srdcem, a to srdcem 
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hřejivým, což v součtu vytvořilo příjemnou atmosféru. „Zapáleni pro věc“ jsme na mráz úplně 

zapomněli. 

V jeskyni Šipka vznikla pro potřeby filmu dračí sluj. Bylo složité proměnit jeskyni v sídlo 

draka? 

Do zimních sekvencí nebylo zapotřebí veliké úpravy a také na jaro jeskyně projde jen 

minimálními úpravami, protože je sama o sobě až mysticky krásná a do příběhu dvouhlavého dráčka 

Čmoudíka, české princezny Adélky a slovenského prince Janka přesně zapadá. 

Můžete pohádku – Když draka bolí hlava trochu přiblížit? 

 Pohádka je určena pro celou rodinu a je jistým filmovým podobenstvím Česka a Slovenska a 

hlavně toho, co naše bratrské národy vždy pojilo a co zůstalo v našich myslích i po rozdělení. Náš 

dráček Čmoudík má sice dvě hlavy, přičemž jedna mluví česky a druhá slovensky, ale má společné 

srdce i tělo. A proto se ve sloganu filmu objevuje prastará moudrost, že „víc hlav – víc rozumu“. 

Kdo ve filmu hraje? 

 Ve filmu diváci uvidí celou řadu oblíbených českých a slovenských herců, mezi které bezesporu 

patří Kamila Magálová (v postavě panímámy), Kateřina Brožová (česká královna), Zuzana Mauréry 

(slovenská královna), Miro Noga (jako skřet Blivajz), Ján Koleník (slovenský král), Filip Blažek 

(český král), naše mladá princátka Zuzana Žáková (princezna Adélka) a Jakub Jablonský (princ 

Janko) a jako „bonus“ Osmany Laffita v postavě královského komorníka. 

Ke spolupráci se vám prý podařilo přesvědčit i Karla Gotta… 

 Titulní píseň „Když draka bolí hlava“ nám nazpíval Karel Gott s dceruškou Charlottkou, z čehož 

máme radost. To, že se mistrovi příběh a celková koncepce pohádky líbí, je pro nás velikou morální 

podporou. 

Kolik práce vás ještě čeká a kdy se diváci mohou těšit na premiéru? 

 Natáčení potrvá do poloviny června, pak nás čekají složité 3D animace a jejich digitální vkládaní 

do živého děje a celkově náročná postprodukce, protože v pohádce se prolínají živé akce, s 3D 

animaci a také loutkoherci. Premiéra by se měla uskutečnit v říjnu ke stému výročí vzniku 

Československa, tak nám držte palce, ať to se ctí všechno postíháme. 

Vy se jako filmař vracíte k žánru pohádky po velmi dlouhé době – prakticky poprvé od 

vašeho debutu, pokud vím. Je natáčení pohádek v něčem jiné? A baví vás? 

 Já jsem měl tu čest a štěstí, že na režisérský post k orientální pohádce Falešný princ si mě vybral 

– jako začínajícího filmaře – osobně autor scénáře mistr Jaroslav Dietl, a to byla pro filmového 

debutanta veliká škola, protože pohádka patří mezi ty nejtěžší žánry, neboť se v nich snoubí scénická 

a kostýmní výpravnost, až monumentálnost s dětskou hravostí, srozumitelností a hlubokou lidskostí. 

Nejen jako režisér a producent, ale také jako šéfdramaturg ostravského Minikina vám mohu potvrdit, 

že je zapotřebí točit pořád nové a nové pohádky, protože je o ně pořád veliký zájem a každý z nás je 

občas potřebuje, aby v sobě posílil víru ve vítězství dobra nad zlem. 

 

 

06. Jeskyni Šipka filmaři proměnili v dračí sluj. 

5plus2 | 23. 03. 2018 | Autor: Martin Pjentak | Téma: Další – Jeskyně Šipka 

Titulní píseň natáčené pohádky nazpíval Karel Gott s dceruškou Charlottkou. Jedna hlava draka 

mluví česky, druhá slovensky. 

ČR / V dračí sluj se dočasně proměnila jeskyně Šipka ve Štramberku. Začátkem března si totiž 

známou lokalitu vybrali filmaři pro natáčení prvních záběrů nové pohádky: Když draka bolí hlava.  

Vrátit se sem chtějí ještě v květnu. 

„Jeskyně je mysticky krásná a do příběhu nám krásně zapadla,“ pochvaloval si v rozhovoru režisér 

Dušan Rapoš, který se proslavil například sérií filmů Fontána pre Zuzanu. 

* Proč volba filmařů padla právě na jeskyni Šipka ve Štramberku? 

Původně jsme chtěli dračí doupě postavit v ateliéru, ale naše kostýmová výtvarnice Alenka 

Schäferová, která bydlí v Štramberku, nám dala typ na jeskyni Šipka, a když jsme tam se 

spoluautorem scénáře a výkonným producentem filmu Petrem Šiškou zajeli, prostor jeskyně nás 
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hned okouzlil a bylo nám jasné, že rušíme ateliér a jdeme natáčet do reálu Šipky. Je to skutečně 

pohádková jeskyně, a nač stavět něco, co už mistrně stvořila paní Příroda. 

* Jak dlouho zde natáčení trvalo? 

Zatím jsme ve Štramberku natáčeli jenom zimní sekvence, ale vracíme se tam v první polovině 

května, kdy budeme v jeskyni a také nádherném okolí natáčet víc než týden jarní obrazy. 

* Natáčení údajně poněkud zkomplikovala zima, sníh a náledí. S čím se tedy filmaři museli 

potýkat? 

Přivítala nás mrazivá zima, kulminující mezi minus 15 až 17 stupni, ale mám ve štábu lidi, kteří 

dělají tuto první československou pohádku hlavně srdcem, a to srdcem hřejivým, což v součtu 

vytvořilo příjemnou atmosféru. „Zapáleni pro věc“ jsme na mráz úplně zapomněli. 

* V jeskyni Šipka vznikla pro potřeby filmu dračí sluj. Bylo složité proměnit jeskyni v sídlo 

draka? 

Do zimních sekvencí nebylo zapotřebí velikých úprav a také na jaro jeskyně projde jen 

minimálními úpravami, protože je sama o sobě až mysticky krásná a do příběhu dvouhlavého dráčka 

Čmoudíka, české princezny Adélky a slovenského prince Janka přesně zapadá. 

* Můžete pohádku – Když draka bolí hlava trochu přiblížit? 

Pohádka je určena pro celou rodinu a je jistým filmovým podobenstvím Česka a Slovenska a 

hlavně toho, co naše bratrské národy vždy pojilo a co zůstalo v našich myslích i po rozdělení. Náš 

dráček Čmoudík má sice dvě hlavy, přičemž jedna mluví česky a druhá slovensky, ale má společné 

srdce i tělo. A proto se ve sloganu filmu objevuje prastará moudrost, že „víc hlav – víc rozumu“. 

* Kdo ve filmu hraje? 

Ve filmu diváci uvidí celou řadu oblíbených českých a slovenských herců, mezi které bezesporu 

patří Kamila Magálová (v postavě panímámy), Kateřina Brožová (česká královna), Zuzana Mauréry 

(slovenská královna), Miro Noga (jako skřet Blivajz), Ján Koleník (slovenský král), Filip Blažek 

(český král), naše mladá princátka Zuzana Žáková (princezna Adélka) a Jakub Jablonský (princ 

Janko) a jako „bonus“ Osmany Laffita v postavě královského komorníka. 

* Ke spolupráci se vám prý podařilo přesvědčit i Karla Gotta… 

Po zasněženém svahu vrchu Kotouč se procházeli princ Janko (Jakub Jablonský) a princezna 

Adélka (Zuzana Žáková). Titulní píseň „Když draka bolí hlava“ nám nazpíval Karel Gott s dceruškou 

Charlottkou, z čehož máme radost. To, že se mistrovi příběh a celková koncepce pohádky líbí, je pro 

nás velikou morální podporou. 

* Kolik práce vás ještě čeká a kdy se diváci mohou těšit na premiéru? 

Natáčení potrvá do poloviny června, pak nás čekají složité 3D animace a jejich digitální vkládání 

do živého děje a celkově náročná postprodukce, protože v pohádce se prolínají živé akce, s 3D 

animací a také loutkoherci. Premiéra by se měla uskutečnit v říjnu k 100. výročí vzniku 

Československa, tak nám držte palce, ať to se ctí všechno postíháme. 

 

* Vy se jako filmař vracíte k žánru pohádky po velmi dlouhé době – prakticky poprvé od 

vašeho debutu, pokud vím. Je natáčení pohádek v něčem jiné? A baví vás? 

Já jsem měl tu čest a štěstí, že na režisérsky post k orientální pohádce Falešný princ si mě vybral 

– jako začínajícího filmaře – osobně autor scénáře mistr Jaroslav Dietl a to byla pro filmového 

debutanta veliká škola, protože pohádka patří mezi ty nejtěžší žánry, neboť se v nich snoubí scénická 

a kostýmní výpravnost, až monumentálnost, s dětskou hravostí, srozumitelností a hlubokou lidskostí. 

Nejen jako režisér a producent, ale také jako šéfdramaturg ostravského Minikina vám mohu potvrdit, 

že je zapotřebí točit pořád nové a nové pohádky, protože je o ně pořád veliký zájem a každý z nás je 

občas potřebuje, aby v sobě posílil víru ve vítězství dobra nad zlem. 

2 hlavy má dráček Čmoudík. Jedna mluví česky, druhá slovensky. 

Přivítala nás mrazivá zima až minus 17 stupňů, ale mám ve štábu lidi, kteří dělají česko-slovenskou 

pohádku doslova srdcem hřejivým. 

Foto popis| Nahoře režisér Dušan Rapoš při natáčení nové pohádky. Dole jeskyně Šipka 

proměněná v dračí sluj. 
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07. Muzeum Šipka otevře až na podzim. 

Právo | 21. 04. 2018 | Autor: Denisa Doležalová | Téma: Jeskyně Šipka 

Nejpozději počátkem letošního roku se mělo veřejnosti otevřít nové muzeum ve Štramberku na 

Novojičínsku. Památkově chráněná budova Masných krámů se měla za zhruba 12 miliónů korun 

proměnit v pravěké Muzeum Šipka. 

Muzeum dostane název podle místní světoznámé jeskyně, v níž byla na konci 19. století nalezena 

čelist neandrtálského dítěte. Jenže je duben a pravěké muzeum není hotovo. 

Podle Radka Polácha, zástupce ředitele Muzea Novojičínska, které muzeum jako svou novou 

pobočku připravuje, stojí za zpožděním urgentní záležitosti na jiných objektech. „Především jsme 

museli dokončit Památník Františka Palackého v Hodslavicích, který se s novou expozicí slavnostně 

otevře letos 9. června,“ vysvětlil Polách s tím, že projekt Muzea Šipka platí, posunul se jen 

termínově. „Máme schválenou i evropskou dotaci,“ řekl Polách. 

„Loni jsme dokončili opravu samotných Masných krámů, nyní připravujeme výběrové řízení na 

dodavatele expozic interiéru pravěkého muzea. Předpokládáme, že již letos v červnu začne vybraná 

firma na expozici pracovat. Rádi bychom Muzeum Šipka otevřeli v druhé polovině letošního roku, 

zřejmě na podzim,“ upřesnil Polách. 

Nové muzeum představí poklady minimálně evropského významu pravěké historie města 

Štramberk. Projekt vytvořil dle návrhů odborníků z Muzea Novojičínska radkovský restaurátor 

Tomáš Skalík. 

„Když návštěvníci vejdou do Muzea Šipka, tak se budou procházet replikou zdejší jeskyně. 

Kolem ní bude systém vitrín a expozice. V jeskyni se bude odehrávat jednoduchá kreativní 

prezentace s pozvánkou do pravé jeskyně Šipka. Připraveny budou i animační programy pro děti, 

muzeum připomene i lovce mamutů a ilustrátora Zdeňka Buriana,“ upřesnil tvůrce projektu Skalík. 

Ještě před štramberským muzeem se ale v sobotu 9. června slavnostně otevře Památník Fran tiška 

Palackého v Hodslavicích jako připomínka 220 let od narození zakladatele českého dějepisectví. 

Proměněný Památník Františka Palackého 

„Rodný domek Františka Palackého prošel za dva roky celkovou rekonstrukcí za tři a půl miliónu 

korun, uvnitř bude nainstalována zbrusu nová expozice. Celý prostor bude nový, vitríny, sbírkové 

předměty, bude jiná instalace. Ta původní expozice totiž byla z roku 1998, kdy se slavilo výročí 200 

let od narození Palackého,“ vysvětlila ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková. 

Lidé tak nově v památníku uvidí autentické předměty ze života Palackého, které zapůjčilo Národní 

muzeum v Praze. „Bude zde Palackého kufr, spousta dokumentů, které se vážou k jeho životu, 

například i korespondence s významnými osobnostmi jeho doby. K vidění bude i jeho rodná kolébka 

či křtící rouška, v níž Palackého jeho matka nesla ke křtu. V památníku bude i připomínka 

významných hodslavických památek,“ popisovala Dvořáčková s tím, že od 1. května do 9. června 

bude památník uzavřen. 

Připravujeme výběrové řízení na dodavatele expozic interiéru pravěkého muzea Radek Polách, 

zástupce ředitele Muzea Novojičínska 

 

08. V jeskyni se natáčí pohádka. 

Novojičínský deník | 12. 05. 2018 | Téma: Další – Jeskyně Šipka 

Z důvodu natáčení pohádky: Když, draka bolí hlava, bude jeskyně Šipka ve Štramberku v 

následujících dnech uzavřena veřejnosti. A to konkrétně do 22. května. Včera o tom informovalo 

město. 

 

09. Nové muzeum pravěku by mohlo otevřít v závěru roku. 

M1oravskoslezský deník | 25. 06. 2018 | Ivana Reková | Téma: Další – Jeskyně Šipka 

Zpřístupnit návštěvníkům Muzeum Šipky ve Štramberku s archeologickými a geologickými 

poklady této lokality je pro Muzeum Novojičínska v současné době prioritou číslo jedna. 
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Ještě nějakou dobu si musí obyvatelé a návštěvníci historického městečka Štramberku počkat na 

nové pravěké muzeum, které ponese název po místní světoznámé jeskyni Šipce. 

Přestože Muzeum Novojičínska původně předpokládalo, že svou novou pobočku otevře již v první 

polovině letošního roku, nakonec je vše jinak. Podle slov Radka Polácha, historika a zástupce 

ředitelky Muzea Novojičínska, došlo ke zpoždění z toho důvodu, že museli upřednostnit jinou 

expozici. A to konkrétně tu v nedávno slavnostně otevřeném zrekonstruovaném rodném domě 

Františka Palackého v Hodslavicích. „Tato záležitost byla pro nás termínována a také dost finančně 

podpořena ze strany zřizovatele pro letošní rok,“ vysvětlil Radek Polách s tím, že v současné době již 

pokračují v přípravách na otevření Muzea Šipka, které je pro ně nyní priorita. 

„V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele expozic a předpokládáme, že v 

závěru roku bychom měli mít expozici hotovou,“ doplnil informaci historik Muzea Novojičínska. 

Nové muzeum s pravěkými expozicemi najde své zázemí v kompletně opraveném objektu 

bývalých Masných krámů, který se nachází při vstupu na štramberské náměstí. Prezentovat bude 

především dva obory, a to konkrétně archeologii vázanou na lokalitu Kotouč a na významné 

archeology, kteří ve Štramberku působili, a dále geologii a paleontologii. 

Velkým lákadlem pro nejednoho návštěvníka jistě bude replika jeskyně Šipky, v níž byla na konci 

19. století nalezena čelist neandertálského dítěte. V podkroví připravovaného muzea by měl 

vzniknout také multifunkční sál pro pořádání různých přednášek, projekcí, workshopů či výstav. 

Foto popis| OBJEKT bývalých Masných krámů po rekonstrukci prokoukl. 

Publikováno| M1oravskoslezský deník; Zprávy; 02 

Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zprávy; 02 – 6 

Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zprávy; 02 – 4 

Publikováno| Karvinský a havířovský deník; Zprávy; 02 – 3 

Publikováno| Novojičínský deník; Zprávy; 02 – 6 

Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zprávy; 02 – 4 

 

10. Malebné městečko v podhůří Beskyd – Jeskyně Šipka 

Instinkt | 06. 09. 2018 | Autor: Tereza Křivská | Téma: Jeskyně Šipka 

Václav Lebeda alias Voxel (26), zpěvák a skladatel Až do svých osmnácti let jsem žil 

v severomoravské Kopřivnici a mé místo se nachází pár kilometrů odtud. Jmenuje se Štramberk a je 

to snad nejmalebnější městečko, které jsem kdy navštívil. Atmosféru mu dodávají malé dřevěné 

krčmy, kde lidé dodnes žijí, a v jedné z nich začínala i moje hudební kariéra. 

Přivydělával jsem si tam hraním na klavír a večery hostům zpříjemňoval známými melodiemi. 

Chodili za mnou a říkali, co by chtěli zahrát, vlastně jsem fungoval jako živý jukebox. Proto jsem s 

tímto místem hodně spjat a mám na něj nezapomenutelné vzpomínky.  

Štramberk se rozkládá v předhůří Beskyd a je obklopen zalesněnými kopci. Na jednom z nich, 

kterému se říká Zámecký, se tyčí věž Štramberská trúba. Dominantní stavba nad severozápadním 

okrajem historického centra zůstala připomínkou původního hradu ze 13. století. V roce 1783 se však 

část hradu zřítila a dnes z ní kromě rekonstruované strážní věže zůstaly jen hradební zdi. 

Štramberská trúba je symbol zdejšího regionu a slouží i jako turistická rozhledna, odkud je 

nádherný výhled na celý zdejší kraj. 

U Štramberku je i krasová jeskyně Šipka, která mi také připomíná spoustu hezkých hudebních 

zážitků. Funguje totiž zároveň jako neotřelá koncertní síň, v níž je skvělá ozvěna, a když jsem zde 

hrával a zpíval, měl jsem najednou pocit, že mi to hrozně jde; podobně jako když si člověk zpívá v 

koupelně a díky zkreslenému odrazu zvuku získá sebevědomí koncertního mistra. Pro většinu 

návštěvníků je však jeskyně známá díky nálezu spodní čelisti neandertálského dítěte – Šipecké 

čelisti… 

Když mluvím o Štramberku, nemůžu opomenout ani zdejší tradiční cukrářskou lahůdku, a to 

štramberské uši, které jsou vyrobeny z perníkového těsta a mají tvar kornoutu. Ty mám taky rád! 
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Foto popis| Štramberská Trúba. Z dřívějšího středověkého hradu zbyla pouze strážní věž, z níž je 

nádherný výhled nejen na Štramberk, ale i na jeho širé okolí. Na fotografii níže je zachycena 

jeskyně Šipka, ve které se našla čelist neandertálského dítěte. 

 

11. Když draka bolí hlava (Jeskyně Šipka) 

17. 10. 2018 ostravainfo.cz; Dušan Rapoš; Téma: Jeskyně Šipka 

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech 

sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v 

jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví 

česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce 

princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, 

ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci 

tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub 

a hlavně proč draka bolí hlava?  

 

12. Filmové premiéry: Dvouhlavý dráček Čmoudík a neúspěšný agent 

22. 10. 2018 osobnosti.cz; Tiscali Media, a.s.; Téma: Jeskyně Šipka 

Magazín autor: Redakce Osobnosti.cz Napínavý příběh dvouhlavého dráčka Čmoudíka, film o 

lásce, basketu a naději, Rowan Atkinson jako ne příliš úspěšný agent, pomsta s nečekaným 

výsledkem, pátrání po zmizelé přítelkyni jedné blogerky a příběh nejslavnější operní pěvkyně všech 

dob. Tento týden přináší šest filmových premiér.  

Když draka bolí hlava  

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech 

sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat 

v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava 

mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké 

lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi 

Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá 

Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let 

nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava? 

 

13. Když draka bolí hlava – do kin míří československá pohádka (trailer) 

22. 10. 2018  totalfilm.cz;  Miroslav Noga; Téma: Jeskyně Šipka 

Do kin vejde už tento čtvrtek nová česko-slovenská pohádka  Když draka bolí hlava. Symbolicky 

ve dnech stoletého výročí republiky budou moci diváci vyrazit do kin na příběh, zfilmovaný podle 

knižní předlohy Petra Šišky a Dušana Rapoše. Ve hvězdně obsazeném filmu se objeví mimo jiné i 

Karel Gott, který diváky překvapí. Mluví totiž ve filmu slovensky. 

 

 

Když draka bolí hlava – Miroslav Noga  

„Příběh pohádky Když draka bolí hlava je aplikovatelný na celou řadu světových lokalit a je velký 

předpoklad, že film i k1niha mohou oslovit i řadu zahraničních producentů,“ prozrazuje autor a 

producent Petr Šiška. V pohádce uvidíme kromě Karla Gotta i jeho dceru Charlottu, Miroslava 

Šimůnka, Jána Koleníka, Kamilu Magálovou, Zuzanu Mauréry, Kateřinu Brožovou, Miroslava Nogu, 

Osmanyho Laffitu a další. Draka namluvili Libor Bouček a Igor Timko z kapely No Name. Pohádku 

režíroval spoluautor předlohy Dušan Rapoš.  

Natáčelo se na hradě Budatín, Štramberku, Třinci nebo na zámku v Karviné. Natáčení trvalo 25 

dní a účastnilo se ho na 600 komparzistů.  

A o čem pohádková novinka vypráví? Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v 

kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. 

Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou 
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mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh 

o vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém 

Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a 

párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou 

kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava 

 

14. V nové pohádce se představí drak hiphoper, skřet Blivajz a kovář Karel Gott 

23. 10. 2018  kinobox.cz; Téma: Jeskyně Šipka 

Tento čtvrtek vstoupí do českých kin koprodukční pohádka: Když draka bolí hlava (2018), za 

jejímž vznikem stojí režisér Dušan Rapoš a producent Petr Šiška (Muzzikanti). Rozhodně vás čeká 

netradiční pojetí filmu pro děti, v němž drak miluje hip hop, vánoce se slaví v jeskyni a Karel Gott 

si střihne slovenský duet. 

Anotace k filmu: Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí 

skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se 

děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, 

jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku 

království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, 

o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku 

klokanů. Zajímá vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou 

moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava?  

Ústředních rolí princezny Adélky a prince Janka se ujali Zuzana Žáková a Jakub Jablonský.  

Tvůrci filmu Když draka bolí hlava, nicméně strhávají pozornost na Karla Gotta, který do pohádky 

nazpíval dvě skladby, jednu s dcerou Charlottou a druhou se slovenskou hereckou kolegyní Kamilou 

Magálovu. Karel Gott si ve snímku kromě toho zahraje postavu kováře.  

Jak se režiséru Dušanu Rapošovi (Muzzikanti, Fontána pre Zuzanu) s Gottem spolupracovalo? 

„Karel je absolutní profesionál, který skvěle ovládá i slovenštinu, ne nadarmo vyhrál první ročník 

Bratislavské lýry se slovenskou písní „Znám rozprávkový dóm“. Rovněž mi do filmu „ Cinka panna 

“ nazpíval slovensky úvodní píseň, takže mu hraní ve slovenštině nečinilo žádné problémy.“  

V dalších rolích se v pohádce Když draka bolí hlava, představí například Miro Noga coby zlý 

skřet, Ján Koleník, Zuzana Mauréry nebo Kateřina Brožová. 

Začalo to neposedným, smrtícím banánem v soutěžním kraťasu Bananocalypse (2018) a v 

budoucnu se to může "zvrtnout" v hororově laděnou sérii pohádek s… 

Máte rádi čerty? Vzpomínáte s mírnou nostalgií na „staré dobré“ československé pohádky? Čertí 

brko (2018) režiséra Marka Najbrta by mohlo spravit chuť … 

Pamatujete na kreslený večerníček Malá čarodějnice, v němž vystupuje adeptka čar a kouzel spolu 

s věrným havranem Abraxasem? Od čtvrtka má pohádka Zdeňka …  

Titulní snímek není reklamou na Prague Pride, deodoranty pro muže nebo obchod pro kutily, nýbrž 

výjevem z uvolněného proma na koprodukční rodinný film… 

Rok 2018 je ve své polovině. Od ledna se v českých kinech promítalo 29 nových českých a 

koprodukčních filmů, z nichž si – přiznejme si to – nikdo nic moc … 

 

15. Co, kdy, kde… – Když draka bolí hlava 

24. 10. 2018  mesto-bohumin.cz; Dušan Rapoš; Téma: Jeskyně Šipka 

Hrají: Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján Koleník, Kamila Magálová, Zuzana 

Mauréry, Kateřina Brožová, Miroslav Noga, Libor Bouček, Igor Timko, Osmany Laffita  

Česko, Slovensko, 2018, premiéra. Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v 

kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. 

Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu 

a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o 

vzniku království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém 

Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a 
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párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou 

kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava? 

 

16. Pohádka Když draka bolí hlava: zažila včera svou premiéru 

25. 10. 2018 ehutnik.cz; Petra Staňa; Téma: Jeskyně Šipka 

Diváci pražské Lucerny včera poprvé viděli pohádku: Když draka bolí hlava. Byly u toho i 

osobnosti z našeho regionu, které měly něco do činění s natáčením nového česko-slovenského filmu.  

Krásný dort v podobě knihy, nastrojení herci a tvůrci, nadšení diváci. Tak vypadala včerejší 

premiéra pohádky: Když draka bolí hlava v pražské Lucerně. Celovečerní film se natáčel na mnoha 

místech našeho regionu. Proto do Prahy jel krom scénáristy a producenta Petra Šišky i například 

starosta Hrčavy Petr Staňo a další osobnosti z našeho regionu. 

Pohádka se tak začala ode dneška promítat v českých kinech. A o čem vlastně je? Barborka s 

Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i 

netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni 

společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a 

druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké lásce princezny 

Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi, ale i o 

tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů.  

Zajímá vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má 

sto let nemytý dračí zub a hlavně, proč draka bolí hlava? Přijďte tedy do kina. V třineckém kině 

Kosmos se pohádka hraje 28. a 29. října. 

 

17. Karel Gott s dcerou nechyběli na premiéře. Jaké role si střihli v pohádce: Když draka bolí 

hlava? 

26. 10. 2018  vipbulvar.cz; Téma: Jeskyně Šipka 

Zpěvák Karel Gott a jeho dcera Charlotte byli hlavními hvězdami premiérového večera 

československé pohádky: Když draka bolí hlava v pražské Lucerně. 

Zlatý slavík ztvárnil jednu z hlavních rolí kováře a navíc pro pohádku nazpíval titulní píseň se 

svou dcerkou Charlottou s názvem „Když draka bolí hlava“ autorů Leška Wronky (hudba), Petra 

Šišky (text).  

„Byl jsem osloven producentem Petrem Šiškou a režisérem Dušanem Rapošem, jestli bych pro 

jejich novou československou pohádku nazpíval titulní a závěrečnou píseň. Vzhledem k tomu, že 

mám klasické české pohádky moc rád a mám rád děti, s radostí jsem nabídku přijal, protože tato 

pohádka je skvělá! Titulní píseň pro děti jsme již s mou dcerkou Charlottkou nazpívali a s vynikající 

slovenskou herečkou Kamilou Magálovou natočili finálovou píseň s názvem „Láska je drahokam“. 

Složil ji Michal David a textem opatřil Petr Šiška a je o celoživotní lásce a respektu,“ uvedl před 

premiérou Karel Gott. 

Pohádku premiérovým divákům představili také ostatní herci a zpěváci: princezna Zuzana Žáková, 

princ Jakub Jablonský, panímáma Kamila Magálová, komorník Osmany Laffita, slovenská hlava 

Draka Igor Timko, režisér Dušan Rapoš, scénárista Petr Šiška či skladatel Vašo Patejdl.  

Nabité herecké obsazení dopřeje zážitek nejen pro děti v kategorii 6plus, ale i pro jejich rodiče a 

příznivce československé sounáležitosti. Dále uvidíte: V dalších zásadních rolích pohádky se objeví 

Charlotte Ella Gottová (Barborka), Aleš Nykodým (Tomík), Ján Koleník a Miroslav Šimůnek 

(králové), Zuzana Maurery a Kateřina Brožová (královny) či Miro Noga (lidský skřet Blivajz).  

Důležitou složkou pohádky jsou písničky renomovaných autorů v čele s Vašem Patejdlem, 

Michalem Davidem, Igorem Timkem, Leškem Wronkou a Miro Bazgerem, či Martinem Harichem. 

Významnou roli v pohádce budou hrát i hlasy známých osobností, kde hlavně vtip a šarm Igora Timka 

(slovenská hlava Draka) a Libora Boučka (česká hlava Draka) slibují dobrou zábavu, stejně jako 

důstojný hlas Václava Postráneckého, který zazní jako hlas starého Draka. 

O čem pohádka je? 
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Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech 

sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat 

v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava 

mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka, velké 

lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi 

Blivajzovi, ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá 

Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let 

nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava?  

 

18.  Muzeum pravěku Šipka až příští rok 

Právo; 17. 12. 2018; Denisa Doležalová; Borgis, a.s.; Téma: Jeskyně Šipka 

Na konci letošního roku se měli lidé procházet v novém muzeum pravěku Šipka ve Štramberku 

na Novojičínsku. Došlo však opět ke zpoždění projektu, takže se otevře zřejmě až příští rok v létě. 

Právu to řekl ředitel Muzea Novojičínska Radek Polách.  

Nová pobočka Muzea Novojičínska vzniká v památkově chráněné budově Masných krámů za 

zhruba 12 milionů korun. Objekt se uvnitř promění v pravěké muzeum podle místní 

světoznámé jeskyně, v níž byla na konci 19. století nalezena čelist neandertálského dítěte. „Je s tím 

více práce, než se předpokládalo. Dodělávali jsme i další projekty. Nyní probíhá výběrové řízení na 

dodavatele expozic, předpokládáme, že na konci ledna by mohl být vysoutěžen a mohly by se 

realizovat expozice,“ sdělil Polách.  

Dodal, že muzeum by se tak pravděpodobně mohlo otevřít příští rok v červenci či v srpnu. „Je to 

ale na dobré cestě, dokonce se nám už hlásí nějaké firmy, takže doufáme, že se někdo šikovný 

vysoutěží a bude podepsána smlouva,“ usmál se ředitel Muzea Novojičínska. Muzeum má na svou 

novou pobočku schválenou i dotaci.  

Muzeum Šipka představí poklady minimálně evropského významu pravěké historie města 

Štramberk. Projekt vytvořil dle návrhů odborníků z Muzea Novojičínska radkovský restaurátor 

Tomáš Skalík. „Když návštěvníci vejdou, budou se procházet replikou zdejší jeskyně. Kolem ní 

bude systém vitrín a expozice. V jeskyni se bude odehrávat jednoduchá kreativní prezentace s 

pozvánkou do pravé jeskyně Šipka. Připraveny budou animační programy pro děti, muzeum 

připomene i lovce mamutů a ilustrátora Zdeňka Buriana,“ řekl Právu tvůrce projektu Skalík. 
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01. 10. DALŠÍ 

1. Přijďte se zahřát do podzemí! 

2. Kam za speleologickým zážitkem 

3. Přijďte se zahřát do podzemí! Jeskyně lákají k netradičním procházkám. 

4. Netopýrům bránil v letu do jeskyní v oboře Hvězda odpad, ten už je pryč. 

5. Když zima mrazem čaruje. 

6. Vrcholí vlna mrazů. 

7. Nacvičují taktiku pod ledem i ve vrtulníku. 

8. Nikola urychlí hasičům záchranné práce v podzemí. 

9. I pro hasiče. Nikola pomůže v jeskyních. 

10. Nenechte si ujít 

11. Padělatelům peněz hrozily kruté tresty. Dnes si „odpočinou“ v pohodlném vězení. 

12. Začíná turistická sezóna. 

13. Propad stropu na Černém Mostě. O protiatomový kryt nejde, tvrdí hasiči. 

14. Odjeli jsme bez povolení. 

15. Přírodovědný cyklus Magické hlubiny na ČT2. 

16. Tajemný život v jeskyních. 

17. Lucie Výborná: Jeskyně Macocha je rozhodně největší přírodní chrám, jaký máme. 

18. S Lucií Výbornou do Magických hlubin. 

19. V Českém ráji jsme už našli 20 tisíc objektů. 

20. Magické hlubiny. 

21. Tajemství hlubin: vzkazy mrtvých i továrna nacistů 

22. Podzemní labyrinty. 

23. Jeskyně v létě ochladí, v zimě ohřejí. 

24. Stokrát báječné Česko. 

25. I Češi mají jeskynní záchranáře. 

26. Speleolog o svém koníčku: Člověk musí být trochu blázen. 

27. Krasová krajina na historických mapách. 

28. Za krápníky do podzemí. 

29. Toulky českým podzemím. 

30. Jeskyně: Za krápníky do podzemí  

31. Jeskyně: Kam ještě do podzemí nejen za krápníky? 2. část. 

32. Významní starostové.  

33. Rekordní léto. Vedra hnala tisíce lidí do hor i pod zem. 

34. Zlo opět ožilo. 

35. Kam na výlet v listopadu aneb kde zůstává otevřeno. 

36. Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 

37. Jeskyně, štoly a katakomby: schovejte se před zimou do podzemí! 

 

01. Přijďte se zahřát do podzemí! 

Boleslavský deník | 02. 02. 2018 | Autor: Denisa Witoszová | Téma: Jeskyně ČR 

 Zima nám letos zatím moc nepřeje, ale nemusíme zoufat. Jeskyně totiž nabízejí řadu lákadel, jež 

zpestří víkendové nicnedělání. 

 Obdivujte krásy dómů, nechte se okouzlit krápníky, jeskynními perlami, pozorujte jedinečnou 

zvířenu či spánek netopýrů, vyražte s baterkami na průzkum „koblih“ i plynových jezírek. Pro 

odvážnější tu jsou dokonce adrenalinové trasy plné bláta i plazení. 

 I bez sněhu se dá užít zábava. Řada jeskynních komplexů v ČR z nich má otevřeno během celého 

roku a láká k netradičním zážitkovým procházkám, které pobaví i poučí. Prohlídky jsou navíc 

příjemné, protože se nemusíte prodírat davy výletníků. Z nabídky si jistě vyberete. A za vstupné dáte 

všude okolo stokoruny. 

  



102 

  

 Držitel evropských prvenství 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou evropským unikátem a mohou se pochlubit jedinečnou 

výzdobou vzniklou činností kyselek. 

 Tvoří ji krystaly minerálu aragonitu, raftové stalagmity, které oproti běžným krápníkům vznikají 

zcela odlišným způsobem, a kulovité povlaky na stěnách, jež tvarem i barvou připomínají koblihy. V 

celé ČR na podobné útvary nenarazíte. Díky kyselkám zde panuje také jedinečné mikroklima.  

 Teplota vzduchu se celoročně pohybuje okolo 14,5 °C, díky níž jsou Zbrašovské jeskyně 

nejteplejšími u nás. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplavené dusivým oxidem uhličitým, říká se 

jim proto plynová jezera. 

 „Naše jeskyně drží v Evropě ještě jeden primát, přímo v podzemních prostorách se totiž 

pravidelně již téměř 40 let pořádají výstavy současného výtvarného umění,“ láká k prohlídce podzemí 

Barbora Šimečková, vedoucí správy Zbrašovských aragonitových jeskyní. 

 V únoru a březnu je otevřeno od pondělí do pátku vždy v 10.00 a v 14.00. Celková délka trasy činí 

375 metrů a na prohlídku je třeba si vyhradit přibližně hodinu. 

 Tam, kde se uspávají netopýři 

 Nejbohatší krápníkovou výzdobu v ČR uvidíte v Javoříčských jeskyních. Ohromné podzemní 

prostory neboli dómy jsou zkrášleny mohutnými stalagmity, z nichž největší dosahují výšky 

úctyhodných šesti metrů. 

 Návštěvníci zde mohou obdivovat různorodé útvary připomínající vodopády či záclony a také 

bizarní výzdobu excentrických krápníků. Nejen ženská duše se zaraduje při pohledu na kulovitá 

tělíska tzv. jeskynní perly, které se „blyští“ na dně jezírek. 

 Podzemí vyniká i faunou, na niž poukazuje Martin Koudelka, vedoucí Javoříčských jeskyní: 

„Jsme největším známým zimovištěm ohroženého druhu netopýra, vrápence malého, v ČR. 

 Zimuje u nás přes 5500 jedinců.“ Zároveň nabádá k návštěvě právě začátkem roku: „V zimě 

jsou jeskyně teplejší než povrch, a tak se v nich i ohřejete. Také je zde podstatně méně návštěvníků, 

takže si je lze prohlédnout v klidu a beze spěchu.“ 

 Při zahájení a ukončení sezóny jsou pořádány tematicky zaměřené prohlídky se zoologem. 

 Probouzení a Uspávání netopýrů. 

 Letos se Probouzení bude konat v sobotu 24. března a „dobrou noc“ se bude přát 3. listopadu. 

 Každoročně zde rovněž probíhá sčítání zimujících netopýrů. Na zimní prohlídku se vydejte do 

konce března od pondělí do pátku buď v 10:00, anebo v 13:00. Čekají na vás dvě trasy – krátká trasa 

v délce 360 metrů, a dlouhá, jež je více než dvojnásobná. 

 Pohnutá historie Výpustku 

 V 60. letech v jeskyni vzniklo záložní velitelské stanoviště československé armády, později již 

jen českého vojska, které bylo až do roku 2001 přísně utajováno. V letošním roce slaví jeskyně desáté 

výročí znovuotevření pro veřejnost. Podzemní prostory byly ale známy již od nepaměti. Návštěvníci 

mají jedinečnou možnost nahlédnout do dvou sálů a projít si nově instalovanou expozici s více než 

dvěma stovkami modelů letadel. „Za války se v podzemí vyráběly součástky leteckých motorů. 

 Modely sestavil právě člověk, který zde jako totálně nasazený musel pracovat,“ vypráví o smutné 

historii Robert Dvořáček, vedoucí provozu jeskyně Výpustek. 

 Prohlídková trasa vás zavede i do dávno minulých dob. Dozvíte se něco o osídlení pradávnými 

zvířaty a homo habilis v období paleolitu, ale také o počátcích prvních výzkumů či o novodobé historii 

20. století. „Původní majitelé, např. Liechtensteini, použili krápníky pro výzdobu umělé jeskyně ve 

svém sídle Lednici,“ dokládá drancování přírodní památky Dvořáček a dodává: „Krápníky sice 

pomalu rostou, ale bude trvat celá staletí, než se opět obnoví.“ Trasa v délce 600 metrů vám s 

průvodcem zabere něco přes hodinku a je přístupná třikrát denně, od úterý do neděle. 

 Kam za speleologickým zážitkem:  

 Jihočeský kraj Chýnovská jeskyně – duben až říjen  

 Jihomoravský kraj jeskyně Balcarka, Kateřinské jeskyně – březen až listopad  

 Punkevní jeskyně celoročně, jeskyně na Turoldu – duben až listopad 

 Liberecký kraj Bozkovské dolomitové jeskyně – celoročně 
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 Olomoucký kraj Mladečské jeskyně – duben až listopad, jeskyně na Pomezí – leden až listopad, 

 jeskyně na Špičáku – leden až říjen  

 Středočeský kraj Koněpruské jeskyně – duben až listopad  

 Typy krápníků Stalaktit krápník rostoucí od stropu jeskyně dolů Stalagmit krápník vzpínající se 

ze dna jeskyně Stalagnát krápníkový sloup vzniklý srůstem stalagmitu a stalaktitu 

Foto popis| Nejbohatší krápníkovou výzdobu v ČR uvidíte v Javoříčských jeskyních 

Foto popis| V javoříčských jeskyních žije chráněný netopýr – vrápenec malý 

Foto popis| Adrenalinová výprava ve Sloupsko-šošůvských jeskyních 

Publikováno| Boleslavský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Benešovský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Kladenský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Berounský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Kolínský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Kutnohorský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Mělnický deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Nymburský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Příbramský deník; PRO cestovatele; 11 

 

02. Kam za speleologickým zážitkem: 

Českobudějovický deník | 02. 02. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

Jihočeský kraj 

 Chýnovská jeskyně – duben až říjen 

Jihomoravský kraj 

 Jeskyně Balcarka, Kateřinské jeskyně – březen až listopad 

 Punkevní jeskyně celoročně, Jeskyně na Turoldu – duben až listopad 

Liberecký kraj 

 Bozkovské dolomitové jeskyně – celoročně 

Olomoucký kraj 

 Mladečské jeskyně – duben až listopad,  

 Jeskyně na Pomezí – leden až listopad, Jeskyně na Špičáku – leden až říjen 

Středočeský kraj 

 Koněpruské jeskyně – duben až listopad 

Typy krápníků 

Stalaktit – krápník rostoucí od stropu jeskyně dolů 

Stalagmit – krápník vzpínající se ze dna jeskyně 

Stalagnát – krápníkový sloup vzniklý srůstem stalagmitu a stalaktitu 

Publikováno| Českobudějovický deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Českokrumlovský deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Jindřichohradecký deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Písecký deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Prachatický deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Strakonický deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Táborský deník; Pro cestovatele; 11 

 

03. Přijďte se zahřát do podzemí! Jeskyně lákají k netradičním procházkám. 

denik.cz | 04. 02. 2018 | Autor: Denisa Witoszová | Téma: Jeskyně ČR 

 Zima nám letos zatím moc nepřeje, nemusíme ale zoufat. Jeskyně totiž nabízejí řadu lákadel, jež 

zpestří víkendové nicnedělání. Obdivujte krásy dómů, nechte se okouzlit krápníky, jeskynními 

perlami, pozorujte jedinečnou zvířenu či spánek netopýrů, vyražte s baterkami na průzkum „koblih” 

i plynových jezírek. Pro odvážnější tu jsou dokonce adrenalinové trasy plné bláta i plazení. 
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 I bez sněhu se dá užít zábava. Řada jeskynních komplexů v ČR má otevřeno během celého roku 

a lákají k netradičním zážitkovým procházkám, které pobaví i poučí. Prohlídky jsou navíc příjemné, 

protože se nemusíte prodírat davy výletníků. Z nabídky si jistě vyberete. A za vstupné dáte všude 

okolo stokoruny. 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou evropským unikátem a mohou se pochlubit jedinečnou 

výzdobou vzniklou činností kyselek. Tvoří ji krystaly minerálu aragonitu, raftové stalagmity, které 

oproti běžným krápníkům vznikají zcela odlišným způsobem, a kulovité povlaky na stěnách, jež 

tvarem i barvou připomínají koblihy. V celé ČR na podobné útvary nenarazíte. Díky kyselkám zde 

panuje také jedinečné mikroklima. Teplota vzduchu se celoročně pohybuje okolo 14,5 °C, díky níž 

jsou Zbrašovské jeskyně nejteplejšími u nás. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplavené dusivým 

oxidem uhličitým, říká se jim proto plynová jezera. 

 „Naše jeskyně drží v Evropě ještě jeden primát, přímo v podzemních prostorách se totiž 

pravidelně již téměř 40 let pořádají výstavy současného výtvarného umění,” láká k prohlídce podzemí 

Barbora Šimečková, vedoucí správy Zbrašovských aragonitových jeskyní. V únoru a březnu je 

otevřeno od pondělí do pátku vždy v 10:00 a v 14:00. Celková délka trasy činí 375 metrů a na 

prohlídku je třeba si vyhradit přibližně hodinu. 

 Tam, kde se uspávají netopýři 

 Nejbohatší krápníkovou výzdobu v ČR uvidíte v Javoříčských jeskyních. Ohromné podzemní 

prostory neboli dómy jsou zkrášleny mohutnými stalagmity, z nichž největší dosahují výšky 

úctyhodných šesti metrů. Návštěvníci zde mohou obdivovat různorodé útvary připomínající 

vodopády či záclony a také bizarní výzdobu excentrických krápníků. Nejen ženská duše se zaraduje 

při pohledu na kulovitá tělíska tzv. jeskynní perly, které se „blyští” na dně jezírek. 

 Podzemí vyniká i faunou, na niž poukazuje Martin Koudelka, vedoucí Javoříčských jeskyní: 

„Jsme největším známým zimovištěm ohroženého druhu netopýra, vrápence malého, v ČR. Zimuje 

u nás přes 5500 jedinců.” Zároveň nabádá k návštěvě právě začátkem roku: „V zimě 

jsou jeskyně teplejší než povrch, a tak se v nich i ohřejete. Také je zde podstatně méně návštěvníků, 

takže si je lze prohlédnout v klidu a beze spěchu.” 

 Při zahájení a ukončení sezóny jsou pořádány tematicky zaměřené prohlídky se zoologem – 

Probouzení a Uspávání netopýrů. Letos se Probouzení bude konat v sobotu 24. března a „dobrou noc” 

se bude přát 3. listopadu. Každoročně zde rovněž probíhá sčítání zimujících netopýrů. Na zimní 

prohlídku se vydejte do konce března od pondělí do pátku buď v 10:00, anebo v 13:00. Čekají na vás 

dvě trasy – krátká trasa v délce 360 metrů, a dlouhá, jež je více než dvojnásobná. 

 Pohnutá historie Výpustku 

 V 60. letech v jeskyni vzniklo záložní velitelské stanoviště československé armády, později již 

jen českého vojska, které bylo až do roku 2001 přísně utajováno. V letošním roce slaví jeskyně desáté 

výročí znovuotevření pro veřejnost. Podzemní prostory byly ale známy již od nepaměti. Návštěvníci 

mají jedinečnou možnost nahlédnout do dvou sálů a projít si nově instalovanou expozici s více než 

dvěma stovkami modelů letadel. „Za války se v podzemí vyráběly součástky leteckých motorů. 

 Modely sestavil právě člověk, který zde jako totálně nasazený musel pracovat,” vypráví o smutné 

historii Robert Dvořáček, vedoucí provozu jeskyně Výpustek. 

 Prohlídková trasa vás zavede i do dávno minulých dob. Dozvíte se něco o osídlení pradávnými 

zvířaty a homo habilis v období paleolitu, ale také o počátcích prvních výzkumů či o novodobé historii 

20. století. „Původní majitelé např. Liechtensteini použili krápníky pro výzdobu umělé jeskyně ve 

svém sídle Lednici,” dokládá drancování přírodní památky Dvořáč a dodává: „Krápníky sice pomalu 

rostou, ale bude trvat celá staletí, než se opět obnoví.” Trasa v délce 600 metrů vám s průvodcem 

zabere něco přes hodinku a je přístupná třikrát denně, od úterý do neděle. 

 Rozhovor 

 Přijďte si zahrát na speleology 

 Vydejte se po stopách neandrtálců, průkopníka speleologie J. A. Nagela i spících netopýrů v 

tajemném světě Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu. Nejlépe o tom může vyprávět 

Miluše Hasoňová, která již 13 let působí jako vedoucí provozu tamních jeskyní. 
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 Když se řekne jeskyně, mnoha lidem se vybaví právě ty vaše. Co patří k jejich největším 

lahůdkám? 

 Jsou to hlavně nejdelší zpřístupněné jeskyně u nás. Jde v podstatě o dvě jeskyně spojené v jednu 

a k propojení došlo v roce 1923. Každá má ale přesto jiný charakter. Ve sloupské části jsou velké 

dómy a propasti, nachází se zde i Eliščina jeskyně, jež vyniká nádhernou akustikou. V šošůvské 

části jsou zase menší síně s bohatou krápníkovou výzdobou. Některé z krápníků jsou pískovo-

oranžové barvy, což je výjimečné. 

 A co v zimě? Máte zavřeno? 

 Ani v zimě nepřijdete zkrátka. Zimní trasa je oproti klasickým trochu upravená kvůli netopýrům, 

kteří se v sloupské části ukládají k zimnímu spánku. Správa CHKO Moravský kras nám do prostor 

zakázala v zimě chodit. Během prohlídky tedy procházíme celou šošůvskou jeskyní s nově 

otevřenými prostory. Návštěvníci jdou s baterkami, protože sem tam se nějaký netopýrek může 

objevit, a neradi bychom ho vzbudili. Na zimní prohlídky je nutné se předem objednat, kapacita je 

pouze 20 až 25 lidí. 

 A co pro odvážnější povahy? Nějaké šplhání či lezení by nebylo? 

 Ano, máme adrenalinovou trasu po stopách J. A. Nagela, který ji v roce 1748 objevil. 

 Propastí sestoupíme do hloubky asi 70 metrů, jimž říkáme mokrá patra, protože se tam brodíte 

blátem, hlínou, ale i kamením. Tak jak to příroda zanechala. Návštěvníci si trochu zahrají 

na speleology. Dostanou helmu, čelovku, gumáky a rukavice. Procházíme jak východním, tak i 

západním řečištěm sloupského potoka. Často dojde i na plazení či lezení po čtyřech, protože trasa 

prochází úzkými chodbičkami. 

 Jak dlouho „procházka” trvá a má nějaká omezení? 

 Celý zážitek trvá tři hodiny a je nutné se předem objednat. Doporučený věk je od 10 let. Prohlídka 

je z bezpečnostních důvodů určená pro dvě až deset osob. Od dubna do září se prohlídky konají 

dvakrát denně, od listopadu do března pak pouze jednou. 

 Udály se během prohlídek nějaké nové objevy? 

 Během nich ne, ale jinak jsme významným archeologickým nalezištěm. V jeskyni Kůlna, která 

je součástí všech okruhů, odborníci z Moravského zemského muzea v Brně objevili čelist 

neandrtálského člověka, což poukazuje na jejich osídlování. Rovněž bylo nalezeno osm ohnišť. I 

proto jsme připravili speciální expozici, kde se návštěvníci dozví o způsobu jejich života či jak se 

loví mamut. 

 Kam za speleologickým zážitkem: 

Jihočeský kraj – Chýnovská jeskyně – duben až říjen 

Jihomoravský kraj – jeskyně Balcarka, Kateřinské jeskyně – březen až listopad,  

Punkevní jeskyně – celoročně, jeskyně na Turoldu – duben až listopad 

Liberecký kraj – Bozkovské dolomitové jeskyně – celoročně 

Olomoucký kraj – Mladečské jeskyně – duben až listopad, jeskyně na Pomezí – leden až listopad, 

jeskyně na Špičáku – leden až říjen 

Středočeský kraj – Koněpruské jeskyně – duben až listopad 

Stalaktit – krápník rostoucí od stropu jeskyně dolů 

Stalagmit – krápník vzpínající se ze dna jeskyně 

Stalagnát – krápníkový sloup vzniklý srůstem stalagmitu a stalaktitu 

 https://www.denik.cz/cestovani/prijdte-se-zahrat-do-podzemi-20180202.html 

 

04. Netopýrům bránil v letu do jeskyní v oboře Hvězda odpad, ten už je pryč. 

praha.iDNES.cz | 10. 02. 2018 | Autor: Jan Bohata | Téma: Jeskyně ČR 

 V oboře Hvězda sídlí v tamních podzemních štolách, dutinách a zasutých místech vzácné druhy 

hmyzožravých netopýrů. Ti však měli do svých obydlí často problém proniknout kvůli hromadám 

odpadků před vchody do podzemí obory.  Díky velkému úklidu už ale mají klid 

https://www.denik.cz/cestovani/prijdte-se-zahrat-do-podzemi-20180202.html
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 „U vchodu do tamějších podzemních prostor jsme se postarali o velký úklid odpadu, který se zde 

za dlouhé roky nashromáždil,“ uvedla Petra Fišerová ze společnosti Lesy hl. města Prahy (LHMP), 

která o oboru pečuje. 

 Zaměstnanci Lesů spolu s ochránci přírody prošli při pátrání po netopýrech očištěné prostory, 

například označené jako „Štola č. 1 Hvězda“. „Objevili jsme několik jednotlivců a četné pobytové 

stopy netopýrů,“ uvedla Dagmar Zieglerová z organizace Nyctalus Českého svazu ochránců přírody, 

která o létající savce pečuje. K netopýrům vstup zakázán 

 Zmíněná vyčištěná místa jsou pro běžné návštěvníky Hvězdy nepřístupná, aby měli hmyzožravci 

klidný zimní spánek. Létající savci totiž přes zimu hibernují. Kromě klidu k tomu netopýři potřebují 

také úkryty se stálou teplotou, která se pohybuje podle druhu v rozmezí od dvou do deseti stupňů 

Celsia, a s vysokou relativní vlhkostí. 

 Při zimním spánku maximálně zpomalí svůj metabolismus a přečkají období bez potravy. Ale teplá 

zima jim doteď komplikovala život. „Teplo je probouzí a oni se přesunují,“ řekla Dagmar Zieglerová. 

 Další zajímavá překvapení na ochránce přírody mohou čekat v jednom z nejzajímavějších důlních 

děl na Hvězdě, 293 metrů dlouhé, cihlami vyzděné štole Světluška, o niž pečuje Správa Pražského 

hradu. Od pramenů zachycených ve studničním domku s tímto půvabným jménem měl být zásobován 

vodovod Pražského hradu. Pitnou vodu odtud Hrad nakonec nebral, nicméně vodu odsud po nějakou 

dobu v uplynulém století čerpala nedaleká Liboc. 

 „Nenavštívili jsme prostory Světlušky deset let. Její prozkoumání plánujeme v nejbližší době,“ 

vysvětlila Dagmar Zieglerová. Domov letců ušatých i večerních 

 Ze zimního spánku se netopýři budou budit ke konci března. Na jaře se „rozehřívají“ na provozní 

teplotu, což může být komplikovaný proces. V létě poté zakládají mateřské kolonie, které mohou čítat 

podle druhu od desítek do stovek jedinců. Hvězda představuje domov netopýrů rezavých, ušatých, 

parkových a večerních. Jde o silně ohrožené druhy, potýkající se s úbytkem přirozených útočišť či 

buzením ze zimního spánku, který tyto drobné tvory stresuje. 

 K největším z obyvatel Hvězdy v této kategorii náleží netopýr večerní, dorůstající velikosti mezi 

šesti a osmi centimetry a váhy od 13 do 30 gramů. Nejhlasitější ze zmíněných druhů žijících v 

památné oboře je netopýr rezavý. 

 „Vydává jeden z nejsilnějších echolokačních signálů z řádu našich netopýrů, který lze zachytit až 

ze vzdálenosti sto metrů,“ uvedl přírodovědec Ivan Horáček. Hlasy rezavého netopýra jsou slyšitelné 

i pouhým lidským uchem. 

 V Praze noční letci nežijí pouze pod Hvězdou. Hlavní město patří již řadu let k oblíbeným 

„štacím“ netopýrů. „V Praze je nyní doloženo s jistotou sedmnáct druhů netopýrů. Mezi nejčastěji 

zaznamenané druhy patří netopýr rezavý ze 190 lokalit, dále večerní z 88 lokalit, vodní ze 72 lokalit, 

pestrý ze 71 lokalit a parkový z 53 lokalit,“ uvádí přírodovědci. 

 Specifičtí savci obývají mimo jiné i dutiny starých stromů nebo škvíry v obytných domech. 

Ubývající přirozené prostředí se jim odborníci snaží nahrazovat v metropoli mimo jiné umisťováním 

speciálních netopýřích budek. 

 Pestrost komunity létajících savců v Praze vynikne v porovnání s ostatními lokalitami v Česku. V 

celé zemi totiž odborníci zaznamenali dohromady 26 druhů netopýrů. 

 https://praha.idnes.cz/netopyri-obora-...aspx?c=A180208_381779_praha-zpravy_nuc 

 

05. Když zima mrazem čaruje. 

Lidové noviny | 17. 02. 2018 | Autor: Eva Obůrková | Téma: Jeskyně ČR 

 Ledové sochy, sněhové hrady nebo obří Krakonoše – jeden právě teď hlídá náměstí v Jilemnici – 

sice příroda vyčarovat neumí, zato dokáže jiné kousky. 

 Pokud jste už někdy viděli obří zamrzlé vodopády, opony nebo sloupy, víte, o čem je řeč. Vtip je 

v tom, že taková místa jsou vzácná, a ještě složitější je odchytit správný čas k výletu. 

 Otázka, které ledopády jsou nejkrásnější, je zbytečná. Nikdy se totiž nedá dopředu odhadnout, jak 

budou vypadat a jak budou velké. V mírných zimách bývají mrňavé, někdy dokonce vůbec 

nevyrostou. A pozor, nemění se jen jejich velikost, ale i barva: hlína, písky i rozkládající se zbytky 

https://praha.idnes.cz/netopyri-obora-hvezda-praha-liboc-odpad-fck-/praha-zpravy.aspx?c=A180208_381779_praha-zpravy_nuc
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odumřelých rostlin totiž zbarvují tající vodu do nejrůznějších tónů, od průzračných přes bílé a žluté, 

oranžové a medové, okrové či hnědé až po zelené a černé. 

 Jak vlastně ledopády vznikají? Nejde o zamrzlé vodopády, ale jen zmrzlou vodu z tajícího sněhu.  

 Zatímco ve skalních městech Českého ráje nebo v Adršpašsko-teplických skalách se vsakuje do 

pískovce, jinde stéká po skalách a tvoří obrovské rampouchy. Aby ledová výzdoba vůbec vznikla, 

chce to pořádnou zimu se sněhem a střídající se mrazivé noci a dny, kdy je tepleji. Tající voda se pak 

mění v led a postupně přirůstá ke starším vrstvám. 

 Ledopády Českého Švýcarska 

 Velkou zimní atrakcí jsou ledové útvary v okolí Brtníků a Vlčí Hory na území Národního parku 

České Švýcarsko, proto se jim říká Brtnické ledopády. Když se zima vydaří, ve skalních soutěskách 

se dá objevit celá řada dalších ledopádů. Některé mají svá jména, například Velká a Malá kaskáda, 

Opona, Konírna, Křepelčí stěnka či Betlém. 

 K ledopádům se nejlépe dostanete z obce Brtníky kolem zámečku Šternberk a přes Soví vyhlídku, 

kde se před vámi otevře členitá krajina ponořená do ticha a zimních snů. V orientaci v terénu výrazně 

pomáhá okruh, který vyznačila správa národního parku; ten kopíruje zelenou značku z Brtníků 

směrem k jihu a pak se údolím Vlčího potoka po trase cyklostezky 3033 vrací zpět; na silnici z Vlčí 

Hory do Brtníků ústí u rozcestníku Vlčí potok – U jezevce. Dočasné ukazatele (a také cestičky, 

kterými už nepochybně davy nadšenců prošly před vámi) vás nasměrují k nejzajímavějším ledovým 

útvarům mimo hlavní trasu; to se týká například ledopádů Varhany a Velký ledový sloup. Cestou 

minete i další zajímavá místa; ze skal například shlíží do údolí zřícenina Brtnického hrádku a 

pitoreskní pamětní deska zase připomene pruský tábor z 18. století. 

 Další kouzelné místo zimního Českého Švýcarska, kde každoročně v zimě vzniká ledová výzdoba, 

najdete ve stráni na pravém břehu řeky Křinice v Kyjovském údolí, přibližně dva kilometry od obce 

Kyjov. Pískovcový skalní převis s podzemními prostory se nazývá Jeskyně víl; rampouchy tu 

vyrůstají ze stropu i ze dna, objevují se i ledové záclony a další tvary, takže jeskyně připomíná 

podzemí s klasickými krápníky. Výzdoba v podobě lahvovitých ledových útvarů bývá i v jeskyni 

Vinný sklep; tu najdete přibližně v polovině cesty mezi Kyjovem a Jeskyní víl, pod zříceninou 

Kyjovského hradu. 

 Ledové Pulčiny 

 Zatímco v Českém Švýcarsku se přírodní ledové divadlo odehrává odedávna, na opačném konci 

republiky, poblíž Pulčína, místní části Francovy Lhoty na Valašsku, jde celkem o novinku. V 

Pulčínských skalách se totiž ledopády poprvé objevily zhruba před třiceti lety. Předtím tu býval les, 

jenže stromy napadl kůrovec, a byly vykáceny. Voda z tajícího sněhu se od té doby na Pulčinách 

vsakuje do země a na hranách skal vytváří ledové záclony a malé ledopády. 

 Ty nejkrásnější najdete v rokli zvané Ancona, malém kaňonu obklopeném skalami. Malé i větší 

barevné rampouchy, které během zimy zvolna rostou a mění barvy, se začínají objevovat vždy na 

začátku nového roku a nejhezčí prý bývají na přelomu února a března. 

 Rady před cestou 

 Ledopády se většinou vytvářejí během ledna a nejhezčí a největší bývají v únoru. Pokud nepřijde 

obleva, obvykle vydrží alespoň do začátku března. 

 Brtnické ledopády jsou vyznačené v letáku s mapkou, který si můžete vyžádat v informačních 

střediscích, např. v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.  

 K Pulčínským skalám a ledopádům se vydejte z Pulčína, cesta je dlouhá asi 2 km. Potíž je v tom, 

že místo leží v rezervaci Pulčín-Hradisko, kde se nesmí chodit mimo vyznačené cesty. Pro přístup k 

ledopádům se podařilo dojednat výjimku; cesta začíná u infocentra, je značená cedulkami se šipkami 

a je otevřená do půlky března.  

 Ledové tajemství jeskyně Salka 

 O jeskyni Salka nad Pasečnicí se vypráví všelicos: že tu bydlí strašidlo, o kterém se na Chodsku 

říká, že „žádnej neví, jak vypadá“, i historka o dělnících, kteří tu kdysi těžili břidlici a které náhlá 

záplava pohřbila v hlubinách. V zimě zdobí portál jeskyně obrovské rampouchy a ledopády. Také 

tady jejich tvar a velikost záleží na tom, jaká je zima a jak rychle přijde jaro. 
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 Zajímavost: 

 Do nitra Salky se nedostanete, jeskyně – ač poměrně vysoko v kopcích – je zaplavená vodou. V 

polovině 50. let zkoušeli rybáři posílit její vodou tok Zubřiny. Skalnaté podloží se však nedalo 

prokopat a vodu se nepodařilo odčerpat. Po týdnu neúspěšných pokusů se opět zaplnila vodou. 

 Čas: 1 hodina 

 Start a cíl: Pasečnice – Salka a zpět Délka trasy: 2,4 km Terén: Na trase vás čeká jak asfaltka v 

Pasečnici, tak zpevněná polní cesta a na samém konci lesní pěšinky a kamenitý terén kolem jeskyně. 

 Poslední část cesty budete stoupat do kopce. Na jeskyni vás upozorní informační tabule umístěná 

zhruba 20 metrů od vchodu. Připravte se, že cestou budete potkávat poměrně dost výletníků, Salka 

je díky rampouchům oblíbeným zimním cílem.  

 Cesta: Z Pasečnice se nechte vést zelenou turistickou značkou do kopce po úbočí vrchu Salka (600 

m). Za polem stezka odbočuje do lesa a po 500 metrech dorazí na rozcestí Salka. Bývalá břidlicová 

štola leží stranou cesty kousek odtud. Souřadnice startu a cíle: 49.3936503N, 12.8958906E 

49.3859367N, 12.8907300E 

 Lyžařské dálky 

 Milovníci maratonů nemusejí zahálet ani v zimě. V sobotu 24. 2. na šumavské Horské Kvildě 

startuje Šumavský skimaraton, letos se koná už 33. ročník. Trasu si můžete vybrat podle věku i svých 

možností. Pořadatelé pamatovali i na děti, pro které je připraven speciální závod, a na „nezávodníky“, 

pro něž jsou nachystány vyjížďky na běžkách.  

 Skoro až na druhé straně republiky startuje rovněž o příštím víkendu JeLyMan, což je zkratka 

Jesenického lyžařského maratonu. Trasa začíná ve Velkém Vrbně, měří buď 40, nebo 20 km a vede 

v okolí horské chaty Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem. V případě špatných sněhových 

podmínek je připraven náhradní termín.  

 Studená Pekárna 

 Ledové stalagmity různé výšky a šířky se v zimě objevují také v portálu jeskyně Pekárna; vytváří 

je voda kapající ze stropu. Jeskyni najdete ve svahu nad Mariánským údolím u Brna. To začíná v 

městské části Líšeň a klikatí se kolem potoka Říčka směrem k Moravskému krasu. Cestou objevíte 

několik mlýnů a výletních restaurací, bobovou dráhu (během zimy se na ní svezete o víkendech) a 

také další menší jeskyně. Pekárna je z nich největší a určitě se vám bude hodit baterka. Krásné 

ledové stalagmity bývají k vidění také v jeskyni Lidomorna či Hladomorna pod zříceninou hradu 

Holštejn v Moravském krasu nebo v jeskyni v Petrově skále v lesích u Spálova na Novojičínsku. 

 Ledová pravidla 

* Buďte opatrní, cesty bývají často zledovatělé, kluzké a zrádné.  

* I když jde jen o krátké výlety, většinou vás čeká brodění sněhem, klouzání po ledu nebo bláto (často 

všechno dohromady). Základem je dobré vybavení: vhodné oblečení a nesmekavá obuv nebo boty s 

hroty, hodit se může i čelovka s náhradními bateriemi, turistická mapa a termoska s teplým nápojem. 

* Nevstupujte pod ledopády, zejména v době jarního tání se velké ledové bloky mohou zničehonic 

utrhnout.  

* Pokud půjdete se psy, je nutné mít je na vodítku.  

* Držte se tras a respektujte zákazy vstupu do některých míst; často jde o ochranu hnízdišť vzácných 

ptáků. 

Foto popis| Za oponou brtnických ledopádů, které se nacházejí na území Národního parku České 

Švýcarsko 

 Foto popis| Jeskyně Salka – památka na těžbu kyzové břidlice 

 

06. Vrcholí vlna mrazů. 

ČT 24 | 28. 02. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 David Borek, moderátor 

 Pokračuje a vlastně vrcholí letošní vlna mrazů. Tak teď čísla, dnešní rekordy. V Krušných horách 

to bylo okolo minus 28 stupňů. „Nejtepleji“ bylo v Praze, na stanici Klementinum po ránu jen minus 

11. No, a tohle jsou dopady. Tak třeba na Sokolovsku mají netradiční únorové povodně. Nezpůsobil 
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je déšť, ale ledové kry. Na střední Moravě potom mrazy vyvolaly jeden paradox. Lidé se mohou jít 

ohřát do jeskyně, kde je celý rok stejná teplota. 

 Jakub Gabriš, Správa jeskyní ČR 

 Takže teď když máme venku minus 20 stupňů, tak tady je samozřejmě stále stejná teplota, 7 – 8 

stupňů plus, takže je zde velmi teplo. 

 David Borek, moderátor Tohle je taky zajímavé. Kvůli mrazům zažila česká přenosová soustava 

nejvyšší spotřebu elektřiny od roku 1990. Prostě topení domácností i firem jeden na plné obrátky. 

 Úplně konkrétně. Dopoledne činil hodinový průměr skoro 12 tisíc megawattů. Pro srovnání loňské 

minimum koncem července bylo necelých 5 tisíc. Silné mrazy mají ale vlastně i pozitivní dopad na 

energetiku, hlavně na tu jadernou. Chladícím věžím totiž v chlazení vody pomáhá počasí. 

 Osoba 

 Například za posledních pět dní jsme vyrobili téměř 130 tisíc megawatthodin elektřiny, což je o 2 

tisíc megawatt více než za prvních pět dní v červenci loňského roku. Ono tenhlens ten rozdíl by stačil 

k pokrytí přibližně roční spotřeby asi šesti stovek českých domácností. 

 

07. Nacvičují taktiku pod ledem i ve vrtulníku. 

Bruntálský Region | 06. 03. 2018 | Autor: Fidel Kuba | Téma: Jeskyně ČR 

 Vedou na Šifrech výcvik speciálních policejních jednotek. Jindy cvičí zásah z vrtulníku, loví 

výbušniny nebo mapují podvodní jeskyně. Jaké je zažívat dobrodružství na plný úvazek? 

 Policejní zásahové jednotky a také jednotky ÚRN (protiteroristický Útvar rychlého nasazení) musí 

být připravené splnit úkoly na souši, ve vzduchu i pod vodou. A dokonce i pod ledem. Nácvik pod 

ledem vedou ve Svobodných Heřmanicích v zaplaveném lomu Šifry instruktoři potápěčských činností 

kpt. Roman Kudela a mjr. Martin Kučera. 

 „Já a dalších asi 23 kolegů – instruktorů speciálních jednotek pro celou republiku – jsme 

soustředěni na speciálním policejním útvaru Policejního prezidia České republiky, který se jmenuje 

Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku. Má sídlo v Brně a druhé pracoviště ve Frýdku-

Místku. Kolega Kučera je šéfem právě toho frýdeckého,“ představil útvar policejních potápěčů 

instruktor Roman Kudela. 

 Jeho odbor nevede jen výcvik potápěčů, ale je také výkonným útvarem. „Provádíme také pátrání 

po osobách a věcech pod hladinou. Provádíme speciální taktické akce z vrtulníku, takzvané operace 

voda – vzduch. Jsme současně zaměřeni na činnosti ve výškách i v hloubkách. Naše operační hloubka 

pro případy nasazení je sto metrů, a to i v uzavřených prostorách, jako třeba v jeskyních nebo pod 

ledem,“ doplnil Kudela, který s kolegou Kučerou jsou současně také civilními instruktory potápění. 

 „Věnujeme se také zkoumání zaplavených prostor ve starých důlních dílech, zejména v břidlicové 

oblasti Opavska a Bruntálska. Můžeme školit snad vše, na co si vzpomenete,“ doplnil Kudela. Tito 

potápěči jsou i pyrotechnici, kteří vyráží na zahraniční mise. 

 Již šest let se podílí na odminování řek a jezer na Balkáně. Působí zejména v Bosně a Hercegovině.  

 „Také jako instruktoři speciálních jednotek každoročně školíme bosenské kolegy a další balkánské 

jednotky. Je to SIPA, což je tamní protiteroristická jednotka a FUCZ, což je speciální pyrotechnická 

jednotka. Každý rok absolvujeme kolem šesti zahraničních misí,“ uzavřel Roman Kudela a pak se 

omluvil, že už si musí jít balit výbavu před cestou do Mexika. 

Foto popis| Roman Kudela (vpravo) vede zimní potápěčský výcvik speciálních jednotek na 

Šifrech. Ovládá ale také taktické akce voda – vzduch, zkoumá zatopené doly i jeskyně a na 

zahraničních misích se podílí na odminování řek a jezer. 
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08. Nikola urychlí hasičům záchranné práce v podzemí. 

blanensky.denik.cz | 09. 03. 2018 | Autor: Jana Štégnerová | Téma: Jeskyně ČR 

vyskovsky.denik.cz |09. 03. 2018 | Autor: Jana Štégnerová |  

 Hasiči mají unikátní komunikační systém. Zapůjčili jim ho ve čtvrtek speleozáchranáři z Rudice 

na Blanensku. Umožní jim bezdrátové spojení při záchranných pracích v podzemí. 

 Dvě žluté krabice, čtyři špulky s namotaným drátem. Jednoduše vypadající zařízení Nikola, které 

vyvinuli francouzští záchranáři, je malý zázrak. Navázání spojení týmů v podzemí a na povrchu je 

teď otázkou minut. „Budeme ho používat hlavně při záchranných akcích v jeskyních.  

 V případě, že budeme na místě první, nemusíme čekat na Speleologickou záchrannou službu, až 

Nikolu přiveze. Dokážu si její použití představit i při neštěstí při kopání studní. Třeba na Špilberku, 

tam je boční štola. Kdyby se v ní něco stalo, obvyklá komunikace by byla nemožná,“ přiblížil, kde 

hasiči systém použijí, velitel hasičů-lezců ze základny Lidická v Brně Jiří Buček, kam Nikola 

rudických záchranářů zamíří.   

 Členům Speleologické záchranné služby představili unikátní komunikační systém jejich 

kolegové z Francie už v roce 2011. V Čechách je dnes sedm Nikol. Vlastní je Speleologická 

záchranná služba. Dvě jsou na stanici Čechy, jednu z pěti ze stanice Morava, která sídlí v Rudici, 

mají teď hasiči z Brna. Poprvé ji použili při záchranně zaklíněného muže v jeskyni Nová 

Drátenická přesně před rokem. 

 V jednom z komínů jeskyně zavalil blok vápence nohy jeskyňáře. „Tenkrát jsem byl poslední 

běžec v jeskyni. Pak nastoupila Nikola,“ konstatoval s úsměvem Buček. 

 Dorozumívání mezi týmy v jeskyni a na zemi bylo složité. „Je potřeba předávat informace o stavu 

zraněného. Ten určuje postup záchranných prací. Nebo o tom, jaký materiál dole potřebujeme. 

Jeden z nás se vždycky musel dostat ven a pak zase zpátky. Byla to velká ztráta času, která ohrožovala 

lidský život,“ popsal výhodu zařízení náčelník Speleologické záchranné služby Roman Šebela.  

 Nikolu oceňují i amatérští jeskyňáři. „To, co dřív trvalo desítky minut, je teď otázkou vteřiny. Co 

jsem slyšel, i dosah je dostačující, za mě super,“ řekl Michal Juránek ze skupiny Topas.  Nikola 

umožňuje bezdrátové spojení ve vápencovém masivu. Na povrchu a v podzemí se roztáhnou dráty, 

které slouží jako anténa. Ty pak propojí dlouhé radiové vlny. Spojení v jednolitém masívu je možné 

až do 1200 metrů. „Například beton nebo železné výztuže spojení ruší,“ konstatoval Šebela. 

 Nejdůležitější je správné umístění antény. Aby byla zorientovaná stejným směrem, je do boxu 

přiložená i buzola.  Zprávu o moderních přístrojích v rukách záchranářů a hasičů vítají i obyčejní 

lidé.  

 „Nepředpokládám, že by mě někdy zachraňovali v jeskyni. Ale i tak jsem ráda, že mají lepší 

vybavení. Nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat,“ řekla třeba Jiřina Háková z Blanska. 

 https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...achranne-prace-v-podzemi-20180308.html 

 

09. I pro hasiče. Nikola pomůže v jeskyních. 

Týden u nás | 14. 03. 2018 | Autor: Jana Štégnerová | Téma: Jeskyně ČR 

 V Moravském krasu bádají léta skupiny amatérských speleologů. I díky jejich práci si mohou 

některé jeskyně prohlédnout také turisté. Tajemné podzemní prostory však kromě unikátních 

přírodních úkazů často hrozí nebezpečnými situacemi. I přes dodržení bezpečnostních opatření. 

 Například loni v jeskyni Nová Drátenická u Křtin uvízl jeskyňář pod velkým kamenem. 

 Záchranná akce trvala asi šest hodin. Ne vždy však úsilí záchranářů mělo šťastný konec. 

 Hasiči mají od minulého týdne unikátní komunikační systém. 

 Půjčili jim ho speleozáchranáři z Rudice na Blanensku. 

 Umožní jim bezdrátové spojení při záchranných pracích v podzemí. 

 Dvě žluté krabice, čtyři špulky s namotaným drátem. Díky zařízení Nikola, které vyvinuli 

francouzští záchranáři, je navázání spojení týmů v podzemí a na povrchu otázka minut.  

 „Budeme ho používat hlavně při záchranných akcích v jeskyních,“ shrnul velitel hasičů-lezců z 

brněnské základny Lidická Jiří Buček. 

  

https://blanensky.denik.cz/zpravy_region/nikola-urychli-hasicum-zachranne-prace-v-podzemi-20180308.html
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 Bezdrátové spojení 

 Nikola umožňuje bezdrátové spojení ve vápencovém masivu. Na povrchu a v podzemí se 

roztáhnou dráty, které slouží jako anténa. Ty pak propojí dlouhé rádiové vlny. 

 V případě, že hasiči dorazí na místo neštěstí první, nemusí už čekat na Speleologickou 

záchrannou službu, až Nikolu přiveze. „Dokážu si její použití představit i při neštěstí při kopání 

studní. Třeba na Špilberku, tam je boční štola. Kdyby se v ní něco stalo, obvyklá komunikace by byla 

nemožná,“ doplnil Jiří Buček. 

 Členům Speleologické záchranné služby ze stanice Morava, která sídlí v Rudici na Blanensku, 

představili unikátní komunikační systém jejich kolegové z Francie už v roce 2011. V České republice 

je nyní sedm Nikol. Vlastní je Speleologická záchranná služba. Dvě jsou na stanici Čechy, jednu z 

pěti ze stanice Morava, která sídlí v Rudici, mají teď hasiči z Brna. 

 Poprvé v akci 

 Poprvé ji použili při záchraně zaklíněného muže v jeskyni Nová Drátenická přesně před rokem. 

 V jednom z komínů jeskyně zavalil blok vápence nohy jeskyňáře. Dorozumívání mezi týmy 

v jeskyni a na zemi bylo složité. „Je potřeba předávat informace o stavu zraněného. Ten určuje postup 

záchranných prací. Nebo o tom, jaký materiál dole potřebujeme. Jeden z nás se vždycky musel dostat 

ven a pak zase zpátky. Byla to velká ztráta času, která ohrožovala lidský život,“ popsal výhodu 

zařízení náčelník Speleologické  záchranné služby Roman Šebela. 

 Nikolu oceňují i amatérští jeskyňáři. „To, co dřív trvalo desítky minut, je teď otázkou vteřiny. I 

dosah je dostačující,“ řekl Michal Juránek ze skupiny Topas. Spojení v jednolitém masivu je možné 

až do dvanácti set metrů. „Například beton nebo železné výztuže spojení ruší,“ konstatoval Šebela. 

 Nejdůležitější je správné umístění antény. Aby byla zorientovaná stejným směrem, do boxu 

přiložená i buzola. 

 Zprávu o moderních přístrojích v rukách záchranářů a hasičů vítají i lidé. „Nepředpokládám, že 

by mě někdy zachraňovali v jeskyni. Ale i tak jsem ráda, že mají lepší vybavení. Nikdy nevíte, kdy 

je budete potřebovat,“ řekla třeba Jiřina Háková z Blanska. 

 „Budeme ho používat hlavně při záchranných akcích v jeskyních,“ Jiří Buček, velitel brněnských 

hasičů-lezců. 

 Komunikační systém Nikola 

 Vyvinuli ho francouzští speleozáchranáři. 

 Baterie vydrží až 10 hodin provozu. 

 Zatím je systém analogový. Francouzi už vyvíjí digitální. Ten bude fungovat i s tím stávajícím. 

 Umožňuje bezdrátové spojení, jako jediný funguje pod zemí. 

 Dlouhé rádiové vlny projdou v jednolitém vápencovém masivu i vrstvou 1 200 metrů. 

 V České republice je nyní 7 systémů Nikola, 1 z nich mají i hasiči z Brna. 

 Foto autor| Infografika: Deník/Markéta Evjáková 

 

10. Nenechte si ujít 

Chvilka pro tebe | 21. 03. 2018 | Téma: Správa jeskyní ČR 

 Velká noc  

 Akce Fašanky, fašanky, velká noc ide, která se koná 24. a 25. března ve Skanzenu Strážnice – 

postního období až do Velikonoc. Těšit se můžete na vynášení smrtky, nošení létečka, pletení 

velikonočních pomlázek, malování kraslic, šlahačku, Velikonoční jarmark a další ukázky a atrakce. 

 Puzzlemanie 

 Už 10. ročník Puzzlemanie propukne 24. března v pražském Centru Černý Most. Soutěžit ve 

skládání puzzle o hodnotné ceny můžete v šesti kategoriích a o drobné výhry i v oblíbených 

miniturnajích. Připravený je i doprovodný program a jeho součástí je také sbírková akce – koupí 

motýlka, ručně malovaného barvami na sklo, podpoříte padesátikorunou programy pro klienty KC 

Motýlek se zdravotním postižením.  
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 Probuďte netopýry! 

 Chcete se dozvědět něco zajímavého o tajemných netopýrech? Vidět je zblízka? Možnost máte 24. 

března v 10 a 13 hodin při tematicky zaměřených prohlídkách Javoříčských jeskyní s názvem 

Probouzení netopýrů. Klasická prohlídka bude doplněna poutavým vyprávěním zkušeného zoologa a 

prezentací. Kapacita jeskyně je omezena, proto je nutná rezervace předem. 

 Jaká byla Máří Magdaléna? 

 Nový film Máří Magdaléna je životopisným dramatem o jedné z nejzáhadnějších biblických 

postav. Je opředena mnoha mýty - ten nejčastější z ní dělá bývalou prostitutku, napravenou setkáním 

s Ježíšem Kristem, ten nejodvážnější jí přisuzuje roli jeho manželky. Film ukazuje dojemný a 

působivý obraz ženy, která se provinila tím, že se narodila do špatné doby. V kinech od 22. března. 

 Cesta do pravěku 

 V nové archeologické expozici Cesta do pravěku Blanenska v muzeu na blanenském zámku se 

můžete vydat napříč časem až do dob, kdy jeskyně Moravského krasu obývali neandertálci, a 

prozkoumávat unikátní dochované artefakty. K nejzajímavějším předmětům patří nálezy z 

tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála. Expozice je přístupná po v rámci hlavního okruhu muzea. 

 Zahrady se otvírají 

 Zámek v Děčíně obklopují krásné zahrady a právě ty se 24. března slavnostně otevřou po zimní 

přestávce. Návštěvníci budou moci obdivovat i zrestaurovanou část barokního letohrádku a užít si 

doprovodný program a hudební vystoupení, která zpříjemní procházku zahradami. S dětmi si třeba 

dospělí zahrají pátrací hru Putování za Dřevánky, spojenou s výrobou hraček. 

 Zpátky do 14. století 

 Historický román Philippa Favreho 1352 v plamenech je založený na faktech a postavách reálných 

i fiktivních. Vypráví napínavý, romantický a vtipný příběh. Guillaume Perronet, lékař z údolí Valais, 

se postaví do čela vzpoury obyvatel kraje proti bezpráví a tyranské vládě sionského biskupa 

Guicharda Tavela i proti vojenským zásahům savojského hraběte Amadea. Zastání najde v osobě nám 

blízké - v římském císaři a českém králi Karlu IV. 

 Foto autor| foto: CinemArt, shutterstock.com, archiv firem 

 

11. Padělatelům peněz hrozily kruté tresty. Dnes si „odpočinou“ v pohodlném vězení. 

mesec.cz | 21. 03. 2018 | Autor: Zbyněk Kalabis | Téma: Jeskyn ČR 

 Vypichování očí nebo useknutá ruka přibitá na mincovnu. Trest smrti oběšením. Padělání peněz 

se již ve středověku trestalo velmi přísně. V moderní společnosti jsme se už naštěstí posunuli k 

humánním trestům. 

 Tresty byly velmi přísné 

 V antickém Řecku se trestalo padělání peněz na základě Solónových zákonů smrtí. 

     Za vlády českého krále Přemysla Otakara II. byl pro padělatele mincí stanoven trest smrti a 

zabavení veškerého jeho majetku. Král Jiří z Poděbrad stanovil pro padělatele mincí trest „hrdla 

ztracení“. Vladislavské zřízení zemské (neboli zemský zákoník z roku 1500) padělatelům určilo trest 

upálení zaživa. 

 V Drážďanech provinilci vypichovali oči, příp. jeho useknutou ruku přibíjeli na mincovnu. 

Zákoník císaře Maxmiliána z roku 1499 znal pro padělatele vedle trestu ohněm také smrt škrcením 

nebo smýkáním. V praxi se však pravděpodobně postupovalo odlišně u šlechtických padělatelů. 

 Čínské bankovky z doby dynastie Ming (1368–1644) nesly varování, že padělatel a rozšiřovatel 

padělaných peněz bude pověšen. Kdo na padělatele upozornil, byl odměněn, tedy propadl mu veškerý 

padělatelův majetek. V Číně se v jako první zemi na světě používaly papírové peníze. 

 Jakkoli bývaly tresty za padělání peněz v oběhu dosti kruté, jejich účinek rozhodně neodstrašil 

další padělatele. 

 Jak se padělaly peníze? 

 Padělatelství peněz mohlo nabývat nejrůznějších forem. Za zvláštní případ lze označit oficiální 

padělatelství, kdy se vydávána mince tzv. oslabila již v mincovně, např. přimícháním většího 
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množství mědi na úkor stříbra nebo zlata. Dělo se tak buď na přímý příkaz panovníka, nebo alespoň 

s jeho vědomím. 

 Penězokazectví se mohli dopouštěti také nepoctiví královští mincmistři a další zaměstnanci 

mincoven, když si „bokem“ vyrazili mince sice pravé, ale neoprávněně vyražené. 

 Do třetice „kazili mince“ všichni jejich padělatelé a také ti, kteří padělané peníze rozšiřovali. 

 Padělání peněz v roce 2018: 12 let vězení, nebo propadnutí majetku 

§ 233 Trestního zákoníku 

(1) Kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo 

prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání, bude potrestán odnětím svobody na 1 rok až 5 

let. 

(2) Kdo padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako 

peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo 

jako peníze vyšší hodnoty, bude potrestán odnětím svobody na 3 léta až 8 let. 

(3) Odnětím svobody na 5 až 10 let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo 

b) b) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu. 

(4) Odnětím svobody na 8 až 12 let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny působící ve více státech, 

nebo 

     b) spáchá-li takový čin ve velkém rozsahu. 

 Jak zkontrolovat zlaté mince? 

 Lučavka královská (neboli aqua regia čili královská voda) je důležitý pomocník k testování zlata. 

Jedná se o směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové, smíchané v poměru 1:3. Zlato je totiž odolné i 

vůči hydroxidům a kyselinám. Rozpouští se pouze v lučavce královské a v roztocích kyanidů za 

přítomnosti kyslíku. Lučavkou královskou se mince pokape a v závislosti na čase a způsobu mizení 

zlata se určí je ryzost. 

 V britské mincovně Royal Mint je používaná procedura, která se nazývá Trial of The Pyx. Tato 

procedura zajišťuje, že nově vyrážené mince odpovídají požadovaným standardům (uvedeným v tzv. 

Coinage Act). Termín Pyx (z řečtiny) odkazuje na truhlu ze zimostrázového dřeva, v níž bývaly 

uloženy mince, jež měly být předloženy ke zkoušce. 

 Několik tisíc vzorků mincí, určených k přezkoumání, je průběžně vybíráno z běžné produkce. 

Podoba této ceremonie je v podstatě stejná již od roku 1289. Zkouškám předsedá soudce s expertem 

sboru prubířů. Testy pravosti mincí jsou prováděny v prostorách společnosti „Worshipful Company 

of Goldsmith“. 

 Britští padělatelé 

 V Británii ještě ale zůstaneme. V roce 1697 britský parlament přijal zákon, podle něhož je padělání 

bankovek zločin a trestá se smrtí. Tento zákon ovšem nerozlišoval padělání a pozměňování peněz. 

 Významným padělatelem mincí byl William Chalonner. Z obíhajících zlatých mincí odštipoval 

kousky drahého kovu, které pak roztavil a nechal z nich vyrazit nové mince. V roce 1699 byl dopaden, 

odsouzen a pověšen. V této době vykonával funkci správce královské mincovny Isaac Newton. 

 Dalším známým padělatelem britských liber byl Charles Price, známý pod přezdívkou „Old 

Patch“. Zatčen byl dne 14. ledna 1786. Oběsil se ve svojí vězeňské cele 25. ledna 1786, tedy v den, 

kdy s ním měl proběhnout soudní proces. 

 České šikovné padělatelské ručičky 

  Roku 1466 Jan Kníže z Načeradce za to, že „peníze falešné nosil a jimi kupčil a je po zemi rozsíval 

a roznášel“, byl potrestán konfiskací majetku, který připadl Jiřímu z Poděbrad. 

 Velká penězokazecká dílna existovala v Koněpruských jeskyních u Berouna – „v provozu“ byla 

v letech 1469 – 1471 (a možná ještě o něco déle). Zajímavé je, že se do ní muselo sešplhat po laně 

nebo sestoupit po žebříku, jednodušší přístup neexistoval. 

 Jako zdroj mědi posloužily měděné kotlíky a plech na střechy (podle analýz vyráběný v Kutné 

Hoře). Z nich byly stříhány pásy, ze kterých potom byla vyrážena kolečka o průměru 12–13 
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milimetrů. Tento polotovar se lehce povrchově postříbřil pomocí rtuti žíháním v ohni. Na dřevěném 

špalku se pak vyrážel dvouocasý český lev. 

 Bylo odhadnuto, že zde bylo takto vyraženo 5000 mincí. Je možné, že za zdejším paděláním stál 

místní šlechtic Petr Korenský z Terešova (který náhle výrazně zbohatl) a jeho potomci. 

 Falešné mince se v této době nevyráběly pouze v Koněpruských jeskyních, ale rovněž na hradě 

Špilberku v Brně. Další rozsáhlá padělatelská dílna byla objevena v 19. století v jeskyni Čertova 

díra u Šternberka. 

 Robin Hood a vídeňská mincovna 

 Zajímavé příběhy nejsou spojeny jenom s mincemi, ale také s mincovnami, ve kterých tyto krásné 

kousky kovu vznikají. Jako příklad může posloužit mincovna ve Vídni, hlavním městě Rakouska. 

 Jejímu vzniku předcházela v letech 1190–1191 třetí křížová výprava do Svaté země, které se 

zúčastnil také anglický král Richard Lví Srdce a rakouský vévoda Leopold V. z roku Babenberků. 

 Když se král Richard vracel domů ze Svaté země, maskoval se jako poutník. Ve Vídni jej však 

poznali a zajali. Vévoda Leopold V. pak nechal Richarda uvěznit na hradě Dürnstein na Dunaji, ve 

kterém nedobrovolně přebýval až do začátku roku 1193. 

 Jako podmínku za Richardovo propuštění Leopold požadoval ohromnou částku ve zlatých a 

stříbrných mincí. Výkupné musel sehnat Richardův bratr Jan Bezzemek, který jej v Anglii zastupoval. 

 Podařilo se mu to, ale jenom za cenu „vysávání“ země, proti kterému bojoval legendární zbojník 

Robin  

 Hood… 

 Tímto způsobem získané peníze umožnily vznik vídeňské mincovny. 

 Ale ani ve Spojených státech amerických se nevyhnuli padělatelům. Odhaduje se, že v průběhu 

americké občanské války (v letech 1861 – 1865) byla asi třetina peněz v oběhu padělaných. Dne 5. 

července 1865 byla proto založena americká tajná služba, jejímž úkolem také bylo (až do roku 1985) 

bojovat proti padělání peněz. 

 https://www.mesec.cz/clanky/padelatelu...rozily-krute-tresty-dnes-si-odpocinou/ 

 

12. Začíná turistická sezóna. 

ČT 1 | 29. 03. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 Zuzana Petrů, redaktorka 

 Šli jsme sem, abychom zjistili, co všechno mají památky pro návštěvníky připraveno. Kromě 100 

let novodobé české státnosti budou památky tuto sezónu připomínat taky významné české šlechtice, 

kteří působili v diplomacii. Hned na úvod se ale zaměříme na 2 nejnavštěvovanější turistické cíle na 

jižní Moravě. A to je lednickovaltický areál a Moravský Kras. Jaké novinky si tam připravili, na co 

lákají v nové sezóně, to zjišťovala Dominika Řebíková. 

 Dominika Řebíková, redaktorka 

 Už 8 roků ho každé léto potkávají turisté na Punkvě. Od letoška Jiří Badal kormidluje novou loď. 

 Hynek Pavelka, vedoucí provozu Punkevních jeskyní 

 I staré lodě pocházeli část z roku 1982, část z roku 1990 a už pomalu dosluhovali. Jsou o trošičku 

rychlejší. Velikost musela zůstat stejná, aby ty lodě projeli těma úzkýma chodbama. 

 Dominika Řebíková, redaktorka  
 Do této jeskyně lidé můžou po celý rok. Nejvíc jich ale po zimě dorazí právě na Velikonoce. 

 Návštěvníci teď kvůli opravám mostu pohodlněji zaparkují nahoře u Macochy. Dolů 

k jeskyním je sveze lanovka. I valtický zámek čeká od pátku příliv návštěvníků. Otevřený byl už 

dnes. Zatím dorazily jen menší skupinky. 

 Lenka Beránková, správkyně valtického zámku 

 Prohlídky o víkendu budou zpestřeny hrou na harfu. Ty budou v sobotu. 

 Dominika Řebíková, redaktorka  
 Povedou i čerstvě vytapetovanou ložnicí a jedním z nejdelších průchodů sály u nás. Průchod osmi 

salonky bude letos teprve druhou sezónu otevřený i v nedalekém minaretu v Lednici. 

 Ivana Holásková, kastelánka lednického zámku 

https://www.mesec.cz/clanky/padelatelum-penez-hrozily-krute-tresty-dnes-si-odpocinou/
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 Snažíme se eliminovat jakékoliv poškození při prohlídkách. Návštěvníci dostávají návleky a ty 

skupinky jsou opravdu malé tak, aby nezatěžovaly podlahy a aby všechno probíhalo ke spokojenosti 

restaurátorů. 

 Dominika Řebíková, redaktorka  
 Od zítřka se lidé dostanou i do celého zámku. V zimě měla nejnavštěvovanější památka v kraji 

otevřený jen 1 okruh. Dominika Řebíková, Česká televize. 

 

13. Propad stropu na Černém Mostě. O protiatomový kryt nejde, tvrdí hasiči. 

denik.cz | 03. 04. 2018 | Autor: Pavel Lopušník | Téma: Jeskyně ČR 

 Městská část Praha 14 chce zjistit víc informací o objektu v ulici Bratří Venclíků, jehož strop se 

včera propadl. Hasiči dnes na sociálních sítích uvedli, že nešlo o protiatomový kryt. Místo dnes budou 

zkoumat bánští záchranáři. 

 „Podíváme se, jestli nemáme v archivu nějaké plánky. Pokud tam budou, tak podle nich 

rozhodneme, co budeme dělat – zda to zasypeme, nebo to budeme nějak zpevňovat. Jestli tam plánky 

nebudou, domluvíme se s jeskyňáři, aby se podívali dovnitř kamerou a zjistili, co tam dál je,“ uvedla 

Radiožurnálu Věra Joudová, vedoucí stavebního odboru na Praze 14. 

 Nejde o protiatomový kryt 

 Objekt, jehož strop se propadl včera, se nachází v sousedství školního hřiště. Výuku by to ale 

ohrozit nemělo. Dnes hasiči na sociálních sítích uvedli, že se nejedná o protiatomový kryt. 

 „Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy uvedl, že nikdy neměl v 

evidenci krytů výše uvedený prostor, který nemá parametry stále tlakově odolného krytu,“ uvedli 

hasiči na sociálních sítích. 

 Šetřením propadu stropu objektu v Praze 14 bylo zjištěno, že se nejedná o protiatomový kryt. 

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy uvedl, že nikdy neměl v evidenci 

krytů výše uvedený prostor, který nemá parametry stále tlakově odolného krytu. 

 Stavba není v mapách 

 Místo dnes budou zkoumat bánští záchranáři společně se zástupci magistrátu a městské části.  

 Dnes na místo dorazili baňští záchranáři a zástupci magistrátů. Na základě průzkumu, který zde 

odborníci provedou, připravíme návrh řešení situace. Zároveň proběhne průzkum celého pozemku 

školy, aby byly vyloučeno jakékoliv riziko propadu na jiném místě,“ říká starosta Prahy 14 Mgr. 

Radek Vondra.  „Kdy budou výsledky šetření, není v tuto chvíli jasné," uvedla médiím Veronika 

Berná, mluvčí Prahy 14. K čemu objekt sloužil, tedy zatím není jasné. 

 V místě stavby ani v jejím okolí nejsou zakresleny inženýrské sítě a v mapách není zanesena ani 

sama stavba. „Patrny jsou na místě zbytky podzemní stavby. Statika přilehlé školy nebyla narušena," 

doplnila Berná. 

 

14. Odjeli jsme bez povolení. 

Mladá fronta DNES | 09. 04. 2018 | Autor: Jaroslava Šašková | Téma: Jeskyně ČR 

 Geolog Vladimír Lysenko mapoval v roce 1972 ekvádorský vulkán Cotopaxi. Přes Biĺakův zákaz. 

 Před šestačtyřiceti lety odjel geolog a berounský patriot Vladimír Lysenko s česko-polskou 

expedicí mapovat druhou nejvyšší ekvádorskou horu – vulkán Cotopaxi. Jejich mapy používají 

Ekvádorci dodnes. Expedici jedenácti Čechů a dvou Poláků připomene Vladimír Lysenko 18. dubna 

na Cestovatelském večeru od 19 hodin v Berounském medvědovi. Zmíní také několik vypjatých 

okamžiků. Například ze sestupu do kráteru Cotopaxi. 

  „Bedřich Mlčoch a Jerzy Dobrzynski byli dobří horolezci. Domluvili jsme se, že mně a Petru 

Hradeckému, se kterým jsem měl dělat geomorfologický a geologický průzkum, ‚vystrojí‘ kráter až 

dolů – připraví sestup na dno na lanech. Při okrajích kráteru ale byly ledové převisy. Lanová technika 

se do nich zařízla,“ vzpomíná Vladimír Lysenko. 

 * Jak to dopadlo? 

 Dolů se dostali, ale nahoru jsme je velmi obtížně tahali. Ven se dostali až téměř za tmy. S Petrem 

jsme se domluvili, že my už dolů nepolezeme. 
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 * O tři roky později došlo na Cotopaxi k erupci. Jak se vulkán choval v době, kdy jste tam 

byli vy? 

 Byl v klidovém stádiu. Na dně kráteru se mohli Bedřich Mlčoch a Jerzy Dobrzynski pohybovat.  

 Odebrali i vzorky. Jen se museli vyhýbat sirným výronům. Měli s sebou pro jistotu dýchací 

přístroje, ale nakonec je nepoužili. 

 * Kolik času jste tehdy na Cotopaxi strávili? 

 Celkem to byly tuším tři měsíce. Měl jsem neplacenou dovolenou. V té době se mi narodil syn. 

Nebylo to jednoduché. Ostatní kolegové na tom byli podobně. Nejmladší z výpravy ještě dokončoval 

studia na vysoké škole.) 

 * Co jste měli konkrétně za úkol? 

 Udělat geologickou mapu jako podklad pro vyhlášení národního parku Cotopaxi. Všechno to 

začalo ale jinak. V roce 1968 jsme byli domluvení s Francouzi na sestup do druhé nejhlubší 

francouzské propasti Gouffre Berger. Nedostali jsme ale od státu devizový příslib (písemné povolení 

čerpat v socialistickém Československu zahraniční měny nutné k výjezdu do nesocialistických zemí 

– pozn. red.), a tím pádem ani výjezdní doložku. Bez ní jsme vyjet nemohli. V červnu nám nakonec 

devizový příslib udělili. 

 * Takže jste nakonec odjeli? 

 Ano i ne. Expediční skupina se zatím rozpadla a Francouzi už sestup prováděli. Vyjeli jsme proto 

jen s Petrem Hradeckým – on do Pyrenejí, já do Alp. Jeli jsme stopem, procestovali část Francie a 

užili jsme si těch pár deviz. V srpnu po sovětské invazi naše hranice zavřeli a nám bylo jasné, že ven 

se podíváme už jen s nějakou expedicí. Proto jsme začali chystat výpravu do severní Afriky do pohoří 

Tibesti. 

 * Proč právě tam? 

 Na satelitních snímcích se objevily neznámé vulkány. Tehdy se tam ale bojovalo, ministerstvo 

zahraničních věcí nám proto cestu nedoporučilo. Tak jsme zvolili Ekvádor. Cotopaxi byl tehdy 

geologicky téměř neprobádaný. 

 * Co vám z Cotopaxi nejvíce utkvělo v paměti? 

 Z Cotopaxi mám zážitků hodně. Nejsilnější ale mám z výpravy na nejaktivnější vulkán Sangay. 

Bylo to dobrodružství. Po celý výstup pršelo. Šli jsme naslepo. Vulkán byl aktivní, neustále probíhaly 

erupce. Věděli jsme, že má tři vrcholové krátery. Dostali jsme se mezi ně, ale došlo k opakované 

erupci. Částečně nás zasáhla, takže jsme prchali dolů. 

 * Do Ekvádoru jste se vrátil po devíti letech zmapovat vulkanická rizika aktivní sopky 

Pichincha…  

 Původně jsme chtěli na vulkán Sumaco. Geologicky byl téměř neprozkoumaný. Ekvádorcům ale 

ožíval v té době vulkán Pichincha. Hrozilo, že by případná erupce zasáhla i hlavní město Quito. 

Ekvádorci nás proto požádali, abychom změnili své plány a udělali geologický průzkum a mapu rizik 

Pichinchi. 

 * Skutečně hrozil výbuch? 

 Ano. V kráteru jsme se ale mohli pohybovat. Jen to vyžadovalo větší opatrnost, protože stěny 

kráteru se místy sesouvaly. Dole ovšem došlo těsně před námi k menší erupci. Naštěstí sopka jen 

lehce vydechla. Na dně jsme chodili po horkém popelu. Občas jsme do něj zapadli až po kolena. 

 * Pichincha vybuchla až v roce 1999. Potvrdily se při tom vaše závěry? 

 Ukázalo se, že naše rizikové mapy byly celkem věrohodné. Pichincha zasypala Quito částečně 

popelem. Nebezpečné proudy žhavých mračen popelovin šly skutečně na druhou stranu. Hlavní 

město bylo chráněné starou kalderou – kotlovitým kráterem. 

 

 

 

 

 * O obou expedicích se v současnosti už příliš neví. Čím to je? 

 To je přirozený běh času. Dva roky před námi vyjeli čeští horolezci do Peru na Huascarán. 



117 

  

 Posledního května došlo k silnému zemětřesení. Následné sesuvy půdy zlikvidovaly základní tábor 

se všemi účastníky. Patřili ke špičce českých horolezců. A dnes o nich už taky nikdo moc neví. Pro 

mě jsou ekvádorské expedice také minulostí. 

 * V osmdesátých letech jste se opakovaně zúčastnil geologického mapování ve Vietnamu. 

Která ze zahraničních výprav byla pro vás nejnáročnější? 

 Ekvádor byl náročný v tom, že jsme si všechno zajišťovali sami. První výprava byla navíc 

amatérská – organizovaná Svazem pro ochranu přírody a krajiny, pod kterou jsme jako jeskyňáři 

patřili. Měl jsem na starosti odlet hlavní skupiny. Těsně před odletem tehdejší předseda KSČ Vasil 

Biĺak naši expedici zakázal. 

 * Jak se vám podařilo odletět? 

 Referent, který nás měl na starosti, byl slušný člověk. Řekl mi, že když do pátku odletíme, pozdrží 

oficiální vyrozumění o zákazu do pondělí. Tak jsme odletěli. V Ekvádoru nám na naší ambasádě 

oznámili, že jsme zakázaná expedice, a dali od nás ruce pryč. Skvěle se naopak zachovali čeští 

zástupci z Ekvasigmy, kteří instalovali pumpy na plantážích. Poskytli nám místnosti, kde jsme po 

návratu z terénu zpracovávali zprávy. 

 * Při druhé ekvádorské expedici jste už problémy neměli? 

 Když jsme jeli podruhé, už jako profesionální expedice, dostali jsme od zaměstnavatele povolení 

k výjezdu. Ale s podmínkou, že po návratu odjedeme do Vietnamu. Tam byl terén také velmi náročný.  

 Mapovali jsme od moře, kde byly až polopouště, přes opadavý les až po podhorskou džungli. 

 * Kromě geologie se věnujete i jeskyňářství. Kdy jste začal? 

 Od deseti let jsem jezdil do Českého krasu. Od šestnácti pak s jeskyňáři z Krasové sekce 

Národního muzea. 

 * Český kras je tedy vaším druhým domovem? 

 Ne-li prvním. Je to moje základní oblast. Znám ho dost, ale zcela určitě ne. Mladí speleologové v 

něm mají objevy nových, těžko dostupných propasťovitých jeskyní, kam se však v 78 letech a s 

endoprotézou těžko dostanu. 

 * A jeskyňaříte ještě? 

 Ano, ale pouze do lezecky lehčích děr. 

 Fakta Vladimír Lysenko (78) 

 Český geolog a speleolog se v roce 1972 zúčastnil expedice Cotopaxi – geologické a 

geomorfologické mapování aktivního vulkánu pro chystaný národní park a výstup na nejaktivnější 

vulkán Jižní Ameriky Sangay. Na přelomu let 1981–82 odjel do Ekvádoru podruhé. Expedice 

vypracovala mapy vulkanických rizik aktivní sopky Pichincha. 

Foto popis| Utajená expedice Svůj základní tábor postavila českopolská expedice přímo na úpatí 

ekvádorského vulkánu Cotopaxi (snímek vlevo). Na sestup do kráteru sopky se připravovali 

Bedřich Mlčoch, Vladimír Lysenko, Jerzy Dobrzynski a Petr Hradecký (snímek nahoře). S sebou 

si přibalili i dýchací masky kvůli sirným výparům (snímek dole). Kvůli ledovým převisům se na 

dno vulkánu dostali 2. září 1972 jen dva lezci – Mlčoch a Dobrzynski. Dýchací masky nakonec 

nepotřebovali. 

 

15. Přírodovědný cyklus Magické hlubiny na ČT2. 

parabola.cz | 17. 04. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 Zákoutí bohatého vodního světa v České republice představí nový šestidílný cyklus Magické 

hlubiny. Nejtypičtější a zároveň nejkrásnější typy krajin, které jsou úzce spojené s vodou, divákům 

představí moderátorka Lucie Výborná na ČT2 od 25. dubna vždy ve středu od 21.30 hodin. 

 „Voda je jeden z největších darů, který nám byl svěřen. Během putování po české krajině jsme 

sledovali, co všechno ona sama a s ní spojený život dokáží během jednotlivých ročních období. Jak 

hluboce je voda spojena s krajinou a zároveň, jak široce člověk zasahuje do její přirozenosti. Chtě 

nechtě tak vzal na sebe odpovědnost za její osud, a to není pro lidstvo právě jednoduchý patronát,“ 

říká režisér Pavel Jirásek. 
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 Cyklus vznikal více než dva roky. Diváci s Lucií Výbornou sestoupí z vrcholků hor od 

křišťálových pramenů až k tajuplným tůním lužních řek. Budou se potápět nejen v přehradách, ale 

poznají i vzácné rybníky, v nichž je voda nezkalená bahnem a sinicemi. V kamenolomech, 

pískovnách a rekultivacích hnědouhelných dolů budou zkoumat fascinující návraty rostlin a živočichů 

do člověkem přetvořené krajiny. A nevynechají ani podzemní říčky v jeskyních, propasti s 

krasovými jezírky, ledovou i kamennou výzdobu do temnoty ponořených dómů. Neviditelný svět 

pod hladinou je křehký, nejrychleji a nejzřetelněji odráží změny životního prostředí. A to jak v 

negativním smyslu, tak i v pozitivním: právě ve vodních biotopech lze snadno sledovat, jak devastace 

krajiny přímo snižuje populace vzácných organismů, ale zároveň jak je příroda silná a jak sama 

dokáže vyléčit rány způsobené člověkem, pokud je jí dána šance. 

 „Nejkrásnější místa jsou jeskyně, Macocha je rozhodně největší přírodní chrám, jaký máme. Ale 

velmi dobrou zprávou je, kolik lidí vynakládá úsilí a snaží se o vodu v Česku pečovat. Když jsem 

viděla, jak nenápadně pracují, zatímco my do vody lijeme prací prášky s fosfáty, tak se mě to hodně 

dotklo. Nyní si na to dávám velký pozor a snažím se v rámci drobné osvěty působit na své přátelé a 

známé,“ říká moderátorka Lucie Výborná. 

 „Dnes jsme zvyklí vídat spoustu přírodopisných či cestovatelských dokumentárních filmů z celého 

světa, a tak mnohdy víme více o korálových útesech či želvím putování mořských karet, ale netušíme, 

jaké dobrodružství je skryto ve strouze za naší zahradou,“ podotýká režisér Pavel Jirásek a pokračuje: 

„Samotné nás překvapovalo, jak je život v českých vodách bohatý a jak je estetický. Naše příroda 

pod hladinou je krásná, i když jinak než dokonale průhledné korálové moře. Mírně či více zakalená 

voda má v sobě více tajemství a magie. Když se proplétáte zatopeným lesem či mezi lekníny pod 

hladinou a nevíte, zda příští okamžik nebudete stát tváří v tvář velkému sumci, je to, jako byste se 

vnořili do pohádky.“ 

 http://www.parabola.cz/zpravicky/29317...dovedny-cyklus-magicke-hlubiny-na-ct2/ 

 

16. Tajemný život v jeskyních. 

Pardubický deník | 19. 04. 2018 | Autor: (jpr) | Téma: Jeskyně ČR 

 Pardubicko dnes 

 Jarní část cyklu přírodovědných přednášek Východočeského muzea dnes končí posledním dílem. 

 Tajemný život v jeskyních a propastech. V něm povypráví jeskyňář Roman Mlejnek o živočiších 

žijících v propastech, již jsou často „žijícími zkamenělinami“, a také o objevování podzemí a 

o speleologické technice. Začátek je v 18 hodin v sále pardubického zámku. 

 

17. Lucie Výborná: Jeskyně Macocha je rozhodně největší přírodní chrám, jaký máme. 

topvip.cz | 23. 04. 2018 | Strana: 0 | Autor: Marcel Vašák | Téma: Jeskyně ČR 

 Zákoutí bohatého vodního světa v České republice představí nový šestidílný cyklus Magické 

hlubiny. Nejtypičtější a zároveň nejkrásnější typy krajin, které jsou úzce spojené s vodou, divákům 

představí moderátorka Lucie Výborná na ČT2 od 25. dubna vždy ve středu od 21.30 hodin. 

 „Voda je jeden z největších darů, který nám byl svěřen. Během putování po české krajině jsme 

sledovali, co všechno ona sama a s ní spojený život dokáží během jednotlivých ročních období. Jak 

hluboce je voda spojena s krajinou a zároveň, jak široce člověk zasahuje do její přirozenosti. Chtě 

nechtě tak vzal na sebe odpovědnost za její os ud, a to není pro lidstvo právě jednoduchý patronát,“ 

říká režisér Pavel Jirásek. 

 Cyklus vznikal více než dva roky. Diváci s Lucií Výbornou sestoupí z vrcholků hor od 

křišťálových pramenů až k tajuplným tůním lužních řek. Budou se potápět nejen v přehradách, ale 

poznají i vzácné rybníky, v nichž je voda nezkalená bahnem a sinicemi. V kamenolomech, 

pískovnách a rekultivacích hnědouhelných dolů budou zkoumat fascinující návraty rostlin a živočichů 

do člověkem přetvořené krajiny. A nevynechají ani podzemní říčky v jeskyních, propasti s 

krasovými jezírky, ledovou i kamennou výzdobu do temnoty ponořených dómů. Neviditelný svět 

pod hladinou je křehký, nejrychleji a nejzřetelněji odráží změny životního prostředí. A to jak v 

negativním smyslu, tak i v pozitivním: právě ve vodních biotopech lze snadno sledovat, jak devastace 

http://www.parabola.cz/zpravicky/29317/prirodovedny-cyklus-magicke-hlubiny-na-ct2/
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krajiny přímo snižuje populace vzácných organismů, ale zároveň jak je příroda silná a jak sama 

dokáže vyléčit rány způsobené člověkem, pokud je jí dána šance. 

 „Nejkrásnější místa jsou jeskyně, Macocha je rozhodně největší přírodní chrám, jaký máme. Ale 

velmi dobrou zprávou je, kolik lidí vynakládá úsilí a snaží se o vodu v Česku pečovat. Když jsem 

viděla, jak nenápadně pracují, zatímco my do vody lijeme prací prášky s fosfáty, tak se mě to hodně 

dotklo. Nyní si na to dávám velký pozor a snažím se v rámci drobné osvěty působit na své přátelé a 

známé,“ říká moderátorka Lucie Výborná. 

 „Dnes jsme zvyklí vídat spoustu přírodopisných či cestovatelských dokumentárních filmů z celého 

světa, a tak mnohdy víme více o korálových útesech či želvím putování mořských karet, ale netušíme, 

jaké dobrodružství je skryto ve strouze za naší zahradou,“ podotýká režisér Pavel Jirásek a pokračuje: 

„Samotné nás překvapovalo, jak je život v českých vodách bohatý a jak je estetický. Naše příroda 

pod hladinou je krásná, i když jinak než dokonale průhledné korálové moře. Mírně či více zakalená 

voda má v sobě více tajemství a magie. Když se proplétáte zatopeným lesem či mezi lekníny pod 

hladinou a nevíte, zda příští okamžik nebudete stát tváří v tvář velkému sumci, je to, jako byste se 

vnořili do pohádky.“ 

 

18. S Lucií Výbornou do Magických hlubin. 

Brněnský deník | 25. 04. 2018 | Autor: Gabriela Kováříková | Téma: Jeskyně ČR 

 Šest epizod nabídne nový přírodopisný seriál České televize. 

 Více než dva roky vznikal šestidílný přírodovědný cyklus Magické hlubiny, který se počínaje 

dneškem objeví ve vysílání České televize. Jeho moderátorkou je Lucie Výborná, v brněnském studiu 

ČT seriál natočil režisér Pavel Jirásek. 

 „Voda je jeden z největších darů, který nám byl svěřen,“ říká režisér. „Během putování po české 

krajině jsme sledovali, co všechno ona sama a s ní spojený život dokážou během jednotlivých ročních 

období. Jak hluboce je voda spojena s krajinou a zároveň, jak široce člověk zasahuje do její 

přirozenosti. Chtě nechtě tak na sebe vzal odpovědnost za její osud, a to není pro lidstvo právě 

jednoduchý patronát.“ 

 Za účasti vědců 

 S Lucií Výbornou sestoupí diváci z vrcholků hor od křišťálových pramenů až k tajuplným tůním 

lužních řek. Budou se potápět nejen v přehradách, ale poznají i vzácné rybníky, v nichž je voda 

nezkalená bahnem a sinicemi. V kamenolomech, pískovnách a rekultivacích hnědouhelných dolů 

budou zkoumat fascinující návraty rostlin a živočichů do člověkem přetvořené krajiny. 

 A nevynechají ani podzemní říčky v jeskyních, propasti s krasovými jezírky, ledovou i 

kamennou výzdobu do temnoty ponořených dómů. 

 „Nejkrásnější místa jsou jeskyně. Macocha je rozhodně největší přírodní chrám, jaký máme. Ale 

velmi dobrou zprávou je, kolik lidí vynakládá úsilí a snaží se o vodu v Česku pečovat. Když jsem 

viděla, jak nenápadně pracují, zatímco my do vody lijeme prací prášky s fosfáty, tak se mě to hodně 

dotklo. Nyní si na to dávám velký pozor a snažím se v rámci drobné osvěty působit na své přátelé a 

známé,“ říká Lucie Výborná. Na natáčení se podílela celá řada českých vědců, potápěčů 

či speleologů. 

 „Především s jejich pomocí jsem si začal uvědomovat, jak velký má náš cyklus etický a morální 

akcent,“ zamýšlí se režisér Jirásek. „Dnes jsme zvyklí vídat spoustu přírodopisných či 

cestovatelských dokumentárních filmů z celého světa, a tak mnohdy víme více o korálových útesech 

či želvím putování mořských karet, ale netušíme, jaké dobrodružství je skryto ve strouze za naší 

zahradou. 

 Samotné nás překvapovalo, jak je život v českých vodách bohatý a jak je estetický,“ uzavírá. 

Foto popis| Hvězda. Světem vody diváky provede Lucie Výborná. 

Foto popis| Živel. Diváci poznají vodu ve všech její podobách, s natáčením pomohli i potápěči 

a speleologové. 

Publikováno| Brněnský deník; Zábava; 10 

Publikováno| Vyškovský deník; Zábava; 10 
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Publikováno| Břeclavský deník; Zábava; 10 

Publikováno| Blanenský deník; Zábava; 10 

Publikováno| Hodonínský deník; Zábava; 10 

Publikováno| Znojemský deník; Zábava; 10 

 

19. V Českém ráji jsme už našli 20 tisíc objektů. 

Týdeník Českolipsko | 25. 04. 2018 | Autor: Jiří Jelínek | Téma: Jeskyně ČR 

 Archeolog Petr Jenč říká o provedeném průzkumu: 

 Důkazy o historii osídlení České Lípy objevili vědci v okolí dnešní Hrnčířské ulice. Podle 

dosavadních zjištění se právě zde, na levém břehu Ploučnice, rozkládalo od 13. století centrum 

hrnčířské výroby v regionu. „Mohou být ze starší doby železné coby nejstarší horizont. Přes dobu 

laténskou, obvykle spojovanou s Kelty, až po závěr raného středověku, tedy rozhodně před vznikem 

pozdější předměstské osady s hrnčířskou výrobou,“ řekl během prvotního ohledání Petr Jenč, vedoucí 

úseku záchranných archeologických výzkumů českolipského muzea. 

 * Kdy byl u nás zájem o Kelty nejvýraznější? 

 Zhruba před 25 lety. V devadesátých letech nás doslova zasáhla vlna „keltománie“, módního 

nadšení pro vše keltské, kterému propadli i někteří politici, umělci, nebo vědci. Málokdo však tušil, 

že lze v pozadí hledat také politiku Evropské unie. Politickou podporu v zájmu sjednocování, stavění 

na něčem, co mají evropské země společného. Bylo to téma, které některým z nás pomohlo k 

propagaci archeologie široké veřejnosti. 

 * K činnosti archeologického pracoviště, které jste ve Vlastivědném muzeu a galerii v České 

Lípě zakládali před 20 lety, patří také popularizace oboru. 

 Ano, po celou dobu existence našeho pracoviště se snažíme s širokou veřejností komunikovat, 

nejen formou expozic a výstav. Muzeum není jen organizace sbírkotvorná a výstavní, ale také 

vědecko-výzkumná a vzdělávací. Mnoho zajímavých informací zveřejňujeme na našich webových 

stránkách. 

 * Dvacet let je dlouhá doba. Co byste vybral z výzkumné činnosti na Českolipsku? 

 Dnes je to ročně mezi 130 a 260 archeologickými akcemi v rámci výkonu archeologické 

památkové péče. V terénu bylo přitom zachráněno tři čtvrtě milionu artefaktů. Z terénních 

výzkumných projektů uvedu naši účast na projektech Archeologického ústavu AV ČR v Brně 

zaměřených na osídlení Českolipska a Děčínska pravěkými lovci a sběrači. 

 * Vaše pracoviště dlouhodobě působí na Mnichovohradišťsku. Co vás s Českým rájem? 

 Především počátky naší práce a specializace v oblasti speleoarcheologie. Ještě před založením 

našeho pracoviště v České Lípě jsme se s kolegou Vladimírem Pešou podrobněji věnovali skalním 

terénům jihozápadní části Českého ráje. Střednímu Pojizeří se v rámci dlouhodobých výzkumných 

projektů věnujeme dodnes. V některých letech navíc naše organizace zajišťovala výkon 

archeologické památkové péče na Mnichovohradišťsku plošně. Teď se ale zaměřujeme výhradně jen 

na pískovcový fenomén Českého ráje. Co se týká dalších výzkumných úkolů, náš přesah je ještě větší. 

 * Například? 

 Zmínil bych úzkou spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, ale také s později 

vzniklou Správou jeskyní České republiky. Díky našemu zaměření na archeologii jeskyní a 

dokumentaci petroglyfů (zjednodušeně skalních rytin) jsme byli například vyzváni ke komplexnímu 

výzkumu nápisových souborů do jeskyně Na Špičáku v českém Slezsku, nedaleko Jeseníku. 

 * Co je na ní tak významného? 

 Je jednou z nejstarších, písemně doložených jeskyní ve střední Evropě. První popis pochází 

nejpravděpodobněji ze 70. let 15. století a vychází ze starších zprostředkovaných informací. 

 Jeskyně vytvořená ledovcovými vodami v mramorech je naprosto unikátní obrovským 

množstvím historických nápisů, kreseb a maleb. 

 

 * To zní jako ráj pro vědce. 
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 Ano, sestavil jsem široký tým specialistů různých oborů včetně odborných restaurátorů. Díky nim 

se mimo jiné podařilo zachránit i unikátní renesanční malbu Adorace kříže. Jen pro vaši představu, 

od roku 2003 do 2010 jsme na 410 metrech podzemí zdokumentovali na 4000 historických objektů. 

 * Je tato jeskyně běžně přístupná? 

 Jde o veřejně zpřístupněnou jeskyni, kde již od sklonku 19. století probíhají prohlídky s 

průvodcem. 

 * Vím, že se zaměřujete na dokumentaci historických petroglyfů a různých tesaných 

památek v pískovcových oblastech. Kolik takových se nachází v Českém ráji? 

 Od roku 2001 do dneška jsme zde zdokumentovali na dvacet tisíc objektů. 

 * Co se z nich dá vyčíst? 

 Dneska jsme zvyklí na internet a sociální sítě, kde lidé sdílejí prakticky vše. Nekonečné množství 

informací. Když se ale podíváme například do archivních pramenů 16. a 17. století, dozvídáme se o 

lidské každodennosti nesrovnatelně méně. O tom, že někdo prodal svůj pozemek a za kolik, že skála 

na něm je neužitečná, přečteme si, jak dobře nebo špatně se hospodařilo. Jiné povahy jsou dokumenty 

týkající se sporů, třeba i s přiznáními hříšníků zapsanými při užití práva útrpného… Výpověď 

pramenů archeologických naše poznání významně rozšiřuje. Petroglyfy, nejčastěji nápisové, mozaiku 

našeho poznání o osídlení a hospodaření v krajině skvěle doplňují. Přinášejí nám také informace o 

přesném vedení hranic pozemků, revírů a panství, úkrytech obyvatel v neklidných dobách nebo 

počátcích turistiky. 

 * Dá se v tom všem zorientovat? 

 Je to ohromné množství různě starých dat, které je potřeba datovat a dle možností interpretovat.  

 Zároveň se jedná o pramen velmi zranitelný. Pískovec podléhá klimatickým vlivům, petroglyfy 

zanikají tvorbou alumových solí nebo novodobým vandalstvím. Jde o každoročně rozšiřovaný, velmi 

obsáhlý archiv, tvořený i pro budoucí generace badatelů. 

 * Kdyby vám chtěl někdo při průzkumech pomoci, kam se má obrátit? 

 Dveře jsou všem zájemcům otevřené, stačí kontaktovat naše pracoviště. Sami se snažíme 

oslovovat s nabídkami terénních praxí univerzity i střední školy. Poslední desetiletí se však řada 

vědních oborů, archeologii nevyjímaje, potýká s nedostatkem zapálených zájemců. S rozvojem 

závislosti studentů na sociálních sítích se dle mého většina z nich stále více odtrhává od krajiny a 

touze po jejím poznávání. Jestliže na přelomu 80. a 90. let bylo obtížné dostat se pro velký zájem 

jako pomocná síla na některý archeologický výzkum, někteří pracovali zdarma, z nadšení, dnes už je 

problém sehnat i průměrně schopné lidi na práci placenou. 

 * Jak se díváte na různé amatérské hledače s detektory kovů? 

 Každý člověk, který má zájem o archeologii, má dnes všechno jednodušší, než tomu bylo třeba za 

socialismu. Například pod krajskými muzei fungují archeologická pracoviště, kam může takový 

zájemce přijít a nabídnout svou pomoc. Ale obvykle se to neděje. Když vezmete v úvahu, kolik je v 

České republice uživatelů detektoru kovů a jaký počet lidí spolupracuje s oprávněnými 

organizacemi… Zkrátka málokomu se chce provádět činnost řízeně pod odborným dohledem, v rámci 

archeologického výzkumu. 

 * Kolik je „hledačů pokladů“? 

 Vlastníků detektoru kovů je u nás asi 30 tisíc, pravidelných uživatelů je několik tisíc. Víme, že 

podle zákona odevzdaných nálezů je naprosté minimum. Na přelomu milénia patřilo naše pracoviště 

mezi několik málo v republice, které na tento problém otevřeně upozorňovalo. 

 * Podařil se nějaký vývoj? 

 Dřív se mnozí hledači s nálezy veřejně chlubili v hospodách nebo i v médiích, ztráty na 

archeologickém dědictví byly značné. Na Českolipsku šlo o mimořádně velký problém, zvláště ve 

srovnání se sousedním Pojizeřím. Tento stav přetrvává dodnes, již ale není tak intenzivní. 

 Petr JENČ 

 Archeolog a speleoantropolog, se narodil v roce 1976 v Mostě, žije v Českém ráji. Je ženatý a má 

dceru. Tím, že se od malička zajímal o širokou řadu vědních oborů a ve třinácti letech při pobytu v 

Libyi naplno přičichl k archeologii, stala se mu následně práce i největší zálibou. Specifické koníčky 
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kromě cestování podle sebe nemá. Jak s nadsázkou říká, nejraději cestuje mezi rovníkem a 50. 

stupněm severní šířky. Nejsilnější pouto má k severní Africe, kam se pravidelně vrací. 

 „Dveře jsou všem zájemcům o terénní práce otevřené, stačí kontaktovat naše pracoviště.“ 

 

20. Magické hlubiny. 

TV star | 30. 04. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 Česká televize připravila cyklus podrobně mapující bohatý vodní svět v Česku. Po nejkrásnějších 

biotopech vás v něm provede Lucie Výborná. „Vznikal více než dva roky a s Lucií Výbornou 

sestoupíme z vrcholků hor od křišťálových pramenů až k tajuplným tůním lužních řek. Potápět se 

budeme nejen v přehradách, ale představíme i ojedinělé rybníky, v nichž není voda zakalená bahnem 

a sinicemi,“ zve ke sledování dramaturg Ivo Cicvárek a pokračuje: „V kamenolomech, pískovnách a 

rekultivacích hnědouhelných dolů prozkoumáme fascinující návraty rostlin a živočichů. A 

nevynecháme ani ponorné říčky v jeskyních a propasti s krasovými jezírky, okouzlení ledovou i 

kamennou výzdobou monumentálních podzemních dómů.“ Tvůrci při přípravě pořadu i během 

natáčení spolupracovali s řadou českých vědců. 

 

21. Tajemství hlubin: vzkazy mrtvých i továrna nacistů 

Instinkt | 17. 05. 2018 | Autor: Filip Saiver | Téma: Jeskyně ČR 

Nic povrchního! Pod povrchem se odehrávají závažné, zajímavé a hlavně hluboké příběhy. Místa blíž 

nitru země jsou svým způsobem exotičtější a poutavější než pláže v Karibiku, než měsíční pláně. 

Jen je žádoucí zamířit dolů. Třeba do fascinujícího českého podzemí. 

Ať už nahoře panuje žár parného léta, nebo mráz tuhé zimy, v hornických štolách pod Příbramí je 

stabilní desetistupňová teplota. Roční období tam prakticky neexistují, v tomto smyslu je pod povrchem 

čas bezvýznamnou veličinou. A jestli on nehraje na tom místě podstatnou roli, co tedy? 

Vlhko, chlad, zvláštní stav nehybnosti, ze všeho nejvíc tma. Ta je černočerná, kdykoli ji však může 

protnout záře pokladu, přírodního bohatství, technického unikátu, ale i záhady či připomínky velkého 

příběhu. Nebo všeho najednou. 

Co ukrývá Richard 

Při výpravě do českého podzemí člověk neopustí domovinu, přesto bude za hranicemi. Za hranicemi 

zemského povrchu, za hranicemi všednosti. Někdy též za hranicemi zákona, což je případ podzemní 

továrny Richard na Litoměřicku. Vstup do prostoru, v němž se klikatí více než tři desítky kilometrů 

chodeb, je nelegální, neoznačený a hned na začátku ho znesnadňuje voda; někde jí je po kolena. Navzdory 

tomu pronikají do někdejší fabriky mnozí – nemohou odolat tajemnu, které je v Richardu takřka fyzicky 

přítomno. „Kupodivu se tam v poslední době, kdy je zájem opravdu velký, nestal žádný vážnější úraz,“ říká 

Roman Gazsi, místní badatel a provozovatel internetových stránek o Richardu. „To ale neznamená, že tam 

nehrozí nebezpečí.“ 

Být v místech pod základnami vrchů Radobýl a Bídnice v Českém středohoří v sobě nese větší míru 

rizika, než je běžné – tamní podzemní prostory jsou považovány za nejnebezpečnější u nás.  

Ovšem ve srovnání s obdobím druhé světové války se vysoké nebezpečí jeví nepatrným: při výstavbě 

nacistické tajné továrny tu zahynulo nejméně 4500 vězňů z Terezína a litoměřické pobočky koncentračního 

tábora Flossenbürg. 

V bývalých vápencových lomech z 19. století hodlali Němci vybudovat výrobnu součástek zbraní, která 

by se uklizením pod zem vyhnula bombardování. Stavba začala v půli roku 1944 a skončila 4. května 1945, 

těsně před kapitulací Hitlerovy říše. Kompletní dokončení bylo plánováno na srpen pětačtyřicet; nedošlo k 

tomu, přesto už měl objekt vlastní průmyslový vodovod, dálkový rozvod vysokého napětí, plynovou 

přípojku vedenou z města Most či telefonní ústřednu s přímou linkou do Berlína! 

Továrna Richard, jejíž součástí jsou i majestátní sály výrobních hal zpevněné betonovými pásy, působí 

impozantním dojmem. Ale temným – jako by v ní bylo zakonzervováno zlo z mučení, zabíjení a otrocké 

práce vězněných. Ten dojem je nejsugestivnější přímo v Richardových útrobách, nicméně částečně zůstane 

zachován i při bezpečnější a legální prohlídce: té virtuální, poněvadž továrna je zmapována 
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prostřednictvím dvou tisíc fotografií. K dispozici ale není jediná z doby provozu fabriky; unikátní snímky 

jsou údajně v ruských archivech, jenže pátrání po nich je přes velké úsilí nadšenců složité a dosud marné. 

Ovšem tím nejzajímavějším je na Richardu to, co není vidět: jeho levá část, zatarasená úmyslným 

závalem. „Spekuluje se, že pod závalem je ukryto devět tun zlata nebo Jantarová komnata, což považuji za 

povídačky. Faktem zůstává; pokud vědomě zařídíte, aby se někam nikdo nemohl dostat, máte k tomu 

důvod,“ říká Roman Gazsi a zvažuje: „Umím si představit, že tam mohou být dokumenty týkající se 

transportu vězňů z Terezína, citlivý materiál gestapa. Této myšlence nahrává skutečnost, že před koncem 

války byly v Terezíně spatřeny náklaďáky a ve stejné době byly podobné vozy i před Richardem. Srdcem 

si přeji, aby byla odhalena pravda, ale rozum mi říká, že k tomu, pro obrovskou náročnost operace a s ní 

spojenými finančními náklady, nikdy nedojde.“ Badatelovu lítost lze chápat. 

Kdyby ovšem Richard vydal tajemství, neztratil by kus kouzla? S některými místy se to zjevně má jako 

s potenciálními partnery: nejlepší je jejich dobývání, snění o tom, co ukrývají v nitru. A je hezké snít, co v 

nitru ukrývá Richard… 

Voda i oheň pod Příbramí 

Jiné věci je zase dobré vidět; je nadbytečné o nich snít, když samy o sobě vypadají snivě. V případě 

vodního kola v příbramském dole Drkolnov překonává realita fantazii – do úzkého prostoru je zázrakem 

napasováno kolo obřího průměru 12,4 metru. Jeho už stojící lopatky porcují halogenové osvětlení na 

jednotlivé paprsky, v nichž nepoletuje jediná částečka prachu, což podtrhuje výjimečnost konstrukce. 

Výjimečná? Bezpochyby, druhá taková v republice není. „Jde o jediné dochované vodní kolo tohoto 

druhu u nás, jedno menší je na Slovensku a menší jsou i v Německu, kde o příbramském píší jako o 

světovém unikátu,“ říká Josef Velfl, ředitel zdejšího hornického muzea. 

Že bude zařízení sloužící k pohánění strojů a odčerpávání spodní vody zachováno, rozhodla – z dnešního 

pohledu – šťastná shoda okolností. „Vodní kolo bylo zprovozněno kolem roku 1850, zhruba o 40 let později 

přišel plán na jeho likvidaci s tím, že se místo něj využije parní stroj. Jenže následný geologický průzkum 

ukázal, že ložisko je fakticky vytěžené a nevyplatí se do něj investovat. Vodní kolo postačilo i nadále,“ líčí 

Velfl. 

Kolo fungovalo až do roku 1961, poté chátralo, vypadlo dokonce z osy, po zdařilé rekonstrukci už sice 

nenabírá vodu, zato bere dech. Klidně by se u něj mohly natáčet podzemní scény z Pána prstenů; skoro se 

nechce věřit, že ho postavili bez pomoci nadpřirozených sil lidé s jednoduchými nástroji na jednoduchých 

lešeních a za světla kahanů. Bezútěšný „mordor“ se nacházel kus dál. V nedalekém dole Marie se stalo 

neštěstí: vyhořelý knot z olejového kahance, odhozený podle běžně povolené praxe jedním z fárajících, 

zapadl 31. května 1892 do důlní výdřevy a způsobil požár. Nepřežilo jej 319 horníků. 

V té době šlo o největší důlní tragédii na světě. 

I po ní jsou v Příbrami stopy: muzeum schraňuje poselství mužů, kteří ve štolách pochopili, že poslední 

květnový den 1892 bude též posledním dnem jejich životů. Dříve než nešťastníky spolykal oheň nebo udusil 

kouř, zanechávali prosté, leč dojemné vzkazy. Ryli do skály či psali na pytlíky od svačin rychle poslední 

sbohem manželkám společně s prosbami, aby zaplatily dluh v hospodě… 

Torza těl nebožáků byla po tragédii vytažena na povrch jen na krátký čas; vzápětí putovala do hrobů. 

Hranatá hlava a chlad 

Jestliže pod Příbramí se rozběhl čas vlivem drasticky se zvyšující teploty, pak v Jihlavě její znatelný 

pokles ohlásil ve zdejším podzemí dohasínající noc… O svatojánské noci roku 1997 naplnil prostor pod 

Jihlavou dramatický hlas televizního reportéra Stanislava Motla. Ten přespal v místě, kam podle jistých 

svědectví sestoupili berlínští odborníci na paranormální jevy se třemi Asijci (možná Tibeťany) a kde stále 

nazelenale svítí jedna z chodeb. To díky speciálnímu nátěru, který Němci vyrobili. 

Bokem od zářící chodby je výklenek po odtěženém kusu kamene, ten „provedli“ právě Berlíňané s 

nejasným posláním. V oblasti vykousnuté skály natočil Motl v půl páté ráno tajuplný stín podobající se 

netypické lidské postavě s hranatou hlavou; termovize zaznamenala, že ve chvíli zjevení klesla ve výklenku 

teplota o 1,5 stupně Celsia a do normálu se vrátila po šesti minutách…Jihlavské katakomby, po Znojmu 

druhý nejrozsáhlejší podzemní komplex v republice, „záhadology“ vzrušují.  

Podle knihy Utajené dějiny Jihlavy 20. století tam byla objevena i okultní svatyně. Autor publikace 

Martin Herzán cituje názor, že svatyně souvisela s tajemnou činností nacistických mágů ve městě. „Ten 
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názor podporuje fakt, že v domě byl ubytován vysoký důstojník SS, jistý Bauer, který údajně působil jako 

říšský poradce v mýty opředeném ‚Hitlerově hradu‘ v jihlavském lesoparku Heulos. „S Hitlerem souvisí i 

další legenda z jihlavského podzemí. Během návštěvy města v roce 1939 měl být na vůdce spáchán atentát. 

Kniha Jiřího Vybíhala: Jihlava pod hákovým křížem tvrdí, že 15. března 1939 zatklo gestapo sekretáře 

místní komunistické strany Jana Appelfelda, který měl nálož coby „dáreček pro vůdce“ umístit do větrací 

šachty pod pódiem před radnicí 

Autor sám míní, že právě kvůli tomuto riziku nakonec Hitler do Jihlavy ani nepřijel… 

Krása krasů 

V podzemí pracovaly i jiné a starší síly než lidské. V republice se nachází významné jeskyně, zejména 

v Moravském krasu severně od Brna a v Českém krasu mezi Prahou a Berounem. 

Také tyto prostory si pohrávají s časem: ten měřící lidské životy je zanedbatelný, až směšný. Vždyť 

vápenec v Moravském krasu, vzniklý z rozdrcených a na sebe stlačených schránek mořských živočichů, 

je starý více než 350 milionů let. Voda nasycená oxidem uhličitým z něj pak s uměleckým i 

architektonickým mistrovstvím vytvořila skulptury nebývalé krásy v podobě krápníků, záclon, brček či 

náteků. 

Systém souhrnně zvaný Amatérská jeskyně v Moravském krasu s prozkoumanými čtyřiceti kilometry.  

Podstatným „nej“ je hloubka, klíčová veličina ve vztahu k podzemí. Tím spíš klíčová, že Česko drží 

unikát: Hranická propast s celkovou hloubkou 473,5 metru je nejhlubší zatopenou propastí na planetě. 

V tomto směru však lidé umějí ještě více. Na příbramské šachtě Vojtěch dosáhli havíři v roce 1875 

jako první na světě kilometrové hloubky. „Týden se slavilo, byly raženy pamětní mince, proběhla 

tancovačka,“ líčí dál Josef Velfl, ředitel hornického muzea, s povzdechem: „Dnes se tam už nepodíváme, 

po skončení těžby byl proveden zásyp.“ 

Lze se však podívat hlouběji! Vláček uvnitř Prokopské štoly přiveze zájemce k jámě do „středu země“.  

Jáma sahá do úrovně 1597 metrů, té horníci dosáhli roku 1941 a položili tehdejší evropský šachetní 

rekord. Pohled na dno nyní znemožňuje voda, tu totiž už impozantní kolo z dolu Drkolnov nečerpá, přesto 

se na tom místě rozhodně nikdo nebude cítit zklamaně, přízemně. Jako na žádném místě českého podzemí… 

Čarovné prokletí vzácných vín 

Pod zemí jsou ukryta mnohá tajemství, mnohá už ale byla vytažena na povrch, na světlo. To ze zámku 

v Bečově nad Teplou však bylo před světlem zase pečlivě schováno; světlo mu škodí. Není to truhla se 

zlatem a drahým kamením; bečovský poklad teče. 

Jistě, nejvzácnějším pokladem je na západočeském zámku románský relikviář svatého Maura. Po 

korunovačních klenotech druhá nejcennější zlatnická památka v Česku byla za dramatických okolností 

vypátrána detektivy v listopadu 1985 v jedné z poničených místností šlechtického sídla, kam ji po válce 

zakopali prchající majitelé z rodu Beaufortů-Spontinů. Záře senzačního objevu zcela zastínila jiný – v tutéž 

chvíli odhalený – unikát: vedle relikviáře leželo 133 lahví archivního vína a koňaku z konce 19. století.  

Tekutých 20 milionů. 

Sbírka byla léta z různých důvodů utajována. „V roce 2002 jsem Bečov coby kastelán přebíral a 

inventarizoval mobiliář, traktůrek, vrtačky a podobně. A až poté se dozvěděl o sklepě pod kanceláří a v 

něm ukryté sbírce vín s tím, že tam mám zapalovat sirný knot a s nikým o ní nemluvit,“ vzpomíná Tomáš 

Wizovský: „Slovo jsem dodržel, o vínech nevěděla ani moje žena.“ Kolekce postupně přestala být 

tajemstvím nejen pro kastelánovu manželku, nicméně teprve předloni odborníci přikročili k jejímu 

prozkoumání. V otázce její hodnoty panovala skepse, pociťoval ji i Jakub Přibyl. „Na tomhle zámku jsem 

nikdy nebyl, a když už tam budu, podívám se i na tamní vína, to mě nezabije,“ myslel si čtyřnásobný 

nejlepší someliér republiky cestou na Bečov. Na Přibylův prvotní despekt se správce bečovského zámku 

dívá s pochopením. „Logicky předpokládal, že kdyby bylo někde něco speciálního, vinařská obec by o tom 

dávno věděla. Když jsme ale pana someliéra zavedli do sklepení a on si pod lampičkou začal lahve 

prohlížet, možná tři minuty nemluvil,“ popisuje kastelán. Vizita vín experta skutečně nezabila. Pokud ale 

škodí zdraví šok, z návštěvy bez úhony nevyvázl. Znalec měl totiž před sebou jednu z nejvýjimečnějších a 

nejhodnotnějších sbírek vín na světě – její cena znatelně převyšuje 20 milionů korun! (Ne)pitelný obsah 

lahví Tekutý poklad ještě více pozlatilo posouzení pitelnosti. Za pomoci speciální technologie se jehlou 

nasálo pár kapek nápoje, aniž se zásadně poškodil korek, a… U třinácti vzorků sbírky se prokázalo: vína 
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mají skvělou kondici a jsou pitelná. Jenže pitelnost nutně neznamená možnost pít! O příběhu vín z Bečova 

může za pomoci jazyka každý vyprávět, jejich chuť ovšem na jazyku nikdo nepoválí – to je paradox větší 

než ten, že nápoje za miliony nyní leží v zámeckém sklepení na dřevěné (leč bezpečné!) konstrukci pořízené 

za pár korun z IKEA. Kondice vín, z nichž je absolutní špičkou sladké červené Château d’Yquem 1896, je 

sice úchvatná, ten stav ale podle všeho nebude dlouho trvat. Someliér Přibyl varuje, že kvalita se v horizontu 

několika málo let výrazně sníží. Proto se on a další odborníci přiklánějí k tomu, aby byla sbírka prodána 

soukromým zájemcům a peníze použity na zvelebování Bečova. Památkáři chtějí naopak kolekci ve 

vlastnictví státu zachovat a prezentovat ji veřejnosti v nové expozici relikviáře i s rizikem, že vína zkysnou. 

Záměr je, že poklad třpytící se skrze sklo lahví s patinou zašlého času bude k pravidelnému zhlédnutí 

připraven do konce příštího roku. Nyní je ke spatření jen při výjimečných příležitostech. Privilegium 

jedinečné degustace nemá v současnosti nikdo, to se rovná jakémusi čarovnému prokletí těchto vzácných 

vín. Nečekaná možnost degustace se naskytla jen archeoložce, jež v parku pod kaplovou věží objevila v 

roce 2011 čtyři ukryté lahve – patrně si je tam kdysi „ulil“ zlodějíček ze služebnictva. Archeoložka jednu 

lahev nechtěně rozbila. Nicméně obsah přelila duchapřítomně do petky, jenže vlastností – i dalším 

prokletím – starých vín je, že se v cizím prostředí změní na ocet, což se opravdu stalo. Bude ocet z celé 

sbírky? Zůstane výjimečná historickou hodnotou i strhujícím příběhem? Nejsou vyloučeny nové kapitoly. 

Místo nálezu relikviáře i většiny lahví nedávno vydalo též cedulku určenou k označení ročníku vín, má 

letopočet 1874! To svádí k domněnce, že někde mohou být ještě starší unikáty než ty dosud nalezené.  

Mnohé poklady tedy byly z podzemí vytaženy, ale i na Bečově platí, že mnohé další na objevení teprve 

čekají! 

Nejen pod zemí… 

Vzácnosti se ukrývají i pod vodou, zde je však nutné opustit Česko, neboť unikáty leží hlavně na dně 

moří. Na začátku května 2018 nalezly podmořské drony pátrající po troskách malajsijského letadla (zmizelo 

před čtyřmi roky) vraky dvou lodí i s nákladem z 19. století. „Hitem“ ležícím v oceánu je Titanic, ze kterého 

už bylo leccos vytaženo. I víno nabízené před časem restaurací v Hongkongu; lahev vyšla na 208 tisíc 

korun. Tuzemskou raritou (ne)ležící pod hladinou byly údajné tajné dokumenty vylovené roku 1964 z 

Černého jezera na Šumavě: odhalovaly, že tehdejší západní Německo a Rakousko jsou i bezmála 20 let po 

válce prošpikovány sítí přisluhovačů nacistického režimu. Jednalo se ale o kamufláž zinscenovanou Státní 

bezpečností. 

Příliš žhavé lithium 

Nejžhavějším „zbožím“ pod českou zemí je aktuálně lithium. Kolem takzvaného kovu budoucnosti, 

který se mimo jiné využívá při výrobě baterií, a v Česku jsou zhruba tři procenta jeho světových zdrojů, 

hoří „vlastenecký spor“. Možnost těžby lithia u Cínovce se stala jedním z témat před loňskými 

parlamentními volbami, když tehdejší ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) podepsal memorandum o 

těžbě s australskou firmou EMH. Dokument kritizovalo hnutí ANO a komunisté, Havlíčkův nástupce 

Tomáš Hüner (nestraník za ANO) memorandum vypověděl.  

Firma EMH však pokračuje s přípravou těžby. Takže? 

Foto popis| Válečné memento. I tak lze vnímat tajemnou fabriku Richard. 

Foto popis| Do středu země. Momentka z dolů pod Příbramí. 

Foto popis| V nevšedních kolejích. V příbramské šachtě se dá svézt vláčkem. 

Foto popis| Galerie, co jiného? V jeskyních jsou vidět umělecká díla přírody. 

Foto popis| Vstup zakázán. Proniknout do někdejší nacistické továrny Richard je vzrušující, leč 

nelegální dobrodružství. 

Foto popis| Něco jako zázrak. Vzpírá se rozumu, jak mohli v příbramském dole Drkolnov umístit v půli 

19. století obří vodní kolo. 

Foto popis| Nejen relikviář… U významné románské památky byla na bečovském zámku nalezena i 

unikátní kolekce vín. 

Foto popis| Vstříc záhadám. Sestup do jihlavských katakomb v sobě nese příslib dotyků s tajemnem. 

Foto popis| Strážce tekutého pokladu. Bečovský kastelán Tomáš Wizovský. 

Foto popis| (Ne)vhodné k napití. Kondice starých vín z Bečova je výborná, její výjimečná hodnota však 

brání běžné degustac 
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22. Podzemní labyrinty. 

Svět motorů | 11. 06. 2018 | Autor: Tomáš Pudil | Téma: Jeskyně ČR 

 Celkem šestnáct jeskyní je zpřístupněno v Česku veřejnosti. 

 Podzemní prostory lákají nejen svou krásou i tajemností, nýbrž i archeologickými nálezy. I v létě 

si však vezměte s sebou teplé oblečení, počítejte s teplotami do 10 stupňů Celsia. 

 Jeskyně vyhledávali lidé kdysi kvůli bezpečnosti. Chránily je před proměnami počasí a zvířecími 

predátory. Dnešní jeskyňáři je mají naopak jako adrenalinovou zábavu, tedy ty méně prozkoumané 

a obtížně přístupné. Veřejnost má možnost navštívit a poznat v ČR vlastně jen minimum z nich, 

přičemž jen dvě – Punkevní jeskyně a Výpustek – celoročně. 

 Nejpopulárnější je jednoznačně Moravský kras s propastí Macocha. Zájem o plavbu lodí a 

prohlídku našich nejznámějších jeskyní je tak velký, že v sezoně bez rezervace – možná je až rok 

předem – nemáte šanci do podzemí se dostat. „Na blind“ se podíváte maximálně ze dvou vyhlídek do 

Macochy, případně projedete turistickým vláčkem nebo lanovkou. Parkoviště u centra Skalní mlýn 

nebo u Macochy jsou placená (ne však hlídaná, pozor na cennosti). Za parkování se platí také u 

Kateřinské jeskyně. Naopak pokud zvolíte návštěvu Sloupsko-šošůvských jeskyní či podzemí s 

názvem Balcarka a Výpustek, za odložení auta se u nich neplatí. Navíc nemusíte plánovat návštěvu 

rok předem. Punkevní jeskyně s plavbou lodí jsou i nejdražší (180 Kč dospělí, 100 Kč děti). 

Moravský kras je nejpopulárnější a nejnavštěvovanější již dlouhá desetiletí, jak ostatně dokazují 

i historická fota. Není však nejstarší navštěvovanou jeskyní. Chýnovská byla objevena již v roce 

1863.          

Už o pět let později se stala první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území ČR, což dokazují i 

dodnes zachovaná původní schodiště. Chýnovská jeskyně vyniká barevností stěn a stropů, zajímavé 

jsou i kruhové útvary na stěnách, takzvaná oka. Tuto jeskyni najdete nedaleko silnice č. 19 z 

Pelhřimova na Tábor. Pozorný čtenář Světa motorů a seriálu „Poznejte Česko“ si vzpomene, že jsme 

u této trasy v 7. dílu (České rekordy) doporučovali nejen prohlídku Muzea rekordů v Pelhřimově, ale 

i zastávku na hradě Kámen (motocyklové muzeum) a k občerstvení restauraci U Oskara v Čížově. Ze 

tří českých vápencových jeskyní ovšem patří primát v návštěvnosti Bozkovské dolomitové jeskyně 

(70 000 ročně) u Semil, takže i zde si v létě udělejte raději rezervaci. 

Relativně pestrá geologická stavba dala vzniknout v ČR pestré škále podzemních dutin, a ačkoliv 

hlavními centry jsou Moravský a Český kras, do jeskyní se podíváte i jinde. U Znojma je to jeskyně 

Na Turoldu, na Jesenicku Na Špičáku, evropsky jedinečné jsou Zbrašovské aragonitové jeskyně, 

které najdete v malebném údolí řeky v lázních Teplice nad Bečvou. Informace ke všem 

zpřístupněným jeskyním najdete na webu Správy jeskyní ČR (www. caves.cz).  

Koněpruské jeskyně 

Kdo nenavštívil při školním výletě Koněpruské jeskyně, ten asi nechodil do školy. Z tradičního 

cíle školních výletů utkvěla v paměti nejspíš penězokazecká dílna z 15. století (měděné mince místo 

stříbrných, nepodařené nechali v jeskyni), ovšem Koněpruské jeskyně jsou jedinečné hlavně 

opálonosnou výzdobou a paleontologickými nálezy. Jako další cíle se nabízejí hrady Karlštejn – 

kaple sv. Kříže (viz foto), Žebrák i Točník a obec Tetín s jedinečnou vyhlídkou na údolí Berounky. 

Samozřejmě i město Beroun s proslulými „večerníčkovskými“ medvědy. V Berouně najdete i 

Muzeum Českého krasu, kde si můžete doplnit informace také o Koněprusích. 

Parkoviště pro osobní automobily je vzdáleno od pokladny podle oficiálního údaje 360 m a platí 

se letos 35 Kč. 

U pokladny rychlé občerstvení, restaurace v městysi Liteň (Ve stínu lípy), Všeradicích (hostinec 

U Paní Magdaleny, restaurace Somnium) a pět dalších restaurací najdete v Srbsku. 

Foto popis| Jeskyně Na Pomezí jsou největším zpřístupněným jeskynním systémem v ČR vzniklým 

rozpouštěním mramoru – na snímku „záclona“ 

Foto popis| Pískovcový skalní převis a navazující podzemní prostory v NP České Švýcarsko jsou 

celoročně volně přístupné a kvůli unikátní zimní výzdobě (ledové záclony a rampouchy) dostaly 

název Jeskyně víl 
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Foto popis| Jeskyně Na Špičáku na Jesenicku patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním v 

Evropě. Na 220 m dlouhé trase navštívíte i „srdcovou chodbu“. 

Foto popis| Javoříčské jeskyně u Litovle mají typický krápníkový charakter a můžete zvolit 

krátkou (40 min) nebo dlouhou prohlídkovou trasu (hodina) 

Foto popis| Jeskyně Šipka na vrchu Kotouč (volně přístupná) proslula nálezem spodní čelisti 

neandertálského dítěte a 80 000 kostí a zubů 130 druhů živočichů. Do jeskyně jako malý chodíval 

malíř Zdeněk Burian. 

Foto popis| Bozkovské dolomitové jeskyně najdete u Semil a kromě průzračných jezírek zvaných 

Labutě tu uvidíte i největší podzemní jezero v ČR (Jezerní dóm) 

Foto popis| Punkevní jeskyně mají dlouhou turistickou tradici, za první republiky se sem jezdilo 

z Brna autobusem i taxíky 

Foto popis| Propast Macocha je u nás jedinečná svou hloubkou i návštěvností.  

Jeskyně nabídnou kromě plavby po Punkvě i „klasické“ krápníky. 

Foto popis| Zbrašovské aragonitové jeskyně potěší návštěvníky nejen krystaly aragonitu, ale i 

teplotou (celoročně 14,5 stupně) 

 

23. Jeskyně v létě ochladí, v zimě ohřejí. 

Profit | 18. 06. 2018 | | Autor: RED | Téma: Jeskyně ČR 

 Tajemné podzemí severní Moravy láká stále více turistů. Představujeme pět nejznámějších jeskyní 

 Jeskyně Na Pomezí 

 Jeskyně Na Pomezí v Rychlebských horách jsou největším zpřístupněným jeskynním systémem 

u nás vzniklým rozpouštěním mramoru, což je krystalický vápenec. Pro tyto jeskyně jsou typické 

nátekové útvary vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky. Podzemní prostory jsou také 

oblíbeným zimovištěm četných druhů netopýrů. Celková délka jeskynního systému je asi 1400 

metrů, délka turistické trasy činí 390 m s dobou prohlídky 45 minut. Průměrná teplota je 7,7 °C, 

vlhkost ovzduší 99 procent. Od roku 1958 jsou jeskyně a jejich okolí zařazeny mezi chráněná krajinná 

území. 

 Jeskyně Na Špičáku 

 Jeden z nejvýznamnějších jeskynních útvarů v Jeseníkách – jeskyně Na Špičáku – se nachází 

mezi obcemi Písečná a Supíkovice. Jde o více než čtyři sta metrů dlouhý labyrint chodeb a puklin.  

 Jeskyně patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. O tom, že sloužila 

často jako úkryt, svědčí četné epigrafické nápisy a malby na stěnách (nejstarší z roku 1519). Roku 

2014 byla odborně zrestaurována renesanční malba „Adorace kříže“. 

 V letech 1884–1885 byla zpřístupněna pro veřejnost. Neobvyklý pocit zažijete, uvědomíteli si, že 

právě procházíte prostorami, jejichž stáří je neuvěřitelných 350–380 milionů let. Chodby mají 

charakteristický srdcový profil, jaký zde vytvořily tavné vody ledovce. 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně 

 Jeskyně v údolí řeky Bečvy zdobí minerál aragonit. Unikátem však nejsou jen aragonitové 

gejzírové stalagmity a sintrové povlaky, ale také samotná teplota v jeskyních. Celoroční stálá teplota 

14 °C z nich učinila nejteplejší jeskyně v Česku. 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným jeskynním systémem evropského významu, 

vzniklým současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z 

velkých hloubek ve vápencích. Byly zpřístupněny v roce 1926. Nedaleko jeskyní se také nachází 

nejhlubší sladkovodní propast na světě – Hranická propast. Poslední ověřený údaj je 404 metrů, 

dna propasti však ještě nebylo dosaženo. Hranická propast leží na pravém břehu řeky Bečvy v 

národní přírodní rezervaci Hůrka.  

 Mladečské jeskyně u Litovle 

 Mladečské jeskyně se nacházejí v CHKO Litovelské Pomoraví a jsou známy od pradávna. Dnes 

jsou mimořádně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou – vedle kostí vyhynulých 

pleistocenních obratlovců bylo nalezeno mnoho koster lidí starší doby kamenné s četnými doklady o 
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jejich činnosti. Mezi nejkrásnější prostory jeskyní patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. Na 

návštěvním okruhu je k vidění pravěké sídliště. 

 Javoříčské jeskyně 

 Také vás fascinuje tajemný svět jeskyní s unikátní krápníkovou výzdobou? Pak nesmíte vynechat 

Javoříčské jeskyně nedaleko Litovle. Podzemní systém vytváří složitý komplex chodeb, dómů 

a propastí vzniklý v ostrůvku devonských vápenců v Národní přírodní rezervaci Špraněk. Podstatná 

část jeskyní byla objevena již v roce 1938, další části pak postupně především v padesátých letech. 

 Bohatost výzdoby vyniká ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómu a dómu Gigantů. 

 Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, která místy dosahuje úctyhodných rozměrů, je 

zde bohatý výskyt krápníků rostoucích proti zákonům gravitace. Dominantou je též přes dva metry 

vysoká unikátní záclona. 

Foto popis| Jeskyně Na Pomezí. Vyznačují se úzkými a vysokými chodbami, které se v místech 

křížení rozšiřují v dómy. 

Foto popis| Mladečské jeskyně. Jeskyně jsou největším, nejsevernějším a nejstarším sídlištěm 

cromagnonského člověka ve střední Evropě. 

Foto popis| Javoříčské jeskyně. Patří k nejkrásnějším jeskyním s nejbohatší krápníkovou 

výzdobou u nás. 

 

24.  Stokrát báječné Česko. 

Magazín Víkend DNES | 30. 06. 2018 | Autor: Jakub Hlaváč | Téma: Jeskyně ČR 

 Nečeká vás letos žádné moře? Dovolená má kouzlo i v Česku. Máme pro vás 100 tipů na Domácí 

výlety plné zážitků. A jelikož takových míst se v Česku jistě najde daleko víc než stovka, budeme 

rádi, když nám napíšete o těch vašich. 

1. Těžko jste výhledu z vyhlídky Máj unikli, i když jste tam třeba ještě nebyli. Vidíte ji vlastně všude: 

v kalendářích, na sociálních sítích, v reklamě i na obálce dnešního vydání magazínu Víkend… Přesto 

stojí za to se na ni vracet. Vždyť je to nejromantičtější skála nad Vltavou. 

2. Největší industriální skanzen je v Dolních Vítkovicích. Dva sousedící areály vyhaslých vysokých 

pecí a bývalého Dolu Hlubina jsou nejnavštěvovanějším mimopražským cílem. 

3. Nejstarší muzeum mají v Opavě. Slezské zemské muzeum vzniklo o tři roky dřív než Moravské 

zemské a o čtyři roky dřív než pražské Národní muzeum. 

4. Nic neslyší, přesto je svědkem fízlování a špiclování. Třímetrové Bretschneiderovo ucho, vytesané 

do stěny lomu u Lipnice nad Sázavou, je součástí takzvaného Národního památníku odposlechu. Do 

něj patří i další dva reliéfy Ústa pravdy a Zlaté oči. 

5. Nejznámější liška v zemi sedí na kameni v lesní oboře pod zříceninou hradu Hukvaldy. Jde o 

bronzovou Bystroušku na počest známého operního díla místního rodáka, hudebního skladatele Leoše 

Janáčka. Říká se, že kdo pohladí špičku jejího ocasu, tomu liška vyplní přání. 

6. Nejsladší borůvkové knedlíky si dáte v krkonošské Chalupě na Rozcestí. A proč vám budou tak 

chutnat? Protože tohle je ta pravá křižovatka cest na Sněžku a dostat se na ni není zadarmo. 

7. V geografickém středu republiky budete na Vysočině u Číhošti. Spočítali to matematici UK za 

pomoci víc než 300 modelů. A zajděte i do místního kostela vyslechnout si příběh o umučeném faráři 

Toufarovi. 

8. Nejmladší orloj v zemi spustil v Hojsově Stráži loni v listopadu amatérský hodinář Zdeněk Landa. 

A že si vyhrál! Vedle kostlivce se pod stříškou šestimetrové věže pootáčí známý šumavský 

poustevník Vintíř. 

9. Co vznikne, když se dá dohromady zvuk bubínku, činelů, xylofonu a piana? Orchestrion. Jednu z 

posledních funkčních hracích skříní v Česku můžete slyšet v hostinci ve Veselíčku u Žďáru nad 

Sázavou. 

10. Nejvyšší vodopád v Beskydech, který má 17 metrů, je na potoku jménem Mazák. Ten teče z 

jihozápadního svahu Lysé hory do Ostravice strmým a skalnatým korytem. Pozor, rád vysychá! 

Nejlepší je procházka po dešti. 
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11. Vyrazit na Říp by měl aspoň jednou za život každý Čech. Procházka je to hezká, a pokud si na 

čedičový kopec vezmete klasický kompas, bude stejně zmatený jako na severním pólu. 

12. Do časů lovců mamutů vás přenese podzemní archeopark v Pavlově na Pálavě jen kousek od 

místa, ze kterého pochází i proslulá Věstonická Venuše. Pravěké vykopávky ukazuje unikátní 

muzeum přímo tam, kde se našly. 

13. Do nejvýchodnější obce republiky se vypravte na Plackový festival. Takový jinde nemají. Koná 

se v Bukovci vždy poslední prázdninovou sobotu. Placky všeho druhu voní z každého stánku při 

muzice až do noci. Nejlepší jsou se škvarky a se smetanou. 

14. Líbí se vám Kaplického chobotnice? Udělejte si výlet do Růžové na Děčínsku, tamní 

nejpodivnější rozhledna – kupole s kruhovými průzory – se jmenuje Růženka. Výhled je na České i 

Saské Švýcarsko. 

15. Jediná ozubnicová železnice v celém Česku funguje v Jizerských horách mezi Tanvaldem a 

Kořenovem. Běžné vlaky ozubnicový mechanismus už dnes nepoužívají, ale historické soupravy se 

příležitostně do zubů v délce 4 744 metrů přes léto ještě zakousnou. 

16. Pochutnat si na víně u nejkrásnější moravské vinice vyrazte na Šobes nedaleko Znojma. Navíc 

stačí jen pár kroků od stánku a pod vámi se otevřou výhledy na nedotčené údolí klikatící se řeky Dyje. 

17. Jedno z nejutajenějších míst v zemi před rokem 1989 bylo v Brdech poblíž Míšova. V bunkru, 

který dnes slouží jako Atom muzeum, měli Rusové pravděpodobně jaderné hlavice. 

18. Nejvyšší český bod není na vrcholu Sněžky, nýbrž na vrcholu vysílače na Pradědu (1 638m n. 

m.). Až na anténu nelezte, ale vypravte se tam určitě. Jeseníky jsou krásné, divoké a své. 

19. Největší sluneční hodiny v zemi? Rozhodně ty, jejichž ručičkou je 342 metrů vysoký vysílač 

Krašov na Plzeňsku. Ciferník má zatím pět římských číslic vysokých přibližně tři metry a ukazuje 

čas od desáté dopoledne do druhé odpolední. 

20. Různých podmořských tunelů je spousta, ale tunel pod rybníkem prý jinde v Evropě nenajdete. 

Ve slovácké obci Modrá si v hloubce 3,5 metru zblízka prohlédnete kapry, sumce i dvoumetrové vyzy 

velké. 

21. A pak že není možný návrat do dětství! Pokud zavítáte do zrekonstruovaného zámku v Přísece u 

Jihlavy, stovky nejrůznějších modelů autíček vás vtáhnou zpátky do klukovského světa. K vidění jsou 

skutečné skvosty! 

22. Největší hudební festival je multižánrový Colours of Ostrava, který se koná v industriálních 

Dolních Vítkovicích v červenci, letos od 18. do 21. Každý rok se během čtyř dnů vystřídá nejméně 

40 tisíc návštěvníků. 

23. Nejsvobodněji se budete cítit na Bučině. Z bývalé hraniční vsi se můžete vydat na českou i 

německou stranu Šumavy. Uvidíte tam i repliku signální stěny železné opony, která od roku 1951 

stála na jihozápadní hranici. 

24. Jak se pálila slivovice v pračce, za polárním kruhem nebo v zařízení o výšce 45 centimetrů? 

Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově má spoustu dalších kuriozit. 

25. Nejlepší pivo je to plzeňské a nejlépe se o něj umějí starat Na Parkánu. Hospoda v domě na 

bývalých plzeňských hradbách (parkánech) má své kouzlo, kterému rádi podlehnou i fotbalisté místní 

Viktorky při oslavách svých úspěchů. 

26. Moravský kras koncentruje na malém prostoru obrovské přírodní bohatství. Můžete si tam z 

lodičky prohlédnout jeskyně vyzdobené krápníky na podzemní řece Punkvě i nejslavnější 

českou propast Macochu. 

27. Jako v rybím ráji si budete připadat v restauraci a pstruhařství Hůrka v Černé v Pošumaví u Lipna. 

Oběd si můžete zkusit chytit v rybníčku a pak sledovat, jak vám kuchaři vašeho pstruha připraví. 

28. Že nevěříte v existenci Járy Cimrmana? Zajeďte do Metánova, kde mají muzeum Jakuba Hrona 

Metánovského. Matematik, fyzik, vynálezce nejroztodivnějších předmětů i českých novotvarů byl 

možná předobrazem legendární postavy. 

29. Nejromantičtější turistická trasa vede po můstcích, schodištích a lávkách podél řeky Bílé Opavy, 

která pramení v sedle mezi Pradědem a Petrovými kameny v nadmořské výšce takřka 1 300 metrů. 

Údolím, kudy stezka prochází, řeka prudce klesá a tvoří tam kaskády, peřeje a vodopády. 
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30. Krmení rejnoků nemusí být jen exotický zážitek kdesi v Pacifiku, podat parybám krevety, 

chobotnice či sépie můžete vlastnoručně i ve zlínské Zoo Lešná. 

31. V bývalém vojenském prostoru Ralsko lze obcházet zříceniny hradů, putovat po lesních objektech 

popsaných azbukou nebo navštívit letiště Hradčany, odkud vzlétaly sovětské stroje MiG-21, jejichž 

hangáry tu dodnes uvidíte. 

32. Za nejvyšší českou rozhlednou musíte do elektrárny, do výšky 144 metrů nad zem vás vyveze 

přes 28 pater výtah, pak si ještě vyšlápnete 46 schodů. Parádní výhled z betonové věže si užijete v 

Ledvicích u Bíliny. 

33. Nejlepší frgál je ten, který si sami upečete. Naučí vás to ve frgálové manufaktuře Resortu Valachy 

ve Velkých Karlovicích. Pod správným vedením to prý zvládnou i čtyřleté děti. Co upečete, to si 

odnesete. 

34. Nejvyšší budovu v meziválečném Č e sko sloven sk u byste našli ve Zlíně: 77,5 metru vysoký 

mrakodrap, který sloužil jako správní centrum baťovského obuvnického kolosu. Jeho součástí je 

pojízdná výtahová kancelář šéfa firmy, v níž je možné se svézt i dnes. 

35. Nejlepší kozí sýr ochutnáte na biofarmě ve Slunečné na Šumavě. Poté, co si nadojíte mléko, 

poklidíte v chlévě nebo se projdete se stádem ovcí, vám pořádně vyhládne. 

36. Asi nejznámější česká loutka Hurvínek se narodila v Plzni, odkud pocházel autor Josef Skupa.  

 Nejen o něm vyprávějí zdejší expozice Muzea loutek, děti si tu mohou na loutky i sáhnout a zahrát 

si s nimi. 

37. Na nejdostupnější gotický hrad uprostřed přírody dojedete městskou dopravou: Veveří nad 

Brněnskou přehradou. Městský dopravní podnik tam jezdí jak autobusy, tak loděmi. 

38. Je libo čabajkovou, koprovou nebo kremžskou zmrzlinu? Cukrárna Ivany Jablonovské v Mimoni 

nabízí 56 druhů ledové pochoutky, kvůli které se sem sjíždějí lidé z celého Česka. Rekordman snědl 

34 kopečků na posezení! 

39. Kde slavili olympijské zlato zlatí hokejisté z Nagana? Na palubě zvláštního letadla z Japonska 

přece! Dnes již vyřazený vládní letecký speciál TU-154M je zaparkován v Leteckém muzeu v 

Kunovicích. 

40. Díky typickému špičatému tvaru a dokonalému splynutí s horou se z hotelu Ještěd stala legendární 

dominanta Liberce. Nahoru můžete vyjet lanovkou, která je v provozu už 85 let. 

41. Takový šnaps jinde než ve Žďárských vrších neochutnáte! I když už na vás nečeká slavný 

Samotínský vánek, jehož recept zmizel nenávratně ze světa, na Samotíně i v nedalekém Kadově vás 

stále pohostí unikátními bylinnými likéry. 

42. Do korun stromů lze díky populárním stezkám s rozhlednami vystoupit v Česku na více místech, 

ale jasně nejlepší vyhlídku (za jasných dní až k ledovcům Alp) najdete na vrcholu Kramolína nad 

Lipnem. 

43. Vstupte na filmové plátno ve Vesci u Sobotky. Natáčely se tu scény z klasik, jako je Jára Cimrman 

ležící, spící, Jak dostat tatínka do polepšovny, V zámku a podzámčí nebo Přijela k nám pouť. 

44. Divocí koně i s hříbaty? A zubři? Jeďte se na ně podívat do bývalého vojenského prostoru 

Milovice. Jen vám setkání nikdo nemůže garantovat. Zvířata sama si rozhodnou, kde se zrovna 

vyskytují. I to je na tom krásné. Hledáte „tajný tip“ na prázdniny? Zkuste Krušné hory: kdepak 

zničená příroda a doly, ale krásné lesy plné hub i borůvek – a stále se o tom příliš neví. 

45. Perla Krkonoš ve stínu Sněžky, to je Malá Úpa. Zapomeňte na snobský Špindlerův Mlýn alias 

„český Aspen“, vynechte i Pec a vydejte se až do vsi u polské hranice. 

46. Nejkratší mezinárodní železnice světa vede ze šumavského Nového Údolí do Bavorska. Trať měří 

pouhých 105 metrů, výlet za hranice a zpět trvá jen minutu. 

47. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem? Těšínské divadlo, jehož historie sahá až do roku 1945, 

je jediným v Česku, které hraje ve dvou jazycích – češtině a polštině. Mimo to tam několik desetiletí 

funguje také stálá loutková scéna Bajka. 

48. Nejsladší letní výlet zažijete v táborském Muzeu čokolády a marcipánu. Díky nabídce tvořivých 

dílen je to šikovný tip nejen do deštivých dní. 
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49. Největší pohodu s výhledem do dáli a při cinkání zvonků ovčího stáda zažijete na vrcholu 

Kamenitý v Dolní Lomné. Navíc na horské chatě skvěle vaří a výšlap není náročný. Kdo chce, může 

pokračovat po vrstevnici krásnou trasou na vedlejší horu Kozubovou. 

50. V Písku se projdete po nejstarším kamenném mostě v Česku, ale také tu mají výstavu soch 

vybudovaných z písku. Vydržet by měly až do podzimních měsíců. 

51. Kdo se bojí, nesmí do lesa. A už vůbec ne do toho zvaného Branišovský, který leží u Českých 

Budějovic. Tajemná a temná minulost provází místo, kde stával strom oběšenců, a prý tu v noci straší. 

52. Nejvýš položenou vodní přečerpávací elektrárnou jsou jesenické Dlouhé stráně. Horní nádrž se 

nachází v nadmořské výšce 1 350 metrů. U ní je i nejvýš položená fotovoltaická elektrárna v Česku. 

53. Na nejlepší kopečkovou zmrzlinu se vydejte do středočeských Kačic: dlouhatánskou frontu u 

místních zmrzlinářů Hrivňákových si skoro jistě vystojíte opakovaně. 

54. Poslední plně funkční větrný mlýn holandského typu u nás mají v Kuželově v jihomoravském 

podhůří Bílých Karpat. Nádherně udržovaná památka z roku 1842, doplněná muzeem, se tyčí na 

hřebeni nad vesnicí. 

55. Nejbizarnější turistickou trasou je planetární stezka na Opavsku. Výchozím bodem je kašna na 

Horním náměstí v Opavě, jíž dominuje velká kamenná koule. Ta je Sluncem zmenšeným v poměru 

1 : 626 576 000. V tomto měřítku vznikl model celé sluneční soustavy. 

56. Na hradě Houska je brána do pekel i kastelán, který od ní má klíče a velký smysl pro humor. 

Pošeptáte mu jména svých dítek a on jim hned předvede svou vševědoucnost propůjčenou od 

samotného pekelníka. 

57. Nejvěrnější sochu Krakonoše mají nedaleko kolonády v Janských Lázních. Prý ji sám mocný 

vládce hor určil za sobě nejpodobnější. Také tu ochutnáte léčivé prameny. 

58. Pokud chcete mít jedinečný pohled na Prahu, zkuste to z Vltavy. Půjčte si šlapadlo a kochejte se 

pohledem na Hrad, Karlův most i další památky. Nepřekonatelná romantika. 

60. Že se nedá v Praze zažít pořádný adrenalin na kole? Mezi Modřany a Točnou najdete ráj cyklistů 

s řadou technických pasáží i skoků. Tak helmu na hlavu a vzhůru za sportem, měšťáci! 

61. Pokud si chcete připadat jako na obrázku malovaném, pak byste měli navštívit jihočeské 

Holašovice. Vesnice, zapsaná na seznam UNESCO, je živoucím příkladem nádherně zachovalého 

selského baroka. Malované štíty domů budete milovat. 

62. Voda je pro náš život zásadní tekutinou a je fajn o ní něco vědět. Atraktivní formou to dospělým 

i dětem ukážou ve Vodním domě u nádrže Želivka. 

63. Vyrazit kolem světa můžete v západočeských Plasech, a ještě si u toho zahrajete fantasy minigolf. 

Rodinná zoologická a botanická zahrada chová například bílého klokana, tygra či lvy, navíc je tu 

klášter a pivovar. 

64. Na návštěvě v Českých Budějovicích si při prohlídce náměstí dejte pozor na bludný kámen! Je 

uložený v dlažbě kousek od Samsonovy kašny a je opatřen křížkem. Kdo na něj stoupne po setmění, 

domů už netrefí. 

65. Začínal tu nejlepší český skokan na lyžích Roman Koudelka, skákat nemusíte, stačí vyjít nahoru. 

Z vyhlídky na můstku K70 v Lomnici nad Popelkou máte Krkonoše i Český ráj jako na dlani. 

66. Jako dobrodruzi a objevitelé si budete připadat v Koněpruských jeskyních při baterkových 

pondělcích! Všechno osvětlení kromě vašeho kužele bude vypnuto. 

67. Víte, jaký je rozdíl mezi labyrintem a bludištěm? Na zámku Loučeň to zjistíte rychle, v parku o 

rozloze 25 hektarů jich najdete hned 12, nic takového jinde v Evropě nemají. Prý z nich sálá zvláštní 

energie, kterou znali už Keltové. Zkuste. 

68. Už jste někdy jedli ucho? Nikoli? Tak to by bylo vhodné si zajet do Štramberka a perníkovou 

pochutinu ochutnat. Nevynechejte ani prohlídku historického městečka a vystoupejte na věž Trúba. 

69. Do života Židů se můžete ponořit v Boskovicích, kde bylo jejich uzavřené město. Obdivovat 

budete rozličné památky včetně synagogy či hřbitova. 

70. Projet se mezi městy tramvají a ještě se kochat okolní krajinou je možné na trase Jablonec – 

Liberec. Severočeští rivalové navíc mají rozhodně co nabídnout, neváhejte zkusit zoo nebo procházku 

kolem přehrady. 



132 

  

71. Před vámi Česko, vpravo Polsko a za zády Slovensko. Jedinečný výhled se vám naskytne při 

výstupu na 29 metrů vysokou rozhlednu na Velké Čantoryji. Dojít na vrchol můžete naučnou 

Rytířskou stezkou. 

72. Chcete plachtit jako slavní kapitáni? Nemusíte k moři, jeďte na Lipno. Na půjčení lodi 

nepotřebujete žádný průkaz, dostanete školení a hurá do vln. Parádní zábava! 

73. Vylézt na Sněžku je vždycky výkon. Ale zkuste si návštěvu naplánovat na západ nebo východ 

slunce. Pak bude zážitek z nejvyšší hory Česka opravdu výjimečný. 

74. Poprvé ve Velkých Losinách otevřeli ruční papírnu už v 16. století, zručnost mistrů tu lidé 

obdivují dodnes. Otestujte si při výrobě papíru tu svou. 

75. V Úterý se budete mít hezky i ve středu nebo vlastně v jakýkoli jiný den v týdnu. Krásné historické 

městečko není přeplněné turisty, má i vlastní pramen uhličité kyselky a v době Úterského jarmarku 

si díky šermířským kláním budete připadat jako ve středověku. 

76. Pokořit Mount Everest? Nic proti tomu, když zvládnete vystoupat na deset tisícovek! Na každém 

z vrcholů v okolí krkonošské Malé Úpy je značkovací zařízení, kterým označíte speciální kartu, a při 

zisku všech deseti si můžete v infocentru vyzvednout malý dárek. 

77. Nejúchvatnější pohled z lodi je při sjíždění Královského jezu v Českém Krumlově. Nejdřív 

koukáte na nádherný zámek a vzápětí zkoumáte dno Vltavy… Vodáky naštvala přestavba, ale kouzlo 

trvá. 

78. V zimě už toho na Vltavě moc nenabruslíte, ale v létě se podél ní v Praze projedete parádně. 

Obujte inline brusle pod Vyšehradem a po rovince se dostanete až do Zbraslavi. Moc příjemné 

svezení. 

79. I ženy už dávno smějí na Karlštejn: vyrazit tam na kole z Prahy je pohodová projížďka. Zpříjemnit 

si ji můžete řadou zastávek na doplnění tekutin, zpátky se dá jet vlakem. 

80. Největší sbírka vycpaných psů je na hradě Bítov, baron Jiří Haas jich choval velké mnžství a s 

těmi nejoblíbenějšími se nedokázal rozloučit. 

81. Kanál 54. Tak pojmenovali agenti StB část stezky, kterou „král Šumavy“ převáděl lidi přes 

hranice socialistického Československa. Dnes si ji můžete projít i vy a nemusíte se obávat střelby ze 

samopalů. 

82. V zámeckém parku v Lysé nad Labem se můžete projít kolem alegorie měsíců. Dvanáct soch s 

motivem typickým pro daný měsíc lemuje hlavní cestu a každý návštěvník si může najít tu svou. 

83. Sklo je jedním z českých klenotů. Dokonale se s ním seznámíte ve sklářské huti František v 

Sázavě. Návštěvníci obdivují rozsáhlé sbírky a různé postupy výroby, které si mohou sami zkusit. 

84. Především v době obrovských morových epidemií a dalších hromadných úmrtí vznikly kostnice.  

Ta nejznámější je v Sedlci u Kutné Hory, ale víc než 50 tisíc pohřbených je i v Brně v kostele sv. 

Jakuba. 

85. Sednout si na trávu, vytáhnout piknikový koš a dát si oběd v přírodě, to je ta pravá pohoda. 

86. V Praze můžete z betonového města utéct například do dendrologické zahrady v Průhonicích. 

Nejkrásnější česká rozhledna se tyčí na vrcholu Hvězda nad Příchovicemi na pomezí Jizerských hor 

a Krkonoš. Nádherná kamenná osmiboká věž skýtá fantastická panoramata. 

87. Sednout si s kytarou k ohni a zapět táborákové songy je česká letní klasika. Pokud chcete slyšet 

mistry tohoto nástroje, jeďte na červencový festival do Mikulova. A dejte si vínko. 

88. Do Ameriky! Tedy do lomu Amerika alias českého Grand Canyonu můžete o víkendech 

sestoupit s průvodcem a prozkoumat tajemné podzemí.  

89. Už víc než 100 let ve Vizovicích pečou a zdobí drobné figurální pečivo. Není to žádná pochoutka, 

nepřiberete po něm, protože vlastně vůbec není k jídlu. Ale krásné je, to tedy ano. Prohlédnete si ho 

na hradě Malenovice. 

90. Víte, že (nejen) v Praze jsou kavárny, kde můžete kočky nejen obdivovat, ale bez rizika i pohladit? 

Potřebujete-li shodit stres, ve zvířecím prostředí se to podaří. Jen pozor na dortíky. 

91. Ostrava má své kouzlo, hrdost, charakter. Pokud chcete pochopit víc, zkuste prohlídku Dolu 

Michal. Uvidíte, kde se horníci převlékali, sednete si do kanceláří ředitele a můžete obdivovat 

strojovnu. To vše v autentickém jazyce, kterému Pražák téměř nerozumí. 
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92. Největší zahradní železnice v Česku křižuje parkem na břehy řeky Svratky u brněnského 

nákupního centra Olympia, trať měří 1 500 metrů. 

93. Skibusy nebo cyklobusy jsou užitečné a oblíbené, ale ve Znojmě mají i vinobus. Vezme vás na 

66 kilometrů dlouhý okruh po 19 vinařstvích, odborným výkladem jízdu doprovodí průvodce. 

Ochutnávky pochopitelně možné! 

94. Včely jsou pro fungování přírody nesmírně důležité a med pro lidstvo neméně cenný. Jak pracuje 

takový včelín, to se dozvíte na zámku Kačina u Kutné Hory. V proskleném funkčním úlu lze včelky 

pozorovat při práci. 

95. Máte rádi Postřižiny? A Hrabala? Jeďte do Nymburka, kde je na pivovaru pamětní deska přesně 

ve výšce, kde si spisovatel přál – tedy tam, kam dočůrá pes. Blízkým Kerskem pak vede Hrabalova 

naučná stezka. 

96. Pokud si někdo myslí, že jsou Češi zbabělci a špatní válečníci, pak by se měl podívat do 

Legiovlaku. Celkem 13 zrekonstruovaných vagonů vás přenese do let 1918 – 1920 na Transsibiřskou 

magistrálu. Expozice putuje po Česku, tak si ověřte, kdy staví ve vašem městě. 

97. Umění upéct chleba by měl ovládat každý hospodář. Ve vesnici Sopotnice na Pardubicku to sami 

zkuste poslední sobotu v měsíci v replice dřevem vytápěné gotické pece, takzvané hliněnce. 

98. Nejrozmanitější českou zoo najdete v Plzni na Lochotíně: ačkoli tu nechovají slony, pestrost 

druhů je nejbohatší v Česku, chloubou jsou vymazlená australská sekce, česká řeka či český statek. 

99. Město karafiátů, to jsou jednoznačně Klatovy, kde se výstava těchto květin koná na začátku 

července. Kromě vůně a přírodního půvabu můžete navštívit třeba barokní lékárnu U Bílého 

jednorožce. 

100. Pošlete z letních cest po Česku svým blízkým klasickou pohlednici. Jasně, můžete je o dojmech 

z cest zpravit textovkou. Ale buďte si jisti, že (nejen) babičky a dědečkové fotku se známkou a vaším 

rukopisem ocení mnohem víc. 

 

25.  I Češi mají jeskynní záchranáře. 

Aha! | 15. 07. 2018 | Autor: Petr Podroužek | Téma: Jeskyně ČR 

 Speleolog  Jan Sirotek: Ze zatopených 100 metrů je najednou kilometr pod vodou … 

 Jak jsme na kolize podobné thajskému dobrodružství v jeskyních připraveni u nás? I když 

podobné nebezpečí v takové míře nehrozí, mají Češi jeskyňářské tradice i obrovské zkušenosti. 

„Máme pro tyto případy Speleologickou záchrannou službu, která je zapojena do integrovaného 

záchranného systému. Jde o dobrovolníky, ale jsou to špičky ve svém oboru,“ říká 

potápěč speleolog Jan Sirotek (41). 

 Jeho láska k jeskyním začala kvést ve věku kluků v Thajsku. Spouštěli se do hlubin ještě s 

pionýrským oddílem. Později se z něj stal jeskynní potápěč, který i zachraňuje jiné. 

 „K jeskynnímu potápění mě přivedly okolnosti, když nás při zkoumání Sloupského koridoru 

Amatérské jeskyně v Moravském krasu zastavila voda. Tři roky jsme se ji snažili odčerpat, obejít, 

ale marně. Takže nám nezbylo nic jiného než se naučit potápět.“ 

 Amatérská jeskyně 

 Amatérská jeskyně je pro speleology kult, v roce 1970 zde dva jeskyňáři zahynuli. Byla 

objevena v roce 1969 a měla být pojmenovaná po Klementu Gottwaldovi. Její původní název 

zachránil soudruh Josef Korčák, rodák z Moravského krasu, který se zasadil o to, aby přejmenována 

nebyla. Sirotek tu v roce 2005 po letech intenzivních výzkumů proplaval do Sloupsko-

šošůvských jeskyní a dokázal tak jejich předpokládané propojení. Jde o nejdelší jeskyni, její 

propojení přesahuje 40 km. Veřejnosti přístupná je jen při mimořádných událostech. 

 Jak je to s vodicí šňůrou 

 „Už od začátku potápěčských kurzů jsme se museli připravovat na případné krizové situace, aby 

člověk nezpanikařil a nepřestal racionálně uvažovat.“ Nejvíce se nacvičovala práce s vodicí šňůrou, 

která slouží v jeskyni pod vodní hladinou jako pomocník šťastného návratu. „Jednou jsem se zamotal 

do šňůry, kterou má mít potápěč za každé situace pod sebou. Já ji podplaval, takže se mi zachytila 

mezi láhve. Naštěstí jsem nezpanikařil, ale uřízl ji za sebou.“ 
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 Vodící šňůra je z nylonu. Musí plavat a její tloušťka je od 1,2 mm rybářských šňůr až po fixní lana 

o 8 mm. „Řada problémů při jeskynním potápění je spojena právě s vodicí šňůrou. Když ji potápěč, 

byť na krátký okamžiky pustí, vzdálí se od ní, může být pak dezorientovaný a vydá se po ní zpět i 

opačným směrem, než by měl. Vyvázaná vodící šňůra se na místě nechává i pro příští akce. Důležité 

je ale také dodržování pravidla rezervy dýchacího média. Dopředu se plave jen na jednu třetinu 

vzduchu, druhá třetina slouží pro návrat a zbylá se nechává jako rezerva pro neočekávané situace.“ 

 Zachránili kolegu za minutu dvanáct 

 I pro jeskynní potápěče může přívalová voda znamenat velký problém. „Potápíme se třeba ve sto 

metrů dlouhém sifonu, a když se zvedne hladina, potom z toho může být po chvíli třeba i zatopený 

kilometr. Na to už by nemusel vystačit vzduch.“ Sirotek vzpomíná, jak zachraňovali jeskynního 

potápěče, který se nevrátil z ponoru u Býčí skály. Našli ho po třech hodinách, byl po prsa ve vodě a 

měl celý okolní prostor už prakticky vydýchaný. Bylo to na poslední chvíli. „Na Slovensku jsme zase 

vysvobodili dva nepříliš zkušené jeskynní potápěče, kteří nebyli schopni proplavat zpět sifonem, 

protože si přeřezali vodicí šňůru.“ 

 1970: Smrt v Amatérské jeskyni 

 Před 48 lety, při zkoumání Amatérské jeskyně, zahynuli zkušení speleologové Milan Šlechta a 

Marko Zahradníček. Na srpen 1970 si naplánovali týdenní mapování, jenže krátce po jejich sestupu 

přišly silné přívalové deště. Přestože se o nich dozvěděli včas, nepodařilo se jim už kvůli zvýšené 

hladině vody dostat k potápěčské výstroji. Snažili se sice přečkat příval v komínu, ale voda tam 

vystoupala a utopili se. Jeden z nich byl nalezen visící za helmu, druhý byl k němu připoutaný lanem. 

 Speleolog Miroslav Kotol: V Asii stoupá voda okamžitě 

 „V České republice je kontrola jeskynních systémů precizní, turistům nebezpečí nehrozí. Ale v 

Číně nás zastihly v jeskyni rovněž přívalové deště a při návratu, byť šlo o velký prostor, jsem si 

připadal, jako bych lezl pod sprchou. V Asii jsou silnější deště, mohutnější řeky a dochází tam k 

mnohem rychlejšímu zaplavení prostoru, než je tomu u nás. V případě záchrany jsou potom důležití 

především místní speleologové, kteří vědí, jak to v jeskyni vypadá, znají její mapu,“ říká Miroslav 

Kotol (41), který se speleologii věnuje 17 let. Nebezpečí zažil v Rumunsku v zaplavené jeskyni i ve 

Slovinsku, kde ho museli vytahovat z bezvýchodné situace kamarádi. Proto platí pravidlo, do 

podzemí nikdy sám!  

 V Moravském krasu se Miroslav Kotol stal spoluobjevitelem nových prostor v Amatérské 

jeskyni, propojením částí Chrochtadla (podle zvuku povodňových vod) s Krematoriem (podle citelně 

vyšší teploty, než jaká je v jiných částech jeskyně). Pracovali na tom tehdy rok a nakonec z toho byl 

objev roku! „Je úchvatné být v místech, kde ještě nikdo nikdy před vámi nebyl. Takové chvíle si 

dokážu vychutnat,“ uzavírá. 

Foto popis| Jan Sirotek v krasové jeskyni. Průzkum provádí na suchu, ve vodě i v bahně, taková 

je práce speleologů a ve stejných podmínkách se pohybovali záchranáři v Thajsku. 

Foto popis| Jan Sirotek se synem Davidem (10), kterého jeskyně a průzkum pod zemí také zcela 

pohltily. 

Foto popis| Průzkum vedený českými potápěči v Mexiku. Tady je jedna nesporná výhody, voda je 

tu teplejší a s lepší viditelností. 

Foto popis| Dlouhé jezero v Amatérské jeskyni v Moravském krasu. Tudy se musí na malém voru, 

když nechcete do vody. 

Foto popis| Miroslav Kotol mezi krápníky. 

 

26. Speleolog o svém koníčku: Člověk musí být trochu blázen. 

Prostějovský deník | 31. 07. 2018 | Autor: (tik) | Téma: Jeskyně ČR 

 Radek Ševčík se speleologii věnuje od osmnácti let. K tomuto koníčku ho přivedli kamarádi, sám 

se o to do té doby nezajímal. 

 „Zvali mě, jestli bych s nimi nešel kopat do jeskyně. Ale mě se moc nechtělo, tak jsem se 

vymlouval, že nemám čas a přijdu třeba příště,“ vzpomíná. Jednoho dne ho ale kamarádi nakonec 

přemluvili. „Jednou jsem si to zkusil a od té doby jsem tam byl pořád,“ směje se. 
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 Nejvíc ho prý na prozkoumávání jeskyní baví, že si každý najde něco svého. „Já jsem spíše 

technický typ, takže řeším osvětlování a komunikaci v jeskyních,“ vysvětluje. Líbí se mu, že je 

člověk postaven před problém, který musí vyřešit. 

 Běžné práce v jeskyních ale prý nejsou jen o dobrodružstvích a plazení se chodbami, ale spíš o 

kopání a řešení právě těchto technických problémů. 

 Všechny jeskyně jsou prý krásné, i když má každá jiný charakter. „Já sám mám 

radši jeskyně menší. Když se člověk musí plazit. V nějakých větších systémech je to spíš turistika a 

chybí tam ta zábava,“ usmívá se. 

 Radek Ševčík s týmem pracuje na jeskyni u Průchodnice a ve Hvozdecké hoře. 

 Obě jeskyně jsou nedaleko Ludmírova, kde spolek působí. „Obě jeskyně jsou asi sedmdesát 

metrů velké. Ve srovnání s nedalekým Javoříčkem jsou spíše trpasličí,“ srovnává Ševčík. 

 U první z jeskyní je ale závrt potoka, který vyvěrá o sedm sedm set metrů dál. Podle Ševčíka je 

tam tedy asi kilometr dlouhá chodba. „Samozřejmě, že se snažíme dostat skrz. Rádi bychom systém 

prozkoumali celý,“ říká. Jestli se to povede, si ale netroufá odhadnout. 

 V obou jeskyních jsou prý i větší prostory. „Většinou je tam chodba a pak i nějaký větší prostor. 

 Ale nic velkého. Je to třeba větší chodba dva metry široká a tři metry vysoká,“ vysvětluje. Jestli 

při průzkumu naleznou i nějaké větší místo si netroufá odhadnout. „Ale samozřejmě v to doufám, že 

nějaký objev uděláme. Jinak bychom tam vůbec nepracovali. Na zahradě taky jen tak z rozmaru 

nekopete díru,“ povídá. 

 Při průzkumu se jeskyňář občas dostane i do nebezpečné situace. Radek Ševčík jeskyni 

prozkoumával sám. Vchod byl ještě neupravený a jediný on se průchodem díky své hubené postavě 

protáhl. „Plazil jsem se a umisťoval přístroje, kterými kolegové nahoře měřili,“ vypráví. 

 Za nějakou dobu mu zavolali, že nedaleko asi pršelo, protože po louce teče voda. „Všeho jsem 

nechal, věci jsem odložil v jeskyni a plazil se co nejrychleji zpátky. To, co jsem předtím zdolával 

několik dlouhých minut, jsem teď měl během chvíle,“ vzpomíná, teď už s úsměvem. 

 Několika místy prý musel proplavat. 

 „Bylo to tak akorát na jeden nádech,“ říká. 

 Takové situaci jsou prý hodně o psychice. Pokud má člověk moc velký strach, nic nezmůže. Když 

na to dnes vzpomíná, spíš se tomu směje. Dnes už si myslím, že kdybych chvíli počkal, voda by 

opadla a já bych se ani nemusel koupat,“ směje se. 

 Na otázku, co ho na jeskyních nejvíce přitahuje, nedokáže odpovědět. „Nějak mě to k nim táhne. 

 Člověk asi musí být trochu blázen. Je to asi stejné, jak když se zeptáte kutila, proč si ty věci radši 

nekoupí. Taky nedokážu odpovědět na to, proč se hrabu v hlíně a kopu tam, kde vlastně vůbec nic 

být nemusí,“ uzavírá. 

Foto popis| Radek Ševčík. V jeskyni je podle něj člověk postaven před problém, který musí vyřešit. 

Publikováno| Prostějovský deník; Prostějovsko; 03 

Publikováno| Přerovský a hranický deník; Přerovsko a Hranicko; 03 – 4 

 

27.  Krasová krajina na historických mapách. 

ekolist.cz | 06. 08. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 Historické mapy patří k cenným pramenům poznání vývoje krajiny v minulých staletích. Díky nim 

si můžeme udělat představu o velikosti sídel našich předků, přečíst pomístní názvy, zjistit stav 

zalesnění a zemědělské půdy. Některá kartografická díla odkazují na kulturní a přírodní zajímavosti, 

další na ložiska surovin, dávno zaniklé doly a další prvky v krajině. Postupem času si geografové 

začali všímat i krasových jevů – jeskyní, závrtů, ponorů a vyvěraček. Do map je zaznamenali 

dávno před tím, než se tato místa stala pro své přírodní krásy turisticky navštěvována a později pro 

svou jedinečnost i chráněna. 

 Hranická propast na Komenského mapě Moravy 

 První krasový jev u nás zakreslil Jan Amos Komenský na známé mapě Moravy z roku 1624. 

 Kupodivu nešlo o některou z jeskyní Moravského krasu. Dnešní Moravský kras byl v té době 

ještě poměrně neznámý, ani propast Macocha tehdy nenesla své jméno. Pozornosti ale neušla 
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propast v blízkosti dnešních Hranic na Moravě. Komenský zakreslil Hranickou propast v podobě 

rozeklaného kopce s prostým názvem „Propaßt“. Je velmi pravděpodobné, že se při jejím zákresu 

inspiroval dílem lékaře Tomáše Jordána z Klausenburku. Ten v roce 1581 vydal rozsáhlý spis „Knijha 

o Wodách Hojitedlných neb Teplicech Morawských“, což je první česká kniha balneologická. Uvádí 

zde řadu míst, kde vyvěrají vody vhodné k léčení chorob, mj. i Hranice na Moravě. Na dvou 

stránkách pak popisuje i dnešní Hranickou propast. 

 Hranická propast tak nese nejedno prvenství. Jde o první popis krasového jevu v české odborné 

literatuře a první zákres na topografické mapě. A oba pánové, Jan Amos a Tomáš Jordán, zdaleka 

nemohli tušit, že o čtyři sta let později se Hranická propast s jezírkem stane i nejhlubší zatopenou 

sladkovodní jeskyní světa (viz článek „404 m a dno stále nikde“ autora Jiřího Šafáře, v č. 2/2018 

časopisu Ochrana přírody). 

 Krasová propadání a Sloupská jeskyně na Müllerově mapě Moravy 

 Dne 25. května 1708 vydal císař František I. pověřovací patent k novému mapování Moravy.  

 Pracemi v měřítku cca 1 : 180 000 byl pověřen zkušený zeměměřič Johann Christoph Müller. 

 Mapa vydaná v roce 1716, představovala velký zlom v kartografickém zobrazování našeho území.  

 Bohatý topografický obsah doplnily přírodní a kulturně-historické pozoruhodnosti. Müller si už 

tehdy všimnul odlišností Moravského krasu od okolní krajiny a poprvé u nás do mapy zakreslil 

propadání toků do podzemí. Bezpečně můžeme identifikovat ponory Sloupského potoka, vývěr 

říčky Punkvy, Rudické propadání i propadání Křtinského potoka. (Pozn.: na rozdíl od dnešního 

stavu bylo hlavní propadání Křtinského potoka v terénu velmi nápadné a vody se ztrácely 

v závrtu Čertova díra nedaleko Křtin.) 

 Ve vydání mapy z roku 1790 se v blízkosti Sloupu objevil i latinský nápis „Hic sunt ist? mirabiles 

meatus terrae Subterranae“, což lze volně přeložit jako „Zde jsou ony úžasně klenuté podzemní 

světy“. Poznámka se nepochybně vztahuje k tehdy známým částem Sloupsko-šošůvských jeskyní – 

Nicové jeskyně, Starých skal a Kůlny. 

 Mineralogická mapa Mauritia Vogta 

 Jan Jiří Mauritius Vogt byl členem cisterciáckého řádu kláštera v Plasech. Mimo jiné je autorem 

několika přírodovědných děl. Mezi nimi vyniká poměrně málo známá práce „Bohemia et Moravia 

subterranea“ neboli „Podzemní svět Čech a Moravy“ z roku 1729. Zajímavou částí díla je mapová 

příloha s názvem „Geographia Hypogea Bohemiae et Moraviae“ – podrobná mapa Čech a Moravy s 

vyznačenými výskyty nerostů. Pravděpodobně jde o vůbec první tematickou mineralogickou mapu v 

našich zemích. 

 Na ukázce mapového výřezu z blanenska (dnešní Moravský kras) jsou přesně zakreslena ložiska 

nerostů, např. železné rudy, mramorů i výskyty tzv. Unicornu fossile – nálezy kostí pravěkých 

obratlovců (především jeskynních medvědů), v té době považované za zázračný lék. Unicornu se dle 

Vogtovy mapy nacházelo u Rájce, ve Sloupské jeskyni, Výpustku a také u Brna. Brněnská lokalita 

je poměrně překvapivá, ale mohlo jít o nálezy kostí ve sprašových profilech v tehdy budoucí a dnes 

již bývalé Kohnově cihelně v Brně (pozn.: dnešní národní přírodní památka Červený kopec). Vogt v 

mapě zakreslil i polohu některých jeskyní. S jistotou můžeme rozpoznat Sloupské jeskyně, Rudické 

propadání a Výpustek. Je zde zakresleno i dalších šest jeskyní v údolí řeky Svitavy, které nelze 

jednoznačně určit. S trochou fantazie mezi nimi může být propast Macocha a Býčí skála. V mapě je 

též zákres ponorů Sloupského, Jedovnického a Křtinského potoka. 

 Ve Vogtově mapě jsou uvedeny i první názvy jeskyní. Nejde však, jak by se dalo čekat, 

o jeskyně Moravského krasu, ale o dvě jeskyně Českého krasu. Pojmenovány jsou jeskyně sv. 

Ivana ve Svatém Janu pod Skalou (Ivan) a Svatoprokopská jeskyně v Hlubočepském údolí (S. 

Procop). 

 Müllerova mapa byla využita v mnoha válečných konfliktech neklidného období poloviny 18. 

století. Během válečných šarvátek však rakouští velitelé s trpkostí zjišťovali, že jejich mapy jsou 

nedostatečné a neodpovídají soudobým válečným potřebám. Po prohrané tzv. sedmileté válce 

císařovna Marie Terezie nařídila první kompletní mapování habsburské monarchie, pro nějž se vžilo 

označení I. vojenské či také josefské mapování z let 1764–1768. 
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Jeho podkladem se stala Müllerova mapa zvětšená do sáhového měřítka 1 : 28 800. Důstojníci 

vojenské topografické služby projížděli krajinu na koni a mapovali ji pouhým pozorováním v terénu. 

 Před mapováním nebyla z finančních a časových důvodů vybudována síť přesně určených 

trigonometrických bodů. Proto se v mapách objevuje řada nepřesností a chyb, značným problémem 

je i slícování sousedících listů mapy. 

 I. vojenské mapování zachycuje území Čech, Moravy a Slezska jako celek v době před nástupem 

průmyslové revoluce, v době největšího rozkvětu kulturní barokní krajiny a její nejvyšší diverzity. 

Moravský kras je na I. vojenské mapě zpracován již docela podrobně. Jsou zde již také ve větší míře 

zakresleny významné krasové formy. Můžeme identifikovat např. Hřebenáč u Sloupu, propast 

Macochu a samozřejmě i velké ponory a vývěry – ponory Sloupského potoka a Bílé vody, Výtok 

Punkvy, Rudické propadání, ponory Křtinského potoka a vývěr ve Křtinském údolí.  

Vchody jeskyní zaznamenány nejsou. 

 Je poněkud zarážející, že Pustý žleb mezi Sloupem a Skalním Mlýnem je zakreslen, zatímco 

Suchý žleb mezi Holštejnem, Ostrovem u Macochy a Skalním Mlýnem je v mapě opomenut. 

 První velmi podrobné a přesné mapy katastrálních území v měřítku 1 : 2 880 pochází z roku 1826.  

 Základem map byla trigonometrická síť s pravoúhlými souřadnicemi a definovaným listokladem. 

 Jako pomocný elaborát sloužily tzv. indikační skici, jež se po ověření v terénu staly podkladem 

pro vyhotovení originálů map Stabilního katastru, tzv. Povinných císařských otisků. Tyto historické 

mapy již můžeme metodami GIS porovnávat s dnešním stavem krajiny. 

 Výsledné mapy byly následně použity také jako podklad pro II. vojenské mapování v měřítku 1 : 

28 800 z let 1852–1853. 

 Povinné císařské otisky Stabilního katastru nám poskytují množství informací o některých 

krasových jevech. Můžeme na nich identifikovat výrazné skalní útvary, např. Hřebenáč, propast 

Macochu, skály nad dnešními Punkevními jeskyněmi, skalní defilé Býčí skály a další. Jsou zde 

zakresleny všechny významné ponory a vývěry krasových vod – např. propadání Sloupského 

potoka, Bílé vody, Výtok Punkvy, Malý výtok, Rudické propadání, Vývěry Jedovnického 

potoka a také původní podoba hlavního ponoru Křtinského potoka v závrtu Čertova díra. 

 Mapy jsou i významným zdrojem informací o závrtech na zemědělsky obdělávaných plochách.  

 Velké závrty mívají vlastní parcelu a podle stavu zeleně jsou i barevně odlišeny. Rozborem map 

a porovnáním s dnešním stavem krajiny je však zřejmé, že značná část závrtů na krasových 

plošinách byla již před rokem 1826 rozorána a využívána jako orná půda. 

 Důvod byl prostý, prohlubně závrtů na zemědělské půdě bránily jejímu dalšímu využívání. Ve 

snaze získat další plochy je rolníci zaváželi a zasypávali. Okolí závrtů je též velmi náchylné k erozi 

půdy do podzemí a splachu hnojiv a pesticidů do jeskynních systémů. Historické katastrální mapy 

tak mohou sloužit jako jeden z podkladů pro vymezení ochranných zón nad ohroženými lokalitami a 

následnou revitalizaci závrtů. 

 Výzkum, dokumentaci a ochranu krasových jevů si dnes nedovedeme představit bez solidního 

geologického mapování. Nejstarší m1oravskou geologickou mapu okolí Blanska sestavil roku 1832 

Karel Ludvík von Reichenbach – chemik, geolog a metalurg ve službách starohraběte Huga 

Františka Salma. Mapa v přibližném měřítku 1:100 000 nese název „Geognostische Darstellung der 

Umbegung von Blansko“ neboli „Geognostické znázornění okolí Blanska“. 

 Při tehdejší nevalné kvalitě topografického podkladu je vymezení rozlišovaných hornin velmi 

přesné a v hlavních rysech se dodnes nezměnilo. Mapa je doprovázena geologickými řezy, které velmi 

dobře ilustrují tektonickou stavbu území. Mapa též obsahuje tzv. stratigrafickou kolonku, podobně 

jako dnešní moderní geologické mapy. 

 K dalším významným geologům Moravského krasu patří Alexander Makowsky a Anton 

Rzehak, kteří v letech 1895 a 1909 vydali dva listy velmi podrobné geologické mapy v měřítku 1 : 

75 000 okolí Brna. 

 Z roku 1899 pochází další geologická mapa od Josefa Vladimíra Procházky. Procházka též do 

odborného světa uvedl dnes užívaný název Moravský kras, který postupně nahradil původní 

pojmenování Moravské Švýcarsko. 
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 Ve střední části Moravského krasu, zejména v okolí obce Rudice, se až do konce 19. století 

dobývaly železné rudy. Hlubinná těžba se odehrávala v mnoha kilometrech štol a šachet, sahajících 

do hloubek až kolem 120 m. Z roku 1892 se dochovala důlní mapa z okolí rudického Žegrova. 

 Mapa o rozměrech 1 x 2 m v měřítku 1 : 500 je kreslena barevnými tušemi na průsvitném papíru. 

 Barvy označují hloubku zakreslených šachet a štol. Zanesena jsou podzemní díla – šachty, štoly 

a dobývací komory s ochrannými pilíři. 

 Pro poznání geneze krasu jsou zajímavé údaje o hloubkách vápencového podloží. Pomocí nich 

byla interpolována trojrozměrná podoba pohřbeného povrchu vápenců. Podloží rudických dolů 

představuje velmi členitý terén s formami, které dnes známe z krasových oblastí tropického pásma – 

s krasovými kužely (tzv. mogoty) a hlubokými depresemi nyní zcela zaplněnými rudickými vrstvami. 

 Bez starých hornických map bychom tyto skutečnosti v dnešním plochém reliéfu nebyli schopni 

rozeznat. 

 Významným badatelem byl vídeňský středoškolský profesor Richard Trampler. V roce 1894 

publikoval první komplexní karsologickou mapu s názvem „Das Brünner Höhlen-Gebiet“ neboli 

„Brněnské jeskynní území“ v měřítku cca 1 : 150 000. Na zjednodušeném podkladu geologické a 

topografické mapy zakreslil vchody padesáti čtyř významných jeskyní. Celou mapu navíc zcela 

správně rozdělil do tří skupin podle příslušnosti ke krasovým povodím – povodí Punkvy (I. Gruppe), 

povodí Jedovnického a Křtinského potoka (II. Gruppe) a povodí Říčky (III. Gruppe). 

 Prvním geografem, který již na přelomu 19. a 20. století zakresloval zmenšené půdorysy 

významných jeskyní do topografických map (pozn.: používal velmi přesné mapy III. vojenského 

mapování z let 1876–1878 v měřítku 1 : 25 000) byl známý speleolog a karsolog Karel Absolon.  

 Průběhy podzemních dutin dával do vzájemné souvislosti s polohami závrtů, ponorů a krasových 

vyvěraček. 
 Byl také průkopníkem v tvorbě pohledů na krasovou krajinu z ptačí perspektivy a uvést lze 

především barevné studie Macochy a Punkevních jeskyní či šikmý pohled na celý Moravský 

kras mezi Brnem a Macochou. 

 Na Absolonovo mapování navázal Jan Knies, který v roce 1909 publikoval knihu s vloženou 

mapou s názvem „Punkva a její krasové přítoky“. 

 V mapě jsou zakresleny zjednodušené půdorysy tehdy známých významných jeskyní, závrty, 

ponory a vývěry, rozvodí a předpokládané průběhy podzemních vodních toků. 

 Absolonovým a Kniesovým dílem vyprávění o historických mapách krasové krajiny končí. 

 Teprve ve 2. polovině 20. století přicházejí noví geografové a karsologové, kteří se problematikou 

komplexního mapového zobrazení krasové krajiny se také zabývali a stále zabývají. 

 Ale to už je jiný příběh… 

 https://ekolist.cz/cz/publicistika/pri...krasova-krajina-na-historickych-mapach 

 

28.  Za krápníky do podzemí. 

Aha! Pro ženy | 14. 08. 2018 | Autor: Nikola Staňková | Téma: Jeskyně ČR 

 Až vám zase bude horko, můžete se zchladit v chodbách některé ze zpřístupněných jeskyní 

 Komu by se za tropických letních dnů chtělo jezdit na výlety, namítnete možná. Ale co kdybychom 

vás vzali někam, kde je možné se příjemně zchladit? 

 V České republice se nachází přes 2000 jeskyní, kde se po celý rok drží konstantní teplota. A 

během letní dovolené tak může být jejich návštěva příjemným zpestřením. 

 Chýnovská jeskyně 

 Nachází se na samém konci obce Chýnov nedaleko jihočeského Tábora a byla vůbec první 

turisticky přístupnou jeskyní na našem území. Zajímavá je zejména pro svou barevnou výzdobu 

chodeb a také pro pozoruhodné kruhové útvary na stěnách. Ty připomínají obří oči, proto se také 

nejznámějšímu z nich říká Purkyňovo oko. Zatím je prozkoumáno 1200 metrů podzemních chodeb. 

 V rámci prohlídkové trasy ale projdete jen zhruba 200metrový úsek. Prohlídka trvá 40 minut, 

teplota se tu pohybuje od 5 do 9 stupňů Celsia. Pokud do jeskyně zavítáte ve čtvrtek 30. srpna, 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/krasova-krajina-na-historickych-mapach
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nenechte si ujít koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Vystoupí hned dvakrát – v 19 

hodin a ve 20.30.  

 Otevírací doba a vstupné: Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, od září jen do 15.30. 

 Vstupné pro dospělého stojí rovnou stokorunu, dětské je o 40 Kč levnější. 

 Cestou se zastavte v Táboře! 

 Ani tady se rozhodně nudit nebudete. Za vidění stojí historické centrum města. Pokud vás ale honí 

mlsná, zavítejte na návštěvu Muzea čokolády a marcipánu. Vyrobit si tu můžete i vlastní tabulku, 

dozvíte se také zajímavosti o historii čokolády. Otevřeno je denně od 9 do 19 hodin, vstupné za 180 

Kč pro dospělého, za 120 pro dítě. 

 Bozkovské dolomitové jeskyně 

 Najdete je na severním okraji obce Bozkov nedaleko od Železného Brodu či Semil. Jeskyně lákají 

na svou krásnou výzdobu i vůbec největší podzemní jezero v Čechách. První prostory tu byly 

objeveny v roce 1947 po odstřelu vápence v nedalekém lomu. Turistům se pak jeskyně otevřely o 11 

let později. Krápníky lemují labyrint chodeb po celé jeho délce. 

 Některé z nich mají svá vlastní jména – to podle toho, co svým tvarem připomínají. Zahlédnout tu 

tak můžete Anděla, Panenku, Přilbu nebo Betlém. V rámci prohlídkové trasy objevíte celkem 350 

metrů podzemních prostor. Prohlídka trvá 45 minut. Teplota uvnitř se pohybuje od 7 do 9 stupňů 

Celsia, takže teplejší oblečení skutečně budete potřebovat. 

 Otevírací doba a vstupné: V letních měsících se doporučuje telefonická rezervace předem. 

Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin, od září pak vždy od 8 do 16 hodin. Plnocenné 

vstupné stojí 120 Kč, dětské 70 Kč. 

 Lákadlem je skalní hrad Vranov 

 Zhruba 20 kilometrů od Bozkova leží obec Malá Skála. Prohlédnout si tu můžete skalní hrad 

Vranov (někdy též nazývaný Pantheon) nebo Boučkův statek, který je jedinečnou ukázkou lidového 

stavitelství. V objektu se nachází historická expozice a restaurace. A pokud vám i po procházce 

podzemím bude horko, lze se svlažit v řece Jizeře. 

 Jeskyně Na Turoldu 

 Na okraji jihomoravského Mikulova můžete zavítat do jeskyní Na Turoldu, které jsou známé 

díky své výzdobě, která vznikla už v období druhohor. Tvoří ji tvary podobné korálovým útesům a 

během prohlídky se tak vlastně projdete po dně pravěkého moře. Labyrint chodeb je zhruba 2,5 

kilometru dlouhý, prohlídková trasa měří necelý čtvrtkilometr. Nejkrásnějším místem, které tu 

uvidíte, je takzvaný Jezerní dóm, kde se nachází jezírko se smaragdově zbarvenou vodou. 

 Jeskyně jsou domovem kriticky ohroženého druhu netopýra vrápence malého. Také proto jsou 

veřejnosti přístupné jen od dubna do listopadu. Návštěva zabere necelou hodinu. Teplota uvnitř se 

pohybuje od 7 do 9 stupňů Celsia. 

 Otevírací doba a vstupné: Jeskyně jsou otevřené denně mezi 9. a 17. hodinou. Nevšedním 

zážitkem jsou noční prohlídky, které se konají každé pondělí od 19 do 21 hodin. Vstupné stojí 100 

Kč, pro dítě 60 Kč. 

 Na skok do Mikulova 

 Určitě si nenechte ujít prohlídku Mikulova. K návštěvě láká zdejší zámek expozicí o vinařství a 

unikátním obřím vinným sudem. Pokud máte dost sil, vystoupejte na Svatý kopeček, odkud se 

naskytne pohled na Pálavu jako na dlani. A hlad pak lze zažehnat třeba ve vinařském domě Sonberk. 

 Další tipy, kam ještě vyrazit 

 Koněpruské jeskyně leží nedaleko Berouna. Prohlídka vás provede zhruba 650metrovým 

úsekem podzemních chodeb s bohatou krápníkovou výzdobou. Otevřeno je denně od 8 do 17 hodin, 

vstupné 130 Kč pro dospělého, 70 Kč pro dítě. 

 Sloupsko-šošůvské jeskyně najdete na severním okraji Moravského krasu. Jsou významným 

nalezištěm kosterních pozůstatků jeskynních zvířat. Otevřeno je denně od 8.20 do 16.30 (v září od 9 

do 16). Vstupné 140 Kč pro dospělého, 80 Kč pro dítě.  
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 Jeskyně Na Špičáku patří k nejstarším podzemním komplexům ve střední Evropě. Otevřeno 

je denně od 9 do 17 hodin, od září pak od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. Vstupné 100 Kč pro 

dospělého, 60 Kč pro dítě. 

 Zbrašovské aragonitové jeskyně najdete u lázní Teplice nad Bečvou. Patří mezi nejteplejší 

podzemní labyrinty u nás. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, od září do 16 hodin. 

Plnocenné vstupné stojí 110 Kč, dětské 60 Kč. 

 Javoříčské jeskyně jsou asi 10 kilometrů západně od Litovle. Lákají na jednu z nejbohatších 

krápníkových výzdob v České republice. Otevřeno je v srpnu i září denně kromě pondělí od 9 do 17 

hodin. Vstupné 130 Kč pro dospělého, 70 Kč pro dítě. 

Foto popis| Radnice na Žižkově náměstí. 

Foto popis| Vchod do Chýnovské jeskyně. 

Foto popis| Hrad Vranov z 15. století. 

Foto popis| Jeskyně je plná nádherných krápníků. 

Foto popis| V jeskyni potkáte netopýry 

 

29. Toulky českým podzemím 

Týden | 20. 08. 2018 | Autor: Stanislav Zbyněk | Téma: Jeskyně ČR 

 Jeskyně, štoly, nacistické továrny, katakomby. Podzemí v Česku skrývá spoustu překvapení i 

unikátních míst, která stojí za návštěvu. V horkých letních dnech se zde lze navíc příjemně zchladit. 

 Klatovy: mumie pod kostelem 

 Pod chrámem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi v centru 

západočeských Klatov je evropská rarita. Do roku 1783 bylo do místních katakomb pohřbeno více 

než 200 jezuitů, měšťanů i šlechticů a díky propracovanému systému se těla v rakvích postupem času 

mumifikovala. Značná část z nich byla zničena při opravě kostela, přesto si návštěvníci kromě 

multimediální expozice mohou i dnes prohlédnout třicet dubových rakví s identifikační destičkou a 

mumifikovaným tělem uvnitř. 

 Kutná Hora: po stopách stříbra 

 Bývalé výstavné královské horní město je plné krásných památek. Není divu. Těžba stříbra 

umožnila v minulosti jeho rozmach a zajistila mu bohatství a slávu. Připomenout si časy minulé lze 

při prohlídce nazvané „Město stříbra“, mapující vývoj Kutné Hory a její postavení v českém státě, 

vedle toho ale určitě stojí za to absolvovat zhruba devadesátiminutovou „Cestu stříbra“. Ta 

návštěvníky zavede přímo do podzemí, kde se dříve těžil drahý kov. Asi 250 metrů dlouhou štolu je 

nutné projít v tradičním hornickém oděvu, s helmou a svítilnou. 

 Liberec: úkryt před nepřítelem 

 Pouze každou první sobotu v měsíci a na objednání. Jen tak je možné se dostat do největšího 

libereckého civilního krytu schovaného přímo pod centrem města v Lucemburské ulici. K místu, které 

mělo sloužit pro tisíc až patnáct set lidí, vede přibližně kilometrová chodba. V labyrintu je 

momentálně k vidění výstava nejen odborných textů a fotografií specialisty na liberecké podzemí 

Ivana Rouse, ale i velká část původního vybavení krytu. Zájemci mohou navštívit plně funkční 

strojovnu nebo si prohlédnout unikátní ventilační systém. Řadu dalších exponátů dodaly 31. brigáda 

radiační, chemické a biologické ochrany nebo Vojenský historický ústav v Praze. 

 Moravský kras: až na dno 

 Do Punkevních jeskyní je možné se dostat jen ze dna nejhlubší české propasti Macocha. 

Samotné jeskyně jsou součástí komplexu Amatérské jeskyně, který tvoří až třicet kilometrů dosud 

objevených chodeb. Během hodinové prohlídky lze projet zhruba kilometrovou trasu motorovým 

člunem po říčce Punkvě a prohlédnout si obrovskými krápníky vyzdobené dómy. Od roku 2014 je 

otevřena plně bezbariérová trasa. Důrazně se doporučuje objednat prohlídku dopředu, zvláště jde-li o 

větší skupiny. 

 Orlické hory: betonový obr 
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 Měla sloužit k obraně republiky před hrozbou nacistického Německa. Od jejího dokončení v roce 

1938 ale pevnost Hanička provázel pohnutý osud. Po záboru pohraničí byla stavba složená ze šesti 

podzemních bojových objektů předána wehrmachtu. 

 Němci zkoušeli její odolnost třeba za použití dělostřeleckých granátů. V roce 1975 Haničku 

převzalo federální ministerstvo vnitra. Od roku 2006 je kulturní památkou a v současnosti je v 

prostoru bunkru umístěna expozice zbraní používaných českou armádou. Všechny chodby a šachty 

v hloubce od 20 do 36 metrů jsou původní. 

 Koněprusy: tajná dílna 

 Třípatrový systém chodeb v Koněpruských jeskyních, jejichž délka je něco přes dva kilometry, 

je na trase dlouhé 620 metrů přístupný veřejnosti. Poprvé se turisté do místa, kde byly nalezeny více 

než jeden a půl milionu let staré kosterní pozůstatky zvířat, dostali již v roce 1959.  

 Uvnitř jeskynního komplexu byla za vlády Jiřího z Poděbrad tajná penězokazecká dílna, kde se 

padělalo přes pět tisíc stříbrných mincí. Vedle klasické návštěvy je každé poslední pondělí v měsíci 

možnost prohlídky při baterkách. 

 České Švýcarsko: Hitlerova továrna 

 Na základě „vůdcova“ výnosu o zefektivnění zbrojní výroby byl na začátku října 1942 

zkonfiskován obrovský areál Preidlových textilních továren v Rabštejně, Janské a České Kamenici. 

Na jejich místě měla stát tajná, ve skále maskovaná továrna na stavbu letadel a zbrojní výrobu. K 

tomu účelu bylo vyhloubeno 5,5 kilometru chodeb a výrobních hal o velikosti 17 500 metrů 

krychlových. Všechny štoly hloubili vězni. Dnes je na místě podzemí expozice o historii tajemného 

Rabštejna. Prohlídku je třeba domluvit předem. 

 Ostrava: uhlí, koks a železo 

 Dolní oblast Vítkovice je výjimečná pro technologickou návaznost těžby uhlí, jeho koksování a 

výroby surového železa v nedalekých vysokých pecích. Návštěva místa, na kterém se železo vyrábělo 

nepřetržitě od dvacátých let 19. století až do konce 20. století, může trvat několik desítek minut, ale 

také tři hodiny. Je možné navštívit sedmdesátimetrovou Bolt Tower, tyčící se nad celým areálem, i 

důl Hlubina s Jantarovou lávkou. Za zmínku stojí i Strojovna těžních strojů. V roce 2008 byl celý 

areál zapsán na seznam Evropského kulturního dědictví. 

 Mělník: labyrint pod městem 

 Podzemí města se začalo budovat od konce 13. století. První patro je zhruba deset metrů pod 

povrchem, třetí až v hloubce 25 metrů. Dříve bylo možné se do podzemních chodeb dostat ze skoro 

každého domu ve městě. Mnoho vstupů ale bylo zavaleno nebo zazděno. Z turistického informačního 

centra lze s průvodcem dojít až do místnosti, v níž se nachází nejširší studna v České republice. Je 

zde také stálá expozice bezpečného úkrytu a budování podzemí. 

 Znojmo: na zdraví v podzemí 

 Na okraji města v proslulé vinařské oblasti je největší křížový vinný sklep v Evropě. V polovině 

osmnáctého století ho nechala v Příměticích postavit jezuitská kolej. Hlavní chodba je 110 metrů 

dlouhá, rameno kříže pak měří 56 metrů. Vína zde zrají v tradičních dubových a akátových sudech 

vystavených podél hlavní chodby i v nerezových tancích. Ve sklepení bývá uloženo až 1,2 milionu 

litrů bílého vína. Jedinečné klima zde zajišťuje ušlechtilá plíseň, takže není potřeba klimatizace. Od 

ledna do září je možné domluvit ochutnávku místních vín. 

 Foto popis| V Klatovech je možné navštívit katakomby ukrývající mumifikovaná těla jezuitů,    

     měšťanů a šlechticů. 

 

30. Jeskyně: Za krápníky do podzemí - 1. část 

ahaonline.cz | 19. 08. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 Komu by se za tropických letních dnů chtělo jezdit na výlety, namítneme možná.  Ale co 

kdybychom vás vzali někam, kde je možné se příjemně zchladit? V České republice se nachází přes 

2000 jeskyní, kde se po celý rok drží konstantní teplota. A během letní dovolené tak může být jejich 

návštěva příjemným zpestřením. 

 



142 

  

 Bozkovské dolomitové jeskyně 

 Najdete je na severním okraji obce Bozkov nedaleko od Železného Brodu či Semil. Jeskyně lákají 

na svou krásnou výzdobu i vůbec největší podzemní jezero v Čechách. První prostory tu byly 

objeveny v roce 1947 po odstřelu vápence v nedalekém lomu. Turistům se pak jeskyně otevřely o 11 

let později. Krápníky lemují labyrint chodeb po celé jeho délce. Některé z nich mají svá vlastní jména 

– to podle toho, co svým tvarem připomínají. Zahlédnout tu tak můžete Anděla, Panenku, Přilbu nebo 

Betlém. V rámci prohlídkové trasy objevíte celkem 350 metrů podzemních prostor. Prohlídka trvá 45 

minut. Teplota uvnitř se pohybuje od 7 do 9 stupňů Celsia, takže teplejší oblečení skutečně budete 

potřebovat. 

 Otevírací doba a vstupné: V letních měsících se doporučuje telefonická rezervace předem. 

 Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin, od září pak vždy od 8 do 16 hodin.  

Plnocenné vstupné stojí 120 Kč, dětské 70 Kč. 

 Kam v okolí? 

 Zhruba 20 kilometrů od Bozkova leží obec Malá Skála. Prohlédnout si tu můžete skalní hrad 

Vranov (někdy též nazývaný Pantheon) nebo Boučkův statek, který je jedinečnou ukázkou lidového 

stavitelství. V objektu se nachází historická expozice a restaurace. A pokud vám i po procházce 

podzemím bude horko, lze se svlažit v řece Jizeře. 

 Chýnovská jeskyně 

 Nachází se na samém konci obec Chýnov nedaleko jihočeského Tábora a byla vůbec první 

turisticky přístupnou jeskyní na našem území. Zajímavá je zejména pro svou barevnou výzdobu 

chodeb a také pro pozoruhodné kruhové útvary na stěnách. Ty připomínají obří oči, proto se také 

nejznámějšímu z nich říká Purkyňovo oko. Zatím je prozkoumáno 1200 metrů podzemních chodeb.

 V rámci prohlídkové trasy ale projdete jen zhruba 200metrový úsek. Prohlídka trvá 40 minut, 

teplota se tu pohybuje od 5 do 9 stupňů Celsia. Pokud do jeskyně zavítáte ve čtvrtek 30. srpna, 

nenechte si ujít koncert houslového virtuóza Jaroslava Svěceného. Vystoupí hned dvakrát – v 19 

hodin a ve 20.30. Více informací najdete na internetových stránkách. 

 Otevírací doba a vstupné: Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, od září jen do 15.30. 

 Vstupné pro dospělého stojí rovnou stokorunu, dětské je o 40 Kč levnější. 

 Kam v okolí? 

 V Táboře se rozhodně nudit nebudete. Za vidění stojí historické centrum města. Pokud vás ale honí 

mlsná, zavítejte na návštěvu Muzea čokolády a marcipánu. Vyrobit si tu můžete i vlastní tabulku, 

dozvíte se také zajímavosti o historii čokolády. Otevřeno je denně od 9 do 19 hodin, vstupné za 180 

Kč pro dospělého, za 120 pro dítě. 

 https://www.ahaonline.cz/clanek/150283/jeskyne-za-krapniky-do-podzemi-1-cast 

 

31. Jeskyně: Kam ještě do podzemí nejen za krápníky? 2. část 

ahaonline.cz | 20. 08. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 Komu by se za tropických letních dnů chtělo jezdit na výlety, namítneme možná.  Ale co 

kdybychom vás vzali někam, kde je možné se příjemně zchladit? V České republice se nachází přes 

2000 jeskyní, kde se po celý rok drží konstantní teplota. A během letní dovolené tak může být jejich 

návštěva příjemným zpestřením. 

 Jeskyně Na Turoldu 

 Na okraji jihomoravského Mikulova můžete zavítat do jeskyní Na Turoldu, které jsou známé 

díky své výzdobě, která vznikla už v období druhohor. Tvoří ji tvary podobné korálovým útesům a 

během prohlídky se tak vlastně projdete po dně pravěkého moře. Labyrint chodeb je zhruba 2,5 

kilometru dlouhý, prohlídková trasa měří necelý čtvrtkilometr. Nejkrásnějším místem, které tu 

uvidíte, je takzvaný Jezerní dóm, kde se nachází jezírko se smaragdově zbarvenou vodou.  

 Jeskyně jsou domovem kriticky ohroženého druhu netopýra vrápence malého. Také proto jsou 

veřejnosti přístupné jen od dubna do listopadu. Návštěva zabere necelou hodinu. Teplota uvnitř se 

pohybuje od 7 do 9 stupňů Celsia. 

 Otevírací doba a vstupné:  

https://www.ahaonline.cz/clanek/150283/jeskyne-za-krapniky-do-podzemi-1-cast
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 Jeskyně jsou otevřené denně mezi 9. a 17. hodinou. Nevšedním zážitkem jsou noční prohlídky, 

které se konají každé pondělí od 19 do 21 hodin. Vstupné stojí 100 Kč, pro dítě 60 Kč. 

 Kam v okolí? 

 Co třeba do Mikulova? K návštěvě láká zdejší zámek expozicí o vinařství a unikátním obřím 

vinným sudem. Pokud máte dost sil, vystoupejte na Svatý kopeček, odkud se naskytne pohled na 

Pálavu jako na dlani. A hlad pak lze zažehnat třeba ve vinařském domě Sonberk. 

 Další tipy: 

* Koněpruské jeskyně leží nedaleko Berouna. Hodinová prohlídka vás provede zhruba 

650metrovým úsekem podzemních chodeb s bohatou krápníkovou výzdobou. Otevřeno je denně 

od 8 do 17 hodin, vstupné 130 Kč pro dospělého, 70 Kč pro dítě. 

* Sloupsko-šošůvské jeskyně najdete na severním okraji Moravského krasu. Jsou 

významným nalezištěm kosterních pozůstatků jeskynních zvířat. Otevřeno je denně od 8.20 do 

16.30 (v září od 9 do 16). Vstupné 140 Kč pro dospělého, 80 Kč pro dítě. 

* Jeskyně Na Špičáku patří k nejstarším podzemním komplexům ve střední Evropě. 

Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin, od září pak vždy od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. 

Vstupné 100 Kč pro dospělého, 60 Kč pro dítě. 

* Zbrašovské aragonitové jeskyně najdete v blízkosti lázní Teplice nad Bečvou. Patří mezi 

nejteplejší podzemní labyrinty u nás. Otevřeno je vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, od 

září do 16 hodin. Plnocenné vstupné stojí 110 Kč, dětské 60 Kč. 

* Javoříčské jeskyně najdete asi 10 kilometrů západně od Litovle. Lákají na krápníkovou 

výzdobu, která patří k těm vůbec k nejbohatším v České republice. Otevřeno je v srpnu i září denně 

kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Vstupné 130 Kč pro dospělého, 70 Kč pro dítě. 

Celý článek o jeskyních čtěte v tištěném Aha! pro ženy číslo 33. 

https://www.ahaonline.cz/clanek/150284...te-do-podzemi-nejen-za-krapniky-2-cast 

 

32. Významní starostové.  

Blanenský deník | 07. 09. 2018 | Téma: Jeskyně ČR 

 Jak jsme žili v československu 

 Starostové v historii – Před blížícími se volbami do zastupitelstev měst a obcí jsme změnili téma 

našeho seriálu. Jak jsme žili v Československu. Celé září se budeme věnovat komunální politice na 

Blanensku a Boskovicku pohledem historie. Do prvního dílu jsme vybrali některé ze starostů, kteří 

stáli v čele městských a obecních samospráv za první republiky a v regionu zanechali nesmazatelnou 

stopu a jejich odkaz žije dodnes, třeba tvůrce areálu Jeskyně Blanických rytířů v Rudce nebo 

objevitele podzemí Moravského krasu. 

 Neopomenuli jsme ale zmínit i osobnosti, které utvářeli podobu a život svých měst v době nedávno 

minulé. 

Foto popis| Vilém Drbal. Starosta Boskovic 1930 – 1935 byl civilním povoláním sochař a kameník 

(druhý zprava). Do historie města se zapsal i tím, že byl spoluautorem sochy T. G. Masaryka před 

okresním úřadem v Boskovicích, 1934. 

Foto popis| Josef Kirchmann. Starosta Boskovic v letech 1907–1919 a 1924–1929. Na snímku 

obklopen radními během jeho druhého období. 

Foto popis| František Burian. V letech 1920 – 1924 starosta Kunštátu. Se sochařem St. Rolínkem 

vybudoval v Rudce Jeskyni Blanických rytířů, rozhlednu a více než desetimetrovou sochu T. G. 

Masaryka, za války zničenou nacisty. 

Foto popis| Miloslav Kala. Nynější prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala ještě 

jako starosta Blanska vysadil 17. listopadu 2000 Strom 

Foto popis| František Nedoma. Předseda MNV Blansko v letech 1952 – 1964 František Nedoma 

(druhý zprava) jedná s občany Horní Palavy. 

Foto popis| František Pelíšek. Starosta Letovic 1932 – 1941. Za jeho působení Letovice zažily 

velký rozmach a v roce 1936 povýšení na město. Na snímku oslava této události o rok později v 

roce 1937. 

https://www.ahaonline.cz/clanek/150284/jeskyne-kam-jeste-do-podzemi-nejen-za-krapniky-2-cast
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Foto popis| Zdeněk Peša. Starostou Olešnice je od roku 1994. Na snímku z prosince roku 1999 

přebírá od předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause dekret o povýšení obce na město. 

Foto popis| Josef Šamalík. V letech 1908-1911 a 1923-1931 byl starostou Ostrova u Macochy. 

Prozkoumal a popsal nynější jeskyni Balcarka a další podzemní prostory. Patří mezi hlavní 

průkopníky turistického využití Moravského krasu. Byl také poslancem prvorepublikového 

parlamentu a vydavatelem novin Selské listy. 

 

33. Rekordní léto. Vedra hnala tisíce lidí do hor i pod zem. 

Mladá fronta | 17. 09. 2018 | Autor: Rostislav Hányš | Téma: Jeskyně ČR 

 Velmi náročné prázdniny, které trhaly návštěvnické rekordy. 

 Tak letošní vrchol sezony hodnotí správci památek, atrakcí i koupališť v kraji. Davy turistů jim do 

bran nahnalo nadprůměrně teplé léto a tropická vedra. 

 Nejvíc lidí za posledních deset let zavítalo o prázdninách do Muzea historických kočárů v Čechách 

pod Kosířem na Prostějovsku, horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách 

vidělo přes 50 tisíc turistů a v Mladečských jeskyních měli už na konci prázdnin takovou 

návštěvnost, jakou obvykle mívají za celý rok. Rekordní počty lidí v letních měsících hlásí 

správci jeskyní i dalších atrakcí, kasteláni hradů a zámků či provozovatelé koupališť v regionu. Lidé 

o prázdninách hledali únik před zničujícími vedry, kde se dalo, a ve velkém vyrazili na památky, za 

osvěžením k vodě i do chladného podzemí. 

 Horko pomohlo muzeu kočárů, jeskyním i elektrárně 

 Do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem přišlo v průběhu prázdnin na prohlídky kolem pěti tisíc 

lidí. „Měli jsme nejvyšší prázdninovou návštěvnost od roku 2009, kdy jsme otevřeli. Byly to velmi 

náročné letní měsíce,“ zhodnotil majitel Muzea kočárů Václav Obr, kterého těší, že přibylo hlavně 

malých návštěvníků. „Letos došlo k velkému nárůstu návštěvnosti hlavně rodičů s dětmi a také 

dědečků a babiček s vnoučaty,“ pochvaluje si s tím, že muzeum má už i svou stálou klientelu. „Jsou 

lidé, kteří u nás byli už několikrát a zase se k nám v příštích letech chystají,“ doplnil  

 Velké horko pomohlo také správcům jeskyní, kde je teplota v zimě i v létě konstantní a pohybuje 

se kolem osmi stupňů. „Návštěvnost vzrostla, byla perfektní. Lidé často využívali jeskynních prostor 

k ochlazení. Někdy ale zapomněli, že do jeskyně je potřeba teplejší oblečení, takže jsme je některým 

zájemcům půjčovali,“ popisuje vedoucí Mladečských jeskyní na Olomoucku Drahomíra 

Coufalová. 

 Podle ní byl z pohledu návštěvnosti výborný hlavně srpen. 

  „Návštěvnost v druhém prázdninovém měsíci byla asi o 18 procent vyšší, než je průměr z 

minulých let,“ porovnala s tím, že v srpnu do jeskyní obvykle zavítá kolem pěti tisíc lidí, letos jich 

však bylo téměř 6 700. Za celé prázdniny pak mladečské podzemí vidělo přes dvanáct tisíc lidí. 

 Navíc letos mají jeskyně už nyní „splněno“. „Na konci prázdnin jsme pokořili hranici 20 tisíc 

návštěvníků, což byla v minulých letech celoroční návštěvnost,“ pochvaluje si Coufalová. Zvýšený 

zájem o exkurze zaznamenali na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, kam 

podle mluvčího ČEZ Vladislava Sobola dorazilo během července a srpna 12 765 návštěvníků, což 

znamená jedenáctiprocentní nárůst. 

 „Velkou roli sehrálo vedro, takže lidé se k nám přišli zchladit. Zvýšený zájem souvisel také s tím, 

že horní nádrž byla zaplněna téměř na maximum, naopak dolní byla kvůli opravám vůbec poprvé od 

zahájení provozu elektrárny úplně vypuštěna,“ vysvětlil Sobol. Ještě větší nárůst zaznamenal podnik 

čistě na horní nádrži, kam se v létě vyvezlo lanovkou přes padesát tisíc lidí, což znamená oproti 

loňsku sedmnáctiprocentní nárůst. 

 Standardní návštěvnost kolem padesáti tisíc lidí si o prázdninách udržel pohádkový hrad Bouzov, 

jenž tak zřejmě naváže na veleúspěšnou loňskou sezonu. „Loni byly skvělé prázdniny i celý rok. Teď 

máme za letní měsíce jen o něco méně lidí, věřím, že v září mírný skluz doženeme,“ uvedla kastelánka 

Zuzana Šulcová. Hodně návštěvníků zavítalo i do horských středisek. Do Resortu Dolní Morava, 

který je jesenickým areálem s největším počtem atrakcí, se o prázdninách vypravily desítky tisíc lidí. 

„Návštěvnost v létě byla zhruba na úrovni loňského roku, tedy nadprůměrná. Vzhledem k tomu, že 
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především v srpnu se i na horách šplhaly teploty hodně vysoko a lidé v takovém počasí vyhledávali 

spíš koupaliště, jsme s návštěvností spokojeni,“ řekl obchodní ředitel areálu Martin Palán. 

 V obležení byla koupaliště, s výjimkou termálů 

 Právě voda lákala lidi ve velkých vedrech nejvíc. Potvrzuje to hlavní manažer olomouckého 

akvaparku Dalibor Přikryl. „Letos o prázdninách dorazilo do akvaparku necelých 69 tisíc lidí. 

Návštěvnost tak byla srovnatelná s rokem 2015, kdy byla historicky nejvyšší,“ uvedl. Tehdy podle 

něj panovalo i obdobné počasí. 

 Velký nárůst oproti minulým letům zaznamenalo také koupaliště v Penčicích, které je oblíbeným 

koupacím místem Přerovanů. „Oproti loňsku jsme měli o téměř čtyřicet procent víc návštěvníků.  

 Celkem jich letos přišlo 15 tisíc, loni to bylo necelých devět tisíc,“ vypočítal Jaroslav Klvač, ředitel 

společnosti Teplo, jež zajišťuje provoz penčického koupaliště. Na rekordní čísla se za pět sezon 

dostalo i přírodní koupaliště v Litovli, které je výjimečné tím, že se v něm voda čistí bez použití 

chemie. „O prázdninách jsme se dostali na 27 tisíc lidí, což je ještě víc než v dosud nejsilnějším roce 

2015,“ zhodnotil ředitel Technických služeb Litovel Karel Zmund. 

 Naopak do termálního parku ve Velkých Losinách na Šumpersku přišlo letos o prázdninách o 

několik tisíc lidí méně než v jiných letech. „Za prázdniny přišlo zhruba 65 tisíc návštěvníků. Z obou 

měsíců byl lepší červenec, v srpnu zřejmě kvůli velkým vedrům přišlo lidí méně. V takovém počasí 

nejsou termály ideální, lidé se šli raději zchladit na koupaliště,“ uvedl manažer velkolosinských lázní 

David Křepský. „I tak se denní průměr dostal nad tisíc lidí, což je velmi dobré,“ uzavírá. 

 Foto popis| Oblíbené jeskyně Útočiště před vedry v létě davy turistů hledaly i v jeskyních. 

 

34. Zlo opět ožilo 

TV max | 17. 09. 2018 | Autor: Tomáš Mrzena | Téma: Jeskyně ČR 

 Víra může člověka posílit, ale také svést na scestí. 

 I ve třetí řadě mysteriózního krimiseriálu Labyrint se hromadí záhady a mrtvoly, takže major 

Remeš a jeho tým mají těžkou práci. 

 Vyvolat v divácích až fyzicky bolestivou touhu po dalším dílu. Takový byl záměr tvůrců třetí řady 

Labyrintu. Na scénu se, jak už jste zjistili, opět vrátil major Remeš v podání Jiřího Langmajera. A 

musí řešit několik vražd, které spojuje náboženský motiv, tentokrát téma Ježíšových apoštolů. A jak 

je zvykem, i tentokrát dostal nové parťáky, neboť o ty předešlé v minulé sérii přišel. 

 Fingovaná sebevražda na úvod 

 Po jeho boku se objevil například vyšetřovatel Vojtěch Kostka, kterého hraje Petr Stach. Pro něj 

šlo o návrat do policejního sboru, neboť vyšetřovatele si zahrál už v Případech 1. oddělení. Nechybí 

samozřejmě ani ženy. Remeš dále spoléhá na zkušenosti policistky Ester (Lenka Vlasáková) a uvítal 

mladické nadšení Báry (Denisa Nesvačilová). A početný tým je opravdu potřeba. Scenárista Petr 

Hudský opět přichystal několik zdánlivě nesouvisejících dějových linií a kriminálních případů, které 

se však postupem času propletou. Jak víme, seriál začal vraždou podnikatele v zemědělství Pánka, 

který spolu se synem Antonínem (Robert Hájek) zmizel cestou do práce i s autem. Po týdnu našel 

farář v moravské vesničce jeho zvláštně upravenou mrtvolu na oltáři. Mladý Pánek se mezitím ocitl 

v tajemném podzemí, kde je držen v cele připomínající středověké vězení. A nebyl tam sám… Zhruba 

ve stejnou dobu v jiné vesnici poblíž Brna spáchala za pomoci svého muže (Vladimír Kratina) 

fingovanou sebevraždu paní Stolařová (Veronika Freimanová). Na psychiatrii se pak potkala se 

zvláštním chlapcem Adamem, který se před několika týdny objevil na kraji Brna, byl od krve (cizí), 

nechtěl mluvit a stále jen kreslí obrázky. 

 Zlomený kotník 
 Třetí řada Labyrintu se natáčela poněkud netypicky mimo hlavní filmařskou sezonu od listopadu 

do března, takže celková atmosféra je i díky počasí ještě ponuřejší a strašidelnější než v předešlých 

sériích. Herci si užili podupávání v mrazu, snad jen s výjimkou Michala Daleckého, který stejně jako 

v předešlých řadách ztvárnil policejního analytika Davida. „Moje postava vyšetřuje u počítače.  

 Zatímco ostatní herci a členové štábu mrzli venku, já si hověl v kanceláři. Takže za mě dobrý,“ 

liboval si herec. Zcela odlišné vzpomínky má Petr Stach: „Nezapomenu na moment, kdy jsem si 
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zlomil kotník a bylo třeba dotočit jeden obraz v jeskyni. Se sádrou a berlemi mě tam pak nechali a 

dělej, co umíš… Nejnáročnějším na celém natáčení ale bylo dojíždění po dálnici D1, což samozřejmě 

potvrdí každý řidič, který musí trasu Praha – Brno pravidelně absolvovat…“ Denisa Nesvačilová 

zase měla z příběhu noční můry: „Napadaly mě děsivé věci a hodně jsem se ptala odborníků na place, 

jestli je možné, aby se takové věci stávaly doopravdy. 

 Bohužel jsem z toho pak nespala. Možné to totiž je a pravděpodobně se to i děje, jen k nám běžným 

smrtelníkům se dostane zlomek informací.“ 

 Jiří Strach: Baví mě, když mám diváka na lopatě 

 * Co můžete prozradit o třetí řadě? 

 Vypráví o tom, co se stane, když člověk vyzve pánaboha na souboj. Může tento souboj vyhrát? 

Pravděpodobně ne. A ve druhé rovině je to o tom, že když se cokoli přežene, třeba náboženství, a 

stane se z té krásné víry něco fanatického a perverzního, tak to pak může končit právě jako v 

Labyrintu. 

 * Jak moc jste z pozice režiséra zasahoval do scénáře? 

 U sedmidílného vyprávění je to obtížné. Nelze rozbourat stavbu detektivního příběhu. Sedm dílů 

je skládačka jako domeček z karet a nemůžete scenáristům jednu nebo dvě vytáhnout a chtít, aby bylo 

něco zásadně jinak. Scénář je třeba přijmout, jaký je, můžete jen věci upravit tak, aby lépe odpovídaly 

vašim představám a vkusu. 

 * Labyrint je tak trochu jiná kriminálka. Tajemná. Co vás na tomto žánru láká? 

 Začalo mě to bavit už v době, kdy jsem točil Ďáblovu lest a Ztracenou bránu. Jsou to mysteriózní 

krimipříběhy, mají přesah do tajemství, ať už přichází z nebe nebo z pekla. Baví mě tam dávat tyto 

prvky, protože i když chytíte vraha, pořád tam zůstává kus tajemství. A lidé si pak mohou říkat, zda 

v tom ten ďábel přece jen neměl prsty… 

 * Sledujete reakce diváků třeba na sociálních sítích? 

 Sleduji a hrozně mě baví, jak jsou lidi tou detektivkou a jejími událostmi chyceni. Baví mě 

sledovat, jak máte diváka na lopatě a sklízíte ovoce za dlouhé měsíce práce. Divácké reakce mám 

mnohdy raději než odborné recenze. Jsou velmi poučné a posunují mě dál. 

 * Herci si pochvalují, že jste prý hodný a laskavý… 

 Já jsem někdy tou laskavostí tak urputný, až mi všichni raději vyhoví, aby ode mě měli pokoj. 

(smích) Ale bez legrace - je třeba si uvědomit, že spolu při natáčení trávíme několik měsíců. Na place 

i po práci. Je proto důležité, aby to lidi bavilo a těšilo. 

 Labyrint III v číslech 

 „77 natáčecích dnů“ 86 herců, mimo jiné Miroslav Donutil, David Švehlík, Barbora Srncová, 

Otakar Brousek, Veronika Žilková „93 lokací, například Brno, Tišnov, Lomnička, Nelepeč, Deblín, 

Koňský spád u Macochy v Moravském krasu, jeskyně Jáchymka u Adamova, hrad Lipnice nad 

Sázavou, Rychnov nad Kněžnou, rakouský hrad Hardegg“ 

Foto popis| Major Remeš (Jiří Langmajer, uprostřed) zůstal po druhé řadě opět prakticky sám. 

Scenárista Petr Hudský mu proto nachystal nové pomocníky. 

Foto popis| Řadový policista v podání Davida Švehlíka bude mít v příběhu významnou úlohu. 

Foto popis| Režisér Jiří Strach má v našich končinách prakticky monopol na mysteriózní 

kriminálky. 

Foto popis| Vyděšený farář. V Labyrintu III jde opravdu do tuhého. 

 

35. Kam na výlet v listopadu aneb kde zůstává otevřeno 

kudyznudy.cz | 01. 11. 2018 | CzechTourism | Téma: Jeskyně ČR 

 Leckde se na konci října rozloučili s posledními návštěvníky a zamkli dveře, jinde ale zůstává stále 

otevřeno – někde už jen v listopadu, jinde celou zimu. Kam se můžete vypravit ještě v nejbližších 

týdnech a který výlet můžete klidně odložit třeba na prosinec?  

 Dobře utajený tip pro hezký podzimní výlet je Poštovní štola ve Zlatých Horách na Jesenicku; o 

její oblibě svědčí to, že se stala absolutním vítězem letošního ročníku Cen Olomouckého kraje v 
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oblasti cestovního ruchu a díky letos otevřené nové podzemní trase také nejlepší novinkou turistické 

sezóny.  

 Poštovní štola Dávní obyvatelé Zlatých Hor a především zdejší horníci by se asi smáli, protože  

 Poštovní štola rozhodně mezi novinky nepatří: první zmínka o ní pochází z roku 1513. Zlaté Hory 

získaly středověkou památku před šesti lety, první návštěvníci se sem podívali v roce 2015. Letos se 

podzemí rozšířilo o novou podzemní trasu a vy se tak můžete podívat do míst, kde opravdu několik 

set let nikdo nebyl. Kromě částí ručně sekaných chodeb a komínů archeologové dokonce objevili 

zbytky původního dřevěného čerpadla, které podle dendrologického průzkumu pochází ze 17. století. 

 Poštovní štola patří k nejzachovalejším důlním dílům v regionu; leží zhruba šest kilometrů jižně 

od Zlatých Hor a prohlídky probíhají denně kromě pondělí až do konce listopadu. Je ale nutné 

objednat se předem, buď na pokladně štoly anebo v Městském informačním centru ve Zlatých 

Horách.  

 Hornická muzea a jeskyně 

 Čerti a permoníci nikdy nespí – aneb pod zem se přes zimu podíváte i jinde. Otevřeno například 

mají naše dvě největší hornická muzea, Landek Park v Ostravě (denně kromě pondělí) i Hornické 

muzeum v Příbrami (jen od úterý do pátku), anebo Hornický skanzen Mayrau; tam se sice pod zem 

nepodíváte, ale otevřeno je rovněž denně celý rok. 

 Na milovníky podzemí nezapomínají ani některé jeskyně: před zimní pauzou ve všedních 

listopadových dnech v 9, 11 a ve 14 hodin máte poslední možnost podívat se třeba do  

Koněpruských jeskyní a v 10 a ve 13 hodin do Mladečských a Javoříčských jeskyní… 

Kateřinská jeskyně má v listopadu otevřeno denně mimo pondělí v 10, 12 a ve 14 hodin a  

Balcarka v 10, 11 a ve 14 hodin. Přes zimu ve všedních dnech můžete nahlédnout třeba do 

Bozkovských dolomitových jeskyní, denně mimo pondělí mají celou zimu otevřeno 

Punkevní jeskyně, Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Výpustek.  

 Ponurý podzim láká do ponurých míst. 

 Pokud budete hledat místa ladící s ponurým listopadovým počasím, denně a celý rok můžete 

nahlédnout do kostnice pod kostelem Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory, denně kromě pondělí 

bývá otevřeno v kostnici pod kostelem sv. Jakuba v Brně. Celou zimu se také můžete projít systémem 

kasemat a podzemními sály pražského Vyšehradu, vidět kasematy na brněnském Špilberku anebo 

katakomby pod kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech.  

 Otevřené hrady a zámky 

 Časy, kdy se hrady a zámky zavíraly na konci října, jsou dávno pryč. Stačí si zkontrolovat přesnou 

návštěvní dobu a i v listopadu se můžete vypravit třeba na prohlídku hradu Bouzov, hradu Rožmberk 

nebo na hrad Karlštejn. 

 Otevřeno celý rok mívá například zámek Hluboká, zámek Děčín, zámek Mníšek pod Brdy, zámek 

Veltrusy (tady bývá zavřeno obvykle jen od poloviny prosince do konce ledna), hrad Loket, zámek 

Sychrov, hrad Křivoklát, zámek Brandýs nad Labem nebo zámek Valeč, ze soukromých sídel pak 

zámek Mělník, zámek Dobříš či zámek Radim. 

 

36.  Národní přírodní rezervace Králický Sněžník 

turistika.cz | 13. 11. 2018 | Turistika.cz s.r.o | Téma: Jeskyně ČR 

 Velkoplošná Národní přírodní rezervace Králický Sněžník (1694,67 ha) leží v centrální a 

vrcholové části stejnojmenného pohoří v nadmořské výšce 820 - 1423,7 m. K zamezení rušivých 

vlivů z okolí bylo pro rezervaci vymezeno ochranné pásmo o rozloze dalších 1371,24 ha. Posláním 

rezervace je ochrana přirozených montánních a subalpínských biotopů, na které jsou vázána unikátní 

rostlinná a živočišná společenstva. Tyto biotopy se zachovaly roztroušeně v porostech druhotných 

smrčin. Jsou to zejména zbytky rašelinišť, pramenišť a arktoalpinských trávníků v nejvyšších 

vrcholových částech, přirozených horských smrčin, bučin, suťových javořin. 

 Území je zajímavé i po stránce geomorfologické. Králický Sněžník je kerné pohoří vzniklé 

tektonickými zdvihy v mladších třetihorách. Je tvořeno přeměněnými horninami (rulami a svory), v 

menší míře se zde vyskytují krystalické vápence a dolomity, amfibolity, amfibolické břidlice, 
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kvarcity a kvarcitické břidlice. Ve čtvrtohorách bylo území modelováno ledovcem, vznikl 

charakteristický amfiteátr řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy. V 

krystalických vápencích a dolomitech v údolí horního toku Moravy vznikl pozoruhodný kras 

s jeskyněmi, ponory a vyvěračkami. Z jeskyní jsou nejznámější Tvarožné díry s podzemním tokem 

a Patzeltova jeskyně s jezírkem.  

 Zajímavá jsou balvanitá koryta Moravy, Prudkého potoka a dalších vodních toků.  

 V chráněném území se vyskytují některé vzácné druhy rostlin např. oměj šalamounek, kamzičník 

rakouský, ovsíř dvouřízný, zvonek vousatý a další. K nejbohatším lokalitám Králického Sněžníku 

patří lavinová dráha pod pramenem Moravy. Dochází zde k prolínání vysokohorských druhů s druhy 

lesními (např. pižmovka mošusová, křivatec žlutý, plicník tmavý, růže převislá.  

 Králický Sněžník je jedna z nejvýznamnějších zoologických lokalit regionu - subalpinské druhy 

hmyzu na loukách nad hranicí lesa, v horských lesích 53 druhů kovaříkovitých brouků, na vrchovišti 

žije entomofauna, u rašelinných jezírek se vyskytuje vzácná vážka lesklice horská. Z chráněných 

druhů živočichů žijí v rezervaci např. myšivka horská, jeřábek lesní a linduška horská.  

 V jeskyních zimují netopýři. Nepůvodní je zde Kamzík horský, který se zde rozšířil z Hrubého 

Jeseníku, kde byl vysazen.  

 Rezervací lze projít po značených turistických trasách. 

 

37.  Jeskyně, štoly a katakomby: schovejte se před zimou do podzemí! 

kudyznudy.cz | 23. 11. 2018 – CzechTourism | Téma: Jeskyně ČR 

 Když je venku počasí, že by psa nevyhnal, schovejte se do podzemí. Při prohlídkách jeskyní, štol 

a tajemných podzemních labyrintů rozhodně nezmrznete, v chodbách bývá příjemných 7 až 10 °C. 

 Dokonce nemusíte cestovat nijak daleko z měst, rozzářených krásou adventních trhů!  

 Celý rok totiž má otevřeno například Znojemské podzemí, Plzeňské podzemí, Mělnické 

podzemí, Táborské podzemí anebo Labyrint pod Zelným trhem v Brně. Ideální příležitost k jejich 

prohlídce je právě teď, během adventu.  

 Z Vánočních trhů do městského podzemí 

 Křivolaké a klikaté chodby, pohádkové scénky, tajemná zákoutí a navíc ještě části starých 

odvodňovacích štol, které zásobovaly Znojmo pitnou vodou v dobách dobrých i v dobách zlých: to 

všechno uvidíte při prohlídce Znojemského podzemí. Odskočit si sem můžete snadno přímo ze 

znojemských adventních trhů nebo výstavy historických betlémů, protože otevřeno je denně a 

prohlídky začínají přímo v centru města na Slepičím trhu.  

 Až si projdete Vánoční trhy v Plzni, zajděte se podívat také do Plzeňského podzemí; z téměř 19 

kilometrů dlouhého labyrintu samozřejmě neuvidíte všechno, ale o řadu studní nebo lednici, kde se 

ukládal led, nepřijdete. Otevřeno je denně, adventní prohlídky začínají ve všedních dnech v 11, 13 a 

15 hodin, o víkendech v 11, 12, 13 a 15 hodin. Naposled je otevřeno na Silvestra, pak se podzemí až 

do začátku února zavírá.  

 Také v Mělníce se podíváte do podzemí celý rok, prohlídky začínají denně v 10, 11, 12, 12.45, 14, 

15, 16 a 17 hodin. Na konci se skrývají dva poklady: první v podobě středověké studny, s průměrem 

4, 54 metrů nejširší v Česku, uvidíte na vlastní oči. Druhý poklad se podle pověsti ukrývá na konci 

labyrintu a objeví se prý teprve tehdy, až město lehne popelem, aby obyvatelé mohli Mělník obnovit. 

 Otevřeno přes zimu má i Táborské podzemí, a to denně kromě pondělí a úterý; vstup najdete pár 

kroků od vánočních trhů v Husitském muzeu, v budově pozdně gotické radnice. Podobně je tomu v 

Brně; přímo z adventních trhů na Zelném trhu si můžete odskočit na prohlídku Labyrintu pod 

Zelným trhem, o pár kroků dál najdete kostnici pod kostelem sv. Jakuba. Na obou místech bývá 

otevřeno celoročně denně kromě pondělí.  

 Kam do jeskyní? 

 Vedle volně přístupných jeskyní, jako jsou Pekárna v Mariánském údolí nebo Šipka u 

Štramberku, se můžete vypravit i tam, kde mají přes zimu otevřeno možná trochu nečekaně.  

 V některých jeskyních v Moravském krasu (například v jeskyni Balcarka a Kateřinské 

jeskyni) výletníky vystřídali netopýři a kvůli jejich nerušenému přezimování se sem podíváte až v 
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březnu, jinde ale mají s výjimkou Vánoc od 24. 12. do 26. 12. a 01. 01. otevřeno. Kde? Třeba v 

Punkevních jeskyních, propojených se dnem propasti Macocha. Po hladině ponorné říčky Punkvy 

zkrátka jezdí lodičky i v zimě.  

 Přes zimu ve všedních dnech můžete nahlédnout i do Bozkovských dolomitových jeskyní, denně 

mimo pondělí vždy v 10, 12 a 14 hodin má v zimě otevřeno jeskyně Výpustek. Kvůli netopýrům se 

nepodíváte do části Sloupsko-šošůvských jeskyní, ale líto vám to být nemusí. Jejich krásu můžete 

obdivovat při zimních prohlídkách s baterkami, kdy navíc uvidíte tři prostory, otevřené pouze při 

těchto typech exkurzí. Začínají každý den kromě pondělí v 10, 12 a 13 hodin, objednat si je můžete 

až do konce února. Celoročně je otevřená také zážitková trasa Po stopách Nagela, ale pouze pro 

skupiny nejméně dvou a nanejvýš deseti fyzicky zdatných návštěvníků starších 10 let. Také tady je 

nutná objednávka předem. Zastavit se můžete i v Domě přírody Moravského krasu na Skalním 

mlýně, kde je přes zimu otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.  

 Kam se ještě můžete vypravit? 

 Denně a celý rok můžete nahlédnout do kostnice pod kostelem Všech svatých v Sedlci u Kutné 

Hory, do kasemat a podzemního sálu pražského Vyšehradu, vidět kasematy na brněnském Špilberku 

anebo katakomby pod kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech. 

 Přes zimu ve všedních dnech můžete nahlédnout také do podzemí v Českém Brodě, vstup je z 

budovy čp. 1 na náměstí Arnošta z Pardubic. 

 V zimě o víkendech má otevřeno Jeskyně Blanických rytířů, unikátní dílo inspirované českou 

historií poblíž města Kunštátu na kraji obce Rudka, v nitru kopce nazvaného Milenka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

  

02. ČESKÝ KRAS 

1. Po stopách hornin. 

2. Putování po stopách hornin. 

3. Svatý Jan pod Skalou. 

4. Tajemství krvavé Ameriky: Jde o sebevraždy nebo nešťastné nehody? 

5. Areál ve Svatém Janu pod Skalou se stal národní kulturní památkou. 

6. Mokřady, skrytý ráj. 

7. Kopec Bacín. 

8. Za Tetou a Ludmilou. 

9. Nedaleko hradu Karlštejn se ukrývá pozoruhodný skanzen Solvayovy lomy. Už jste ho navštívili? 

10. Žil tu první český poustevník v historii. Ze Svatého Jana vede i nejstarší turistická stezka končící 

na hradě královských pokladů. 

11. Studený vrch Rozhledna u Dobříše. 

12. Nejstarší rostlina světa ležela 150 let zapomenutá ve sklepě, nemohli jsme tomu uvěřit, říká vědec 

13. Tip týdne. Karlštejnská můří noc 

14. V Českém krasu postaví dům přírody. 

15. Z Karlštejna do Ameriky. Stovky lidí se vydaly do podzemních štol. 

16. Český kras. 

17. Jednou za rok nacpané turisty: štoly u Malé Ameriky se otevřou na podzim. 

18. 11 přírodních parků jako z pohádky, a přece v Praze. Psst! Prozradíme vám, kde jsou. 

19. Nepřístupná krása.  

20. Kraj se zapojí do aktivit v Geoparku Barrandien. 

21. Neolit v berounském muzeu 

22. Krása koupání v lomech. 

23. Poklady ve Svatém Janu. 

24. Svatojanský kaňon je jeden z nejhezčích v Česku. 

25. Kulturní servis. Den s paleontologem 

26. Z Českého krasu k nám a do celého světa. 

27. Pravěk přiblíží paleontolog. 

28. Udělejte si výlet k Aksamitově bráně s krásným výhledem 

29. Železniční tunel pod Českým krasem. 

30. Romantika a čistá voda. Tipy na nejkrásnější zatopené lomy v Česku. 

31. Svatý Jan pod Skalou. 

32. Solvayovy lomy a okolí 

33. Po čem si šlapeme? 

34. Na třicet let starém kole podél Berounky 

35. Dobrodružný lom Alkazar u Berounky 

36. Údolí děsu zachraňovalo lidi od hladu a bídy, nyní láká krásnou přírodou 

37. Vápencový lom, hornický vláček a horolezecké skály. Vítejte v Solvayových lomech!  

38. Barevné podzimní lezení ve Svatém Janu 

39. Nápověda – Dá se grilovat trilobit? 

40. Pasáčkem v dnešní době? Proč ne? 

41. Krasem napříč časem 16. – 18. 11.  

42. Branické skály bývaly vřídlem i továrnou 

43. Skály i jeskyně kousek za Prahou 

44. Pohledy i výhledy 

45. Na ostrově visí malé paneláky pro netopýry 

46. Výlet přírodní rezervací Koda, kde se nachází pozůstatky pravěku 

47. Sloni, Sahara, Asuán, Šanghaj a Habeš: vydejte se na výlety do exotických míst 

48. Nikdo nechce, aby se těžilo blízko jeho obce 

49. Výlet na Vraní skálu s krásným výhledem 
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50. Česko je na suroviny bohaté, ale mnoho toho netěžíme, říká geolog Venera 

51. Místo opředené legendami. Duchovní atmosféra na vás dýchá na každém kroku 

 

01. Po stopách hornin. 

Mladá fronta DNES | 04. 01. 2018 | Autor: Viktor Votruba | Téma: Český kras 

 Výlet od buližníku až ke štěrkopísku. 

 Že nevíte, co je to buližník? Přece silicit! Stále nic? Tak to byste měli vyrazit do Brandýsa nad 

Labem do Lesoparku Ostrůvek. Tam si tuto až 600 milionů let starou horninu můžete prohlédnout i 

osahat, tvoří totiž první z celkem 32 kamenných zastavení nové Polabské geostezky, jedné z mála 

ve Středočeském kraji. 

 „Chtěli jsme, aby se děti z místních škol a široká veřejnost dozvěděly něco o tom, jak horniny 

vznikají a po čem tu lidé chodí. Proto jsme vytvořili geostezku, žádná jiná v širokém okolí není,“ 

vysvětluje iniciátor a koordinátor výstavby Polabské geostezky Milan Zuna, geolog a předseda 

staroboleslavského Rodinného klubu Klíček, který byl realizátorem projektu, jenž do velké míry 

vznikal na dobrovolnické bázi a svépomocí. 

 Do brandýského lesoparku se podařilo navozit až třítunové kameny a vytvořit interaktivní 

geostezku, která se parkem klikatí jako řeka. Autoři projektu přitom mysleli i na uživatele moderních 

technologií, a informační cedule doprovodili takzvanými QR kódy. Vznikly také webové stránky a 

mobilní aplikace, která obsahuje sadu úloh vztažených ke konkrétním horninám. 

 „QR kódy umožňují návštěvníkům expozice získat více informací o vzorku, plnění úkolů, 

kvízových otázek či plnění úloh rozšířené reality pomocí mobilní aplikace,“ uvádí Milan Zuna. Na 

většině vzorků jsou také vyleštěné plochy, díky kterým mohou návštěvníci poznat vnitřní stavbu 

horniny. 

 Od starohor po čtvrtohory. 

 „Ani proluky mezi kameny nejsou náhodné, rozmístění vzorků vyjadřuje časovou vzdálenost, 

která je odděluje,“ doplňuje spoluautor stezky geolog Tomáš Kumpan. 

Na stezce jsou horniny postupně řazeny podle geologických období od starohor až po nejmladší 

čtvrtohory. „Některé horniny jsou staré třeba půl miliardy let. Jsou vlastně z doby, kdy na planetě 

ještě nebyl mnohobuněčný život, byly zde jen nějaké sinice a bakterie,“ zmínil při slavnostním 

otevření stezky koncem minulého roku geolog Boris Ekrt, rovněž její spoluautor. Díky Ekrtovi navíc 

vznikla i knižní publikace, takzvaný Deník výpravy, jež je doprovodnou součástí stezky a děti, na 

které cílí, vtáhne do hlubin geologické minulosti na soutoku Labe a Jizery. 

Krajina okolí Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi je sice rovinatá, ale pod povrchem ukrývá 

pestrou geologickou stavbu. Skalní podloží Brandýska je tvořeno horninami, jež jsou dokladem 

existence několika moří, hor nebo vulkánů, které se na tomto území v hluboké minulosti nacházely. 

Vyskytují se zde křemence – buližníky staré přes půl miliardy let, ale i štěrkopísky pamatující jen 

několik tisíciletí. 

Podobu dnešní krajiny Brandýska nejvíce ovlivnily řeky Labe a Jizera. Na jednu stranu odnesly 

velké množství místního geologického podkladu a zploštily krajinu, na druhou stranu vyhloubily 

koryta a usadily zde velké množství materiálu – písek a valouny – které přinesly ze stokilometrové 

vzdálenosti. 

Z takové vzdálenosti byly ostatně dovezeny i některé kameny tvořící Polabskou geostezku. 

„Některé jsme přivezli až od Železného Brodu a z Podkrkonoší. Ty velké, kterých je 14, jsme získali 

z činných lomů a ty menší jsou ze starých opuštěných lomů nebo jen ze skalních výchozů, kde se 

třeba ani netěžilo, ale přítomné horniny jsou pro naši oblast typické,“ popisuje Milan Zuna. Právě 

doprava exponátů patřila podle Zuny k nejnákladnějším částem projektu, který vyšel celkem na 200 

tisíc korun, z čehož 170 tisíc uhradil Středočeský kraj. 

„Díky dobrovolnické práci a svépomoci se nám podařilo náklady stlačit na minimum,“ upozorňuje 

Milan Zuna. 

Polabská geostezka se zařadila na seznam venkovních geologických expozic v kraji, které byly 

podle České geologické služby ve středních Čechách doposud čtyři. 
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V Říčanech nabízí i laboratoř 

Mezi ty nejpozoruhodnější patří bezesporu Didaktické centrum geologie v Říčanech spadající pod 

Muzeum Říčany. Podle ředitele muzea Jakuba Halaše nemá místní „geopark“ díky své komplexnosti 

v tuzemsku obdoby. Jsou v něm nejen typické horniny z celé republiky, doplněné o charakteristickou 

vegetaci, ale také geologická laboratoř vybavená i polarizačním mikroskopem, paleontologické 

naleziště umožňující hledání a odkrývání kostí dinosaurů či jezírko, v němž je možné například 

rýžování granátů. Stejně jako v Brandýse jsou i v Říčanech primární cílovou skupinou školní děti, 

pro které mají připravené výukové programy. „Zájem ze strany škol je veliký a ani na návštěvnost 

veřejnosti si nemůžeme stěžovat,“ pochvaluje si ředitel říčanského muzea Jakub Halaš. 

První školní třídy si už prošly i Polabskou geostezku a zdá se, že se i ta bude těšit jejich zájmu. 

Další venkovní geologické expozice v kraji 

* Barrandien – Muzeum Českého krasu Beroun Expozice 23 typických barrandienských 

hornin. Součástí je „kameniště“, odkud si návštěvníci mohou vzít úlomky hornin.  

* Solvayovy lomy (u Berouna) Obsahují vzorky hornin, které se těží nebo těžily ve střed. Čechách. 

* Lom Čížkova skála u Kutné Hory Celkem 43 ukázkových bloků hornin z Kolínska, Kutnohorska 

a Vysočiny. 

Foto popis| Kamenná řeka Polabskou geostezku klikatící se parkem lemuje celkem 32 druhů  

hornin. 

 

02. Putování po stopách hornin. 

5plus2 | 12. 01. 2018 | Autor: Viktor Votruba | Téma: Český kras 

     V Brandýse nad Labem se můžete vypravit na 600 milionů let dlouhý výlet od buližníku až ke 

štěrkopískům. Vznikl z nadšení dobrovolníků. 

     Že nevíte, co je to buližník? Přeci silicit! Stále nic? Tak to byste měli vyrazit do Brandýsa nad 

Labem do lesoparku Ostrůvek. Tam si tuto až 600 milionů let starou horninu můžete prohlédnout i 

osahat, tvoří totiž první z celkem 32 kamenných zastavení nové Polabské geostezky, jedné z mála ve 

Středočeském kraji, navíc na dosah Mělnicka. 

     „Chtěli jsme, aby se děti z místních škol a široká veřejnost dozvěděly něco o tom, jak horniny 

vznikají a po čem tu lidé chodí. Proto jsme vytvořili geostezku, žádná jiná v širokém okolí není,“ 

vysvětluje iniciátor a koordinátor budování Polabské geostezky Milan Zuna, geolog a předseda 

staroboleslavského Rodinného klubu Klíček. 

Do brandýského lesoparku se podařilo navozit až třítunové kameny a vytvořit interaktivní 

geostezku, která se parkem klikatí jako řeka. Autoři projektu přitom mysleli i na uživatele moderních 

technologií a informační cedule doprovodili takzvanými QR kódy. Vznikly také webové stránky a 

mobilní aplikace, která obsahuje sadu úloh vztažených ke konkrétním horninám. 

„QR kódy umožňují návštěvníkům expozice získat více informací o vzorku, plnění úkolů, 

kvízových otázek či plnění úloh rozšířené reality pomocí mobilní aplikace,“ uvádí Milan Zuna. Na 

většině vzorků jsou také vyleštěné plochy, díky kterým mohou návštěvníci poznat vnitřní stavbu 

horniny. 

Od starohor po čtvrtohory 

„Ani proluky mezi kameny nejsou náhodné, rozmístění vzorků vyjadřuje časovou vzdálenost, 

která je odděluje,“ doplňuje spoluautor stezky geolog Tomáš Kumpan. Na stezce jsou horniny 

postupně řazeny podle geologických období od starohor až po nejmladší čtvrtohory. „Některé horniny 

jsou staré třeba půl miliardy let. Jsou vlastně z doby, kdy na planetě ještě nebyl mnohobuněčný život, 

byly zde jen nějaké sinice a bakterie,“ zmínil při slavnostním otevření stezky koncem minulého roku 

geolog Boris Ekrt, rovněž její spoluautor. 

Krajina okolí Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi je sice rovinatá, ale pod povrchem ukrývá 

pestrou geologickou stavbu. Skalní podloží Brandýska je tvořeno horninami, jež jsou dokladem 

existence několika moří, hor nebo vulkánů, které se na tomto území v hluboké minulosti nacházely. 

Vyskytují se zde křemence – buližníky staré přes půl miliardy let, ale i štěrkopísky pamatující jen 

několik tisíciletí. 
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Podobu dnešní krajiny Brandýska nejvíce ovlivnily řeky Labe a Jizera. Na jednu stranu odnesly 

velké množství místního geologického podkladu a zploštily krajinu, na druhou stranu vyhloubily 

koryta a usadily zde velké množství materiálu – písek a valouny – které přinesly ze stokilometrové 

vzdálenosti. 

Z takové vzdálenosti byly ostatně dovezeny i některé kameny tvořící Polabskou geostezku. 

„Některé jsme přivezli až od Železného Brodu a z Podkrkonoší. Ty velké, kterých je 14, jsme získali 

z činných lomů a ty menší jsou ze starých opuštěných lomů nebo jen ze skalních výchozů,“ popisuje 

Milan Zuna. Právě doprava exponátů patřila podle Zuny k nejnákladnějším částem projektu, který 

vyšel celkem na 200 tisíc korun, z čehož 170 tisíc uhradil Středočeský kraj. 

„Díky dobrovolnické práci a svépomoci se nám podařilo náklady stlačit na minimum,“ upozorňuje 

Milan Zuna. 

Polabská geostezka se zařadila na seznam venkovních geologických expozic v kraji, které byly 

podle České geologické služby ve středních Čechách doposud čtyři. 

V Říčanech nabízí i laboratoř 
Mezi nejpozoruhodnější geologické expozice pod širým nebem v kraji patří bezesporu Didaktické 

centrum geologie v Říčanech spadající pod Muzeum Říčany. Podle ředitele muzea Jakuba Halaše 

nemá místní „geopark“ díky své komplexnosti v tuzemsku obdoby. Jsou v něm nejen typické horniny 

z celé republiky, doplněné o charakteristickou vegetaci, ale také geologická laboratoř, 

paleontologické naleziště umožňující odkrývání kostí dinosaurů či jezírko, v němž je možné například 

rýžování granátů. Stejně jako v Brandýse jsou i v Říčanech primární cílovou skupinou školní děti, 

pro které mají připravené výukové programy.       

Zájem škol je veliký. 
Další venkovní geologické expozice v kraji Barrandien – Muzeum Českého krasu Beroun, 

expozice 23 typických barrandienských hornin. Součástí je „kameniště“, odkud si návštěvníci mohou 

vzít úlomky hornin. Solvayovy lomy (u Berouna) obsahují vzorky hornin, které se těží nebo těžily ve 

střed. Čechách. Lom Čížkova skála u Kutné Hory obsahuje celkem 43 ukázkových bloků hornin z 

Kolínska, Kutnohorska a Vysočiny. 

Foto popis| Polabskou geostezku klikatící se mezi stromy v lesoparku Ostrůvek v Brandýse nad 

Labem lemuje celkem 32 druhů hornin. Svou podobou stezka upomíná na řeky Labe a Jizeru, které 

na formování místní oblasti měly zásadní vliv. 

 

03. Svatý Jan pod Skalou. 

Sedmička | 18. 01. 2018 | Téma: Svatý Jan pod Skalou. 

Výprava po stopách tajemného poustevníka 

Ve středočeském kraji leží malebná obec, která je sice jen nepatrnou tečkou na mapě, má stěží 200 

obyvatel, a přece jí nic z toho neubírá na velikosti. Vyrostla totiž v CHKO Českého krasu a při její 

návštěvě se nám otevírá vskutku impozantní pohled na dokonale skloubený výtvor přírody a člověka. 

Vítejte ve Svatém Janu pod Skalou. 

Barokní architektura na pozadí drsných vápencových skal a voňavých lesů. I takto bychom mohli 

označit místo, jehož vznik spadá do konce 9. století. Dávnou minulost nám zde připomíná několik 

krásných historických památek, a kdo ví, možná že i Loděnice, potok, jenž tudy tiše dlouhé časy 

protéká, tuší něco o tajemství, které je skryto ve zdejších jeskyních.  

Kostel s jeskyní 
Kostel sv. Jana Křtitele je výjimečná, raně barokní stavba s bohatou vnitřní výzdobou, která Kostel 

sv. Jana Křtitele je výjimečná, raně ve svém středu ukrývá náhrobek sv. Ivana s jeho Křtitele 

poustevníku Ivanovi a nad ním je umístěn ostatky. Hlavní oltář zdobí obraz Zjevení sv. Jana jeho 

propojení s původní poustevnickou jeskyní kříž původem z Karlova mostu. Raritou chrámu je sv. 

Ivana, která byla později přeměněna na skalní kostel. Jeskyně s krápníkovou výzdobou, vznikla ve 

100 m dlouhé a 10 m vysoké vápencové kupě, čímž se řadí mezi největší skalní útvary svého typu na 

našem území. Návštěvníkům je celé místo přístupné vždy od dubna do konce října. 
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Legenda o poustevníkovi 

Už roku 880 se zde usadil poustevník jménem Ivan, první doložený poustevník na našem území, 

později uctívaný jako svatý. Pro svůj život plný askeze a odříkání si vybral vápencovou jeskyni, která 

je zde zachována ještě dnes. Tajemný Bůh muž a současně syn slovanského knížete Gostimila žil v 

ústraní jeskyně mnoho let a mu seslal ochočenou laň, jež ho živila svým mlékem. Po čase začali 

poustevníka v jeskyni trápit zlí duchové, a tak se rozhodl odtamtud odejít. Zjevil se mu ale sv. Jan 

Křtitel a předal mu dřevěný kříž, kterým muž zlé duchy vypudil. Ivanovu laň však čekal nešťastný 

osud. Při honu na medvěda ji zranil kníže Bořivoj, který její krvavé stopy sledoval až před jeskyni. 

Když se zde setkal s Ivanem, velmi jej zarmoutilo, že zabil laň, jež ho živila. Pozval ho tedy na 

svůj hrad Tetín a nabídl mu, aby u něj zůstal. Poustevník se ale nechtěl vzdát samoty a do temnoty 

nehostinné jeskyně se vrátil. Kníže Bořivoj mu podle legendy splnil poslední přání a jako památku 

na svatého Jana Křtitele, jenž se mu onehdy v jeskyni zjevil, vystavěl na místě kapličku, která v 11. 

století přišla pod správu benediktinského kláštera.  

Léčivá síla jeskyně 

Pobyt v jeskyni lze doporučit bez ohledu na věk. Celé toto místo, zejména pak poustevníkovo. 

Pobyt v jeskyni lze doporučit každému bez ohledu auru člověka a může dočasně probudit 

samoléčivé lože, je prý nabito silnou energií, která posiluje schopnosti našeho těla. Z 

poustevníkovy jeskyně vyvěrá také léčivý minerální pramen – pramen svatého Ivana, který se v 

minulosti prodával v lahvích pod názvem Ivanka. Ve stropu jeskyně duchy. Na místo k pramenu 

chodil opakovaně a rád je vidět otvor, kterým Ivan z jeskyně vyhnal zlé i básník Karel Hynek Mácha. 

Kaple Povýšení sv. Kříže 

Vystoupejte na skalní hřbet a poznejte kapli, která stojí podle pověsti přesně tam, kde došlo k 

setkání poustevníka se sv. Janem Křtitelem. Pokud zavítáte na místní hřbitov, objevíte zde kapli sv. 

Maxmiliána, která byla vystavěna jako rodinná hrobka Maxmiliánem Bergerem, předsedou spolku 

Národního divadla. 

Pohled jako z letadla 

V místním muzeu na vás čeká zajímavá sbírka z historie obce, obdivovat můžete i zrekonstruované 

mariánské sousoší. Turistům, kteří se chtějí kochat krásami zdejší rezervace, jsou určeny dvě. V 

místním muzeu na vás čeká zajímavá sbírka z historie obce, naučné stezky. Můžete po nich vystoupat 

až na vrchol skaliska a užít si takřka leteckého pohledu na vrcholky stromů a potěšit osvobozujícím 

rozhledem do širokého kraje i dolů do údolí. Komu by návštěva skalního města nestačila, může se 

zajet podívat na nedaleký Karlštejn, Koněpruské jeskyně nebo na lom Amerika.  

 

04. Tajemství krvavé Ameriky: Jde o sebevraždy nebo nešťastné nehody? 

nasregion.cz | 24. 01. 2018 | Martina Cimpová | Téma: Velká Amerika 

Lom Velká Amerika na Berounsku nabízí úchvatný výhled spojený s mrazením v zádech z 

představy, že spadnout je celkem snadné a s vysokou pravděpodobností smrtelné. Vážné úrazy s 

následkem smrti se tam skutečně opakovaně stávají a místo je také oblíbenou poslední destinací 

sebevrahů. 

Vápencový lom se nachází na území obce Mořina v CHKO Český kras a jeho hloubka bývá 

udávána mezi 67 a 80 metry. 

Přístup přímo do lomu a na místa k okrajům dovolen není, zákazy ovšem mnozí z návštěvníků 

nerespektují a na vlastní riziko je překračují. Správa lomů s nezodpovědnými návštěvníky po 

desetiletí bojuje, ovšem zabezpečit oblast není v jejích silách. 

Někdy se jedná o nehody. 

Hlavním důvodem úmrtí je pád ze skalní stěny. „Někteří lidé se zde zabili, když v noci pod vlivem 

alkoholu hledali cestu. Další zkoušeli od jezera na Velké Americe lézt k vyšším oknům štol a pak 

nemohli ani nahoru, ani dolů. V neposlední řadě zde zemřeli ti, kteří si pamatovali, kudy se slézalo 

před lety, ale svah se mezitím změnil. Je znám i případ, kdy ve štole asi 60 metrů nad lomem spala 

parta lidí a jeden z nich se vydal v noci na záchod špatným směrem,” říká jeden z častých návštěvníků 

místa, speleolog Jan Pohůnek. Nebezpečná lokalita je podle něj však vyhledávaná i sebevrahy: 
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“Jedním prvních zásahů české speleozáchranky bylo hledání kluka, co šel v zimě do jednoho lomu 

umrznout kvůli dívce. Přežil. 

Berounsko je pro filmaře ráj. Točil se tu seriál Pustina i Limonádový Joe 

Sebevraždy 

Podle tiskové mluvčí berounské policie Marcely Pučelíkové jsou v lomu sebevraždy páchané 

seskokem nejčastějším důvodem úmrtí, ačkoliv momentálně posledním letošním úrazem byl případ 

pádu zapříčiněný uklouznutím nohy. Kolem lomu není žádné specifické místo, které by si sebevrazi 

vybírali častěji, skočí zkrátka tam, kam se jim podaří dojít k okraji. Úrazy a úmrtí se dějí jak ve Velké, 

tak i Malé Americe, ovšem v Malé Americe jsou komplikovanější následné záchranné práce, 

protože je to rokle bez možnosti alternativního přístupu a záchranáři do ní musí pro tělo slaňovat. 

Středočeské památky navštívily statisíce lidí. Nejvíce láká Karlštejn 

Proč se lomům Mořina říká Amerika? 

Název Amerika dostala soustava vápencových lomů podle blízké usedlosti, statku na samotě z 

roku 1859, který je v dobových spisech označován jako „Kadluvtýnská Kopanina, tzv. Amerika“.  

Nachází na náhorní planině nedaleko obcí Bubovice, Mořina a Karlštejn. Statek je po generace 

nepřetržitě spravován rodinou původních hospodářů a jako zemědělská usedlost slouží dodnes. V 

padesátých letech byl přičleněn do JZD Bubovice, majitelé se o něj tehdy starali jako družstevníci. 

Po roce 1989 se usedlost opět osamostatnila. Názvy jednotlivých lomů soustavy pak vzešly z 

trampského prostředí. Nejznámější jsou Velká Amerika, Malá Amerika a Mexiko, několik dalších 

se nachází v okolních lesích. 

5 středočeských rozhleden s nejkrásnějším výhledem 

http://nasregion.cz/berounsko/krvava-amerika-nehody-sebevrazdy 

 

05. Areál ve Svatém Janu pod Skalou se stal národní kulturní památkou. 

ČRo - strednicechy.cz | 31. 01. 2018 | Autor: Markéta Vejvodová | Téma: Ivanova jeskyně  

Poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou je na seznamu národních kulturních památek. Vláda o 

tom rozhodla dnes dopoledne. Areál nedaleko Berouna vznikl na místě někdejšího benediktinského 

kláštera. Ve středních Čechách je v současné době dohromady 35 národních kulturních památek. Na 

seznam se nedávno dostal taky například zámek a park v Brandýse nad Labem nebo sokolovna v 

Rakovníku. 

Poslechněte si celý příspěvek. Jednou k jeho jeskyni při honu zabloudil kníže Bořivoj a oba si 

velmi porozuměli. Kníže dokonce Ivana lákal, aby s ním žil na hradě Tetíně. Ivan ale svůj život dožil 

v jeskyni. Bořivoj po smrti Ivana v jeho jeskyni nechal postavit kapli a v roce 1037 jí daroval 

Ostrovskému klášteru. Po zničení kláštera husity v roce 1420 se benediktini přesunuli právě do 

Svatého Jana pod Skalou a postupně tam vybudovali významný klášter, jehož součástí je i raně 

barokní kostel sv. Jana Křtitele. Původní plány celého raně barokního objektu vytvořil italský stavitel 

Carlo Lurago, který je kromě mnoha nádherných paláců v Praze autorem i svatohorské baziliky u 

Příbrami. V jeskyni je modlitební kámen s otisky Ivanových kolenou. V Ivanově jeskyni si můžete 

prohlédnout nejen původní kapli, kterou na památku sv. Ivana nechal vybudovat už kníže Bořivoj. 

Najdete tu také Ivanovo lůžko a kámen, na kterém se Ivan modlil tak intenzivně, že do něj doslova 

obtiskl svá kolena. Zajímavá je také „čertova díra“, kudy podle legendy z jeskyně odletěl zlý duch, 

kterého Ivan přemohl. Jde o impozantní temný otvor ve stropě jeskyně, který ale podle geologů 

vznikl zcela přirozeným způsobem v období doby ledové. I existence Ivana byla prokázána. Mniši 

zdejšího kláštera nechali ostatky Ivana hledat a našli jeho hrob. V kostele sv. Jana Křtitele je tak 

uprostřed Ivanova náhrobku položená symbolická kůstka, zatímco jeho ostatky jsou uloženy v 

trezoru. Podle legendy žil Ivan v jeskyni 35 let. Nalezené ostatky zkoumal Emanuel Vlček. Potvrdil, 

že kostra patřila člověku, který po většinu svého života žil v chladu a vlhku, tedy v prostředí, které 

odpovídá Ivanově jeskyni. 

Svatý Jan pod Skalou nabízí i působivou vyhlídku. Z boční strany kostela sv. Jana Křtitele najdete 

volně přístupnou studánku sv. Ivana. Její voda je prosycena minerály a považuje se za léčivou. Vytéká 

přímo z jeskyně a podle legendy z ní pil už sv. Ivan. Návštěvu Svatého Jana pod Skalou můžete spojit 
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navíc s příjemnou vycházkou. Na skalním výběžku nad kostelem je oblíbená vyhlídka U Křížku, 

odkud získáte krásný výhled na celý Český kras. 

http://www.rozhlas.cz/_zprava/1783872 

 

06. Mokřady, skrytý ráj. 

Mladá fronta DNES | 02. 02. 2018 | Autor: Jan Bohata | Téma: Český kras 

Morčák, hohol či ledňáček jsou vzácní návštěvníci. I za nimi se lze vypravit do mokřadů, jedinečné 

součásti přírody. 

Zadržují vodu v krajině, ochlazují vzduch a samozřejmě jsou domovem nepřeberných druhů fauny 

a flóry. Tím vším jsou mokřady, jejichž světový den připadá na dnešek. Kromě toho spolu s rybníky 

a málo poznanými břehy řek nabízejí jedinečnou možnost k cestám za poznáním. 

„Za vycházku určitě stojí úsek Vltavy mezi Řeží a Roztoky u Prahy, řeka je významným 

zimovištěm vodních ptáků,“ uvedla Zuzana Karlíková z České společnosti ornitologické (ČSO).  

Jen pár metrů od hranic Prahy se lze potkat s kormorány, potápkami anebo volavkami. Zahlédnout 

zde však lze též vzácné návštěvníky, kteří do středních Čech zalétávají ze severních krajin, třeba 

morčáka velkého anebo hohola severního. Morčák je o něco větší než kachna, charakterizuje jej 

dlouhé tělo, velká hlava a tenký, na konci zahnutý zobák. „Morčák je skvěle přizpůsoben k lovu ryb, 

dokáže poměrně rychle plavat i ve třímetrových hloubkách,“ uvedl ornitolog Karel Hudec. 

Kachně se podobá další vzácný host, hohol severní. Typický je pro něj osobitý zvonivý svist letek. 

Zajímavost představuje také to, že přebývají v dutinách stromů, opuštěných populací datlů. Okolo 

Vltavy lze zahlédnout také létající drahokam, ledňáčka říčního. Tedy výrazně zbarveného ptáka s 

oranžovou spodní částí, modrým hřbetem, křídly a temenem. V Česku ledňáček patří k chráněným 

druhům. 

Pozorování trochu může zkomplikovat nebývale teplá zima. „Pokud nejsou mrazy, ptáci sídlí 

poněkud rozvolněně,“ uvedla Zuzana Karlíková. Zajímavé vycházky za ptactvem nabízejí také břehy 

Berounky v oblasti Českého krasu, a to nejen za tradičními obyvateli vod v kraji, kachnami anebo 

labutěmi. S trochou trpělivosti lze ve zmíněné lokalitě pozorovat například kormorána velkého, 

nepřehlédnutelného ptáka s tmavým peřím a širokým ocasem, který při potápění používá jako 

specifické veslo. Pod vodou se pohybuje velmi rychle, může zde zůstat až 60 vteřin. Okolo Berounky 

bývá k vidění též volavka popelavá, velikostí i postavou podobná čápu. „Ráda hřaduje na vysokých 

stromech, nebo ji vidíme stát nepohnutě se zataženým krkem na mělčině ve vodě. K ostatním tvorům 

je velmi nesnášenlivá,“ charakterizoval ji přírodovědec Josef Jirsík. Typickým znakem volavky bývá 

také esovitý krk a její nepřeslechnutelný křik „chreik, chreik“. 

Vzácně lze okolo břehů Berounky zahlédnout též slípku zelenonohou. Ta se totiž dovedně dokáže 

ukrývat v pobřežním porostu. V nouzi se podle ornitologů potápějí a „letí“ pod hladinou pomalými 

pohyby polorozevřených křídel. Pak se pod vodou vyšplhají na rostlinném stvolu nahoru, přičemž 

vystrčí nad hladinu jen zobák a oči, často ještě pod leknínovým listem. Když se cítí obzvlášť 

ohroženy, zakousnou se pod vodou do nějakého kořene. 

Za orlem na Vavřinec 

Neméně jedinečnou podívanou nabízí Vavřinecký rybník, největší nádrž svého druhu na 

Kutnohorsku. Také tady život poněkud poznamenala teplá zima, i tak zde lze zahlédnout mnoho 

pozoruhodných ptačích druhů. Pobývají zde zmínění morčáci velcí a prostřední anebo volavka bílá 

či popelavá. „Objevil se zde však i orel mořský. A na Kutnohorsku byl zaznamenán i výskyt čejky 

chocholaté,“ představil další hosty Vavřineckého rybníku ornitolog Jan Křivský. 

Orel mořský je bezesporu jedním z nejimpozantnějších zvířat našeho ptačího světa. Rozpětí jeho 

křídel dosahuje téměř 2,5 metrů, samice je vždy, tak jako u jiných dravých ptáků, výrazně větší než 

samec. Orel mořský se ocitl mezi kriticky ohroženými druhy, v našich zeměpisných šířkách byl 

prakticky vyhuben. Do přírody se začal vracet až na konci 20. století. V Čechách se opětovně znovu 

zahnízdil až v polovině 80. let na Třeboňsku. 
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Existenční problémy měla také zmíněná čejka chocholatá. Odborníci upozorňují, že patří mezi 

nejrychleji ubývající ptačí druhy naší krajiny. Nejvíce se na jejich úbytku podepsala likvidace mokřin, 

pastvin a přeměna přirozených luk na pole na trávu. Čejka je při hnízdění snadno zranitelným ptákem.  

Její hnízdo tvoří prostý důlek na zemi. Při letu lze čejku vcelku snadno identifikovat podle 

pomalých, plácavých úderů křídel. V obratnosti se jí vyrovná málokterý letecký akrobat, za letu 

provádí smělé kotrmelce a obraty. Tu se snese prudce k zemi a zase kolmo vylétne do výšky. 

Důležité mokřiny 

Mokřady mají v krajině nezastupitelnou úlohu při pozitivním ovlivňování vodního režimu. 

Zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, mnohem více než umělé vodní nádrže. 

„Mokřad o ploše pouhých deset metrů čtverečních například zadrží až 9 000 litrů vody,“ upozorňují 

biologové. 

Mokřady se mohou pochlubit také velkou přírodní rozmanitostí, takzvanou biodiverzitou. Jsou 

útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, volavky, čejky, bekasiny a 

mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných a pozoruhodných druhů. 

Ve středních Čechách lze mokřady nalézt i na poněkud netypických místech, například v bývalých 

průmyslových objektech. Platí to například o bývalé cihelně Chmeliště u Uhlířských Janovic na 

Kutnohorsku. Po ukončení těžby se v několika jezírcích vytvořilo unikátní společenstvo. K tomu 

náleží například vzácní ptáci moták pochop či kulík říční. Ale například též několik druhů vážek z 

Červeného seznamu ohrožených druhů. 

V mokřad se umí proměnit i zelená plocha. Platí to například o upolínové louce poblíž Milína na 

Příbramsku. Zdobí ho vodní a bahenní rostliny, mezi něž náleží například upolín evropský, prstnatec 

májový, vrba rozmarýnolistá anebo kosatec sibiřský. 

Fakta Výlety za mokřady Vavřinecký rybník Exkurze se uskuteční 3. února od 10.30. Účastníky 

průvodce provede po jižním břehu rybníka. Součástí akce bude i promítání filmu. Řež – Roztoky. 

Poznávací cesta podél pravého břehu Vltavy startuje 3. února v 10.05 na lávce v Řeži u zastávky 

ČD. Městec Králové Cesta začíná 3. února v 9.00 a povede k mokřadům u lesa Holička. Srbsko 

Poznávací cesta podél Berounky startuje 3. února v 9.00 u nádraží v Srbsku. Kromě jiného představí 

také zimoviště netopýrů. 

Foto popis| Obyvatelé mokřadů Morčáka velkého, ale i další více či méně známé opeřence kraje 

představí pouť mokřady. 

 

07. Kopec Bacín. 

Sedmička | 01. 03. 2018 | Autor: dom | Téma: Bacín 

Chráněnou krajinnou oblast Český kras zdobí jeho nejvyšší vrchol – Bacín. Kopec, který se 

zdvihá nad obcí Vinařice, není jen tak ledajaký. Nachází se totiž v magickém berounském okruhu, v 

kraji známém pradávnými hradišti a tajemstvím obestřenými svatyněmi. 

Kopec, kam nevede žádná turistická trasa, je opředen mnoha bájemi i legendami o podivných 

bytostech. Staří pamětníci vyprávěli hrůzostrašné příběhy o skalních démonech, bezhlavých dracích 

a tajných chodbách s příšerami. V blízkosti proslulého kopce se lidé setkávali s neduživými bytostmi 

s protáhlými hlavami a vypouklýma ohnivýma očima. 

Krvavé rituály 

V malém přírodním amfiteátru v těsné blízkosti vrcholu kopce se po tisíce let odehrávaly pohanské 

rituály, při kterých prý byla obětována nejen zvířata, ale také lidé. To vše má možná souvislost se 

skutečností, že vrchol Bacína má velmi výrazný psychoenergetický potenciál, díky kterému 

znásobuje duševní energii. Pohanské rituály se tu už sice nekonají, ovšem vydat se do těchto míst v 

noci by mohlo být poněkud ošemetné, pro milovníky dobrodružství ale zcela jistě zajímavé a 

atraktivní. Ve dne je tu však příroda mírná, tichá a klidná a místo nabízí prostor pro zamyšlení, 

meditaci a načerpání nových psychických sil. 
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08. Za Tetou a Ludmilou. 

Chvilka pro tebe | 14. 03. 2018 | Autor: Hana Dvořáková | Téma: Středočeský Tetín. 

Jsou místa, která spoluutvářela ducha českého národa. Patří k nim i nenápadný středočeský Tetín. 

Málokterá jiná obec se tak zásadně zapsala do naší historie. 

Jedna z nejstarších vesnic v České republice leží nad údolím řeky Berounky asi dva kilometry 

východně od Berouna. Její počátky jsou spojovány s prostřední z dcer bájného vojvody Kroka – 

Tetou. Už Kosmas o ní přece píše, že si vystavěla hrad „na vrcholu strmé skály u řeky Mže“… 

Hrad i hradiště 

Z Tetínského hradu se toho sice nedochovalo mnoho, vlastně jen zbytky palácové zdi, hradní 

příkop a příčky palácových místností, ale zato je odtud jeden z nejkrásnějších výhledů do údolí 

Berounky a na okolní vápencové skály. 

V blízkosti hradní zříceniny se nachází Tetínské hradiště, jedno z nejstarších slovanských 

pohřebišť v Čechách. 

Na místě byly odkryty tři desítky hrobů, mezi nimi i tři ženské hroby plné vzácných pokladů – od 

bronzových náušnic po náhrdelníky ze skleněných perel. 

Výlet na Tetín si nejlíp užijete, pokud v Praze nasednete na vlak a vystoupíte v obci Srbsko, odkud 

se vydáte turistickou trasou do přírodní rezervace Koda. Minete pramen u kodského mlýna a 

zanedlouho začnete sestupovat k Tetínu. 

Krasem do Berouna 

Odtud můžete podél Berounky nebo po silnici pokračovat až do Berouna. Ve městě se rozhodně 

vydejte do Muzea Českého krasu, které najdete v architektonicky nejcennější berounské stavbě – 

Jenštejnském domě. Seznámíte se s tajemným světem podzemních jeskyní a propastí a ve 

venkovním Geoparku Barrandien si prohlédnete vzácné horniny. A jak celý výlet do české historie 

zakončit? Nejlépe v pozoruhodném rodinném pivovaru Berounský medvěd nedaleko místního 

vlakového nádraží. Jde vlastně o pivovarský skanzen, kde uvidíte varny piva na přímý otop dřevem 

a ochutnáte nefiltrované pivní speciality, jako je světlá jedenáctka Zlatý kůň, tmavá třináctka Medvěd 

nebo snad dokonce osmnáctka případného názvu Grizzly. Pivo si taky v PET lahvích můžete odvézt 

domů – i s originálními etiketami, které pro berounský pivovar vytvořil kreslíř a „greenhorn“ Jan 

Vyčítal! 

Uškrcená kněžna 

Tetín byl domovem i další legendární postavy českých dějin, tentokrát rozhodně ne mytologické.  

Je jí kněžna Ludmila, světice, která stála u zrodu české státnosti a za jejíhož života u nás došlo k 

přijetí křesťanství. Manželka prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., 

vychovávala na Tetíně svého vnuka, budoucího českého knížete Václava. A byla zde i roku 921 

zavražděna – uškrcení vlastním šálem měli údajně na svědomí družiníci její snachy Drahomíry …  

S kněžnou Ludmilou jsou spjaty překrásné tetínské sakrální stavby – románský kostel sv. Kateřiny, 

který zde stál už za kněžnina života, a jí samotné zasvěcený kostel sv. Ludmily, kde uvidíte oltář s 

prosklenou schránkou obsahující kámen, na kterém údajně stála v okamžiku své smrti. 

Foto popis| Muzeum Českého krasu vás nezklame. 

Foto popis| Tento tetínský kostelík nese jméno Jana Nepomuckého. 

Foto popis| Ze zříceniny hradu Tetín je úžasný výhled na Berounku. 

 

09. Nedaleko hradu Karlštejn se ukrývá pozoruhodný skanzen Solvayovy lomy. Už jste ho 

navštívili? 

nasregion.cz | 28. 03. 2018 | Téma: Solvayovy lomy 

Skanzen pod širým nebem tvoří několik objektů, bývalých provozních a technologických budov a 

rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. 

Budovy, kde můžeme obdivovat zbylé části někdejšího technologických zařízení, jsou rozesety ve 

zrušeném vápencovém lomu Paraple, v neopakovatelně nádherné krajině Českého krasu. 

Nedílnou součástí skanzenu je i trvalá expozice Historie těžby a dopravy vápence v Českém 

krasu. Turisté ji objeví v budově bývalých kanceláří a skladů. 
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Středověké hradiště připomínají už jen rozvaliny nad údolím Berounky. Na Tetíně zavraždili sv. 

Ludmilu. 

Proč Solvayovy lomy? 

Firma Solvay pochází z Belgie a v roce 1904 přišla do Čech. Zabývala se zpracováním vápence 

pro chemické účely. Vápenec pro svou továrnu v Ústí nad Labem nejprve kupovala od nejrůznějších 

dodavatelů, ale nerentovalo se to, proto v roce 1916 bylo rozhodnuto o otevření vlastního lomu na 

vápenec. Těžba firmou Solvay skončila v roce 1956. Dotěžovalo se až do roku 1964. 

Tajemství ukryté na dně Velké Ameriky a Slap. Co našli potápěči pod hladinou? 

Zřejmě největší zajímavostí skanzenu je rekonstruovaná polní lomová dráha s rozchodem 600 mm, 

která vypovídá stylu dopravy suroviny ve výklopných vozících tažených dieselovou lokomotivou. 

Karlštejn můžete od března navštívit, kdy se vám zamane. 

Kudy tam 

Autem z Karlštejna do obce Bubovice, odtud pak 2 km po rovině. Za vesnicí ve směru na obec 

Loděnice odbočuje vlevo žlutě značená stezka se symbolem kladívek ze silnice po polní cestě a vede 

až do lomu. 

Foto: Solvayovy lomy 

http://nasregion.cz/berounsko/nedaleko...n-solvayovy-lomy-uz-jste-ho-navstivili 

 

10. Žil tu první český poustevník v historii. Ze Svatého Jana vede i nejstarší turistická stezka 

končící na hradě královských pokladů. 

nasregion.cz | 11. 04. 2018 | Téma: Svatý Jan pod Skalou 

Svatý Jan pod Skalou je místo tří naučných stezek, včetně nejstarší v Čechách. Kdo tu jednou 

byl, musí potvrdit, že je to doslova malebná vesnička vklíněná mezi skály a lesy v 

srdci Českého krasu nedaleko Karlštejna. 

Svatý Jan pod Skalou bude kulturní památkou. Poutnímu areálu to může paradoxně uškodit. 

Nabízí přírodní i kulturní památky, které se už staly součástí nesčetných výletů. Zdejší dominantou 

je vápencová skála Křížek s překrásnou vyhlídkou do krajiny. Přesně pod ním stojí mohutný raně 

barokní Kostel narození Sv. Jana Křtitele s unikátním skalním kostelem a travertinovou jeskyní. 

Právě tady v 9. století žil první český poustevník Ivan. 

Svatý Ivan je podle legendy prvním poustevníkem v Čechách. Říkalo se mu také Jan Poustevník 

nebo svatý Jan Český. Měl být synem křesťanské vladaře Gostimysla a královny Alžběty. 

Vede tudy nejstarší značená turistická cesta v Čechách, cesta Vojty Náprstka ve směru Beroun – 

sv. Jan – Karlštejn. Obec Svatý Jan pod Skalou tvoří tři místní části – tedy Svatý Jan pod Skalou, 

Sedlec a Záhrabská. 

Místa v blízkosti 

Nedaleko hradu Karlštejn se ukrývá pozoruhodný skanzen Solvayovy lomy. Už jste ho navštívili? 

Karlštejn můžete od března navštívit, kdy se vám zamane. 

Středověké hradiště připomínají už jen rozvaliny nad údolím Berounky. Na Tetíně zavraždili sv. 

Ludmilu. 

Tajemství ukryté na dně Velké Ameriky a Slap. Co našli potápěči pod hladinou? 

 

11. Studený vrch Rozhledna u Dobříše. 

Právo Víkend | 13. 04. 2018 | Autor: Martina Oplatková | Téma: Studený vrch 

Uprostřed brdských lesů, na dohled od Hostomic či Dobříše narazíte na kamennou rozhlednu, 

trochu schovanou očím návštěvníků. Nabízí nejen výhled do širokého okolí, ale také občerstvení s 

milou obsluhou. 

Studený vrch nepatří k nejznámějším vrcholům středočeských Brd, jeho návštěva ovšem může být 

velmi příjemným překvapením. Leží v nejsevernější části pohoří zvané Hřebeny a se svými 660 metry 

nad mořem je jeho nejvyšším bodem. 

Nejbližším městečkem jsou Hostomice, ale snadno se sem dostanete také z Dobříše, ať už pěšky, 

nebo autem. Obě města jsou od rozhledny vzdálena zhruba deset kilometrů. Z dobříšského Mírového 
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náměstí se vydáte po zelené turistické značce, z Hostomic nejprve po modré, dále podle ukazatelů 

pokračujte po zelené. Pokud byste se k rozhledně chtěli přiblížit autem, zaparkujte na parkovišti pod 

ní a dál se vydejte pěšky po červené turistické značce. 

Prvním zajímavým místem, které cestou vzhůru minete, je dřevěný kříž na odbočce z hlavní brdské 

hřebenovky. Dříve jej zdobívala ještě dřevěná soška světce. Rozcestí se říká U Ivana a bývalo údajně 

oblíbeným místem známého poustevníka svatého Ivana během jeho putování brdskými lesy v 

devátém století. Nejčastěji se zdržoval v jeskyni ve Svatém Janu pod Skalou, což je dnes oblíbený 

cíl turistů z Prahy i Berounska. 

Rozhledna pro zeměměřiče 

Kamennou sedmibokou věž v hlubokých brdských lesích zeměměřiči postavili v roce 1942. Za 

války ji využívala protiletadlová hlídka, ale ani po jejím konci se na rozhlednu, vysokou sedmnáct a 

půl metru, na jejíž ochoz vede dvaaosmdesát dřevěných schodů, jen tak někdo nepodíval. 

V té době se obyčejný smrtelník nedostal vlastně ani na samotný vrch, pojmenovaný podle zdejších 

studených větrů. Brdy byly z větší části vojenským územím a Studený vrch se pro turisty otevřel až 

po roce 1990. Nevyužívaná věž ovšem stále chátrala. 

O záchranu se postaraly spolky Turisté severních svahů Brd a Sdružení za ekologický rozvoj poté, 

co se objekt podařilo převést ze státního vlastnictví do majetku obce Velký Chlumec. První 

návštěvníci vyšli na ochoz opravené rozhledny v prosinci 2004. Po počátečním zkušebním provozu 

je od léta následujícího roku přístupná od jara do podzimu a o svátcích. 

Výstup lemovaný historií 

Návštěvníky vítají široce otevřené dveře a za nimi čarodějnice. Tedy pouze namalovaná na zdi, s 

koštětem a kočkou. Obsluha věže i občerstvení je ohromně příjemná, na první pohled je patrné, že o 

tuhle rozhlednu se opravdu starají lidé z čistého nadšení. Vstupné do kasičky hlídané porcelánovými 

srnkami je dobrovolné. 

Při výstupu po schodišti si můžeme přečíst zajímavosti jak z dějin samotné věže, tak z okolí a také 

řadu pověstí. Nejen těch místních, zejména o dobrém duchu brdských hor Fabiánovi, ale také ze 

vzdálenějších míst, která ovšem seshora uvidíme. 

Dozvíme se, že na úpatí Studeného vrchu najdeme louku Baba, kde kdysi stávala hájovna. Od 17. 

století se tu také těžívala železná ruda, kterou koňské povozy dopravovaly do nedaleké Staré Hutě. 

Nejznámějším dolem býval třípatrový Jeronýmův důl. Od počátku dvacátého století už se tu 

ovšem netěží a někdejší doly dávno překryla tráva. Přečteme si také, co se vypráví o pasáčkovi z 

Koněpruských jeskyní, o tajemné mohyle v Libomyšli, o blízkých Neumětelích, do kterých se pustil 

udatný Horymír na svém Šemíkovi, novodobé pověsti z lomu Amerika či o strašlivém Hansi 

Hagenovi … 

Rozhlednu už trochu dorostly stromy. Přesto odtud dohlédnete k Hostomicím, Českému krasu, 

na Křivoklátskou vrchovinu, a když jen malinko zaostříte do dálky, krásně se před vámi vyloupne 

hrad Karlštejn. Za jasných dnů prý bývá vidět až na Šumavu k Boubínu a opačným směrem k 

Českému středohoří na Říp a Milešovku, prý i Krušné hory s Klínovcem se odtud dají zahlédnout. 

Je libo klobásu? 

Po sestupu si můžete dole zakoupit pivo, limonádu či kávu, a především – klobásu na opékání.  

Hned za věží totiž najdete udržované ohniště s kovovou mřížkou. Podmínky pro rozdělávání ohně 

v lese se v posledních letech hodně zpřísnily, ale na Studeném vrchu to zatím úřady nezakázaly. A to 

je dobře. U věže právě zastavuje další skupinka cyklistů s dětmi, těšící se na výstup a pochutnání. 

Dobrý brdský duch Fabián 

Fabián, zvaný také Hejkal nebo Babí Jan, je oblíbenou postavou Brd, vlastně jakousi zdejší 

obdobou Krakonoše. V okolí Studeného vrchu kdysi žili uhlíř a jeho syn, který ovšem kromě toho, 

že pálil dřevěné uhlí, také chodil pytlačit. To se Fabiánovi nelíbilo a zhasínal jim milíře tak dlouho, 

dokud se raději neodstěhovali jinam. 

O Fabiánovi se ovšem vypráví ještě spousta dalších pověstí. Původně to prý býval rytíř, který si 

na vrcholu Baba postavil kamenný hrad. Nedaleko se usídlila čarodějnice se svou ošklivou dcerou, 

která si na rytíře dělala zálusk. Fabián o ni ovšem nestál a oženil se s milovanou Ludmilou, dcerou 
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vládce dobříšského panství. Rozezlená čarodějnice na ně seslala kletbu, po které se z Fabiána stal 

lesní duch a z Ludmily rostlina cintorie, a poté čarodějka z lesů zmizela. 

Fabiánovo lože v té chvíli zkamenělo a je v Brdech dodnes k vidění. A protože byl rytíř za života 

dobrý, nepodařilo se ani čarodějce udělat z něj ducha zlého, ale pomáhá zdejším místním i 

návštěvníkům, pokud se ovšem chovají správně. Ohlašuje se prý táhlým houkáním… 

Rozhledna otevírá tuto sobotu 

Otevírací doba: od 14. 4. do 30. 9. v so a ne od 10 do 17 hod., v říjnu od 10 do 15 hod. 

rozhlednastudenyvrch.estranky.cz 

Foto popis| Sedmiboká kamenná věž původně sloužila zeměměřičům, rozhlednou být neměla. 

Foto popis| Na vrchol vede osmdesát dva schodů. 

Foto popis| Klobásy si můžete zakoupit přímo u rozhledny. 

Foto autor| Foto Martina Oplatková (5) 

Foto popis| Namalovaná čarodějka u vchodu je vlídná, stejně jako obsluha, která vám tu uvaří i 

kávu. 

Foto popis| Výhled už dnes trochu zakrývají stromy, přesto je vidět do daleka. 

 

12. Nejstarší rostlina světa ležela 150 let zapomenutá ve sklepě, nemohli jsme tomu uvěřit, 

říká vědec 

aktualne.cz | 03. 05. 2018 | Autor: Adéla Skoupá | Téma: Český kras 

magazin.aktualne.cz. | 03. 05. 2018 | Autor: Adéla Skoupá  

zena.cz | 03. 05. 2018 | Autor: Adéla Skoupá  

Rozhovor s paleobotanikem Milanem Libertínem z Národního muzea. Na světě tedy nejsou starší 

nalezené rostliny než tato? Jsou i starší nálezy rostlinného původu. 

Na světě tedy nejsou starší nalezené rostliny než tato? 

Jsou i starší nálezy rostlinného původu, jenomže to jsou buď jednotlivé výtrusnice, nebo jen malé 

části rostlin, u kterých nejsme stoprocentně schopní říct, že jsou suchozemské. Velice podobnou 

rostlinu teď popsali kolegové v Polsku. Ta by byla o něco starší než naše, ale je to v podstatě jen otisk 

a není jisté, zda je to vůbec rostlina. Nález je významný hlavně proto, že se u rostlin zachovaly spóry 

(výtrusy sloužící k rozmnožování, pozn. red.) a jsme si jistí tím, že rostly na souši. Rostlina je 

poměrně dobře zachovaná a máme sporangia (výtrusnice, které ukrývají výtrusy, pozn. red.) umístěná 

přímo na vidličnatě se větvící ose rostliny a spóry máme získané přímo ze sporangia. To je výjimečná 

věc, většinou jsou spóry získané z horniny okolo. Takže máme důkaz, že patří přímo k této rostlině. 

Jak jste došli k tomu, že je přesně takto stará? 

To se zjistí pomocí oboru, kterému se říká stratigrafie. Zabývá se určováním stáří hornin. 

Například na základě zkamenělin, které se v nich vyskytují. Rozdělí horninu na vrstvy, zjistí, jaké 

jsou v nich zkameněliny, a pak se výsledky porovnávají s dalšími horninami po celém světě. K 

lepšímu upřesnění pomáhá, když se najde i sopečný spad, kde se mohou datovat minerály na základě 

poločasu rozpadu. 

Pro období siluru, kdy se začínají vyskytovat nejstarší suchozemské rostliny, se používají k 

zjišťování stáří živočichové zvaní graptoliti. Ti žili v koloniích, patřili k polostrunatcům a vypadají 

asi jako lupínková pilka. Vznášeli se ve vodě a v různých obdobích hromadně hynuli, takže se jich v 

silurských horninách nachází velké množství. Vyskytovali se celosvětově, jednotlivé druhy žily 

poměrně krátkou dobu a díky tomu se dá období siluru rozdělit a na základě porovnání graptolitových 

zón jsme schopni určit, které horniny jsou starší. 

Jak stará byla doposud nejstarší nalezená suchozemská rostlina? 

Donedávna nejstarší nález pocházel z Irska a je o deset milionů let mladší. 

Jak tedy Země vypadala v období, kdy rostla nově nalezená rostlina? 

To, čemu dnes říkáme Český masiv, tedy staré jádro našeho současného území, se nacházelo 

kousek od rovníku, v tropickém pásmu. Masiv byl v oceánu, kousek od velké pevniny, která se nazývá 

Gondwana. V místě, kde se dnes nachází Svatý Jan, což je dnes součást Českého krasu, byl 

vulkanický ostrov. Ten bychom mohli připodobnit k Havaji, jen byl o něco menší. A na tomto ostrově 
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cooksonie pravděpodobně rostly. Ostrov se do dneška nedochoval, máme zachované mořské 

sedimenty z jeho okolí. V nich se zachovaly části těchto rostlin, jako úlomky splavené do moře. 

A co se týče života na Zemi v té době? 

Na souši byly tyto malé rostlinky, také žili první pavoukovci. Za odlivu hledali potravu mezi 

obnaženými řasami. Ostatní živočichové se pohybovali v moři – trilobiti, zástupci členovců, velcí 

pavoukovci, hlavonožci … 

Jaká je vůbec minulost této zkameněliny? Údajně ji našel ve skalách u Loděnice na 

Berounsku francouzský paleontolog Joachim Barrande … 

Ano, jde o celý soubor zkamenělin. Nevíme, zda je našel přímo Barrande, nebo jeho „skalníci“, 

což byli placení kopáči. Nevíme ani, zda je platil od hodiny, nebo za to, co našli. Že se v této oblasti 

může nacházet něco zajímavého, třeba právě nalezené cooksonie, jsme začali tušit už dříve, když tam 

bývalý preparátor Národního muzea Radek Labuťa našel drobný a špatně zachovaný úlomek zřejmě 

mladší rostliny. 

Na tuto zkamenělinu jste ale narazili víceméně náhodou … 

Je to tak, během stěhování Národního muzea v roce 2013, kdy se přesouval materiál ze sklepů 

hlavní budovy na Václavském náměstí do depozitáře v Horních Počernicích, kolegové náhodně 

otevřeli jednu z beden. Byla popsaná jako fukoide, což je umělá skupina označující stopy po činnosti 

organismů. A toto tam nalezli. Byly tam vlastnoruční popisky od Barranda. Našli jsme tam asi 

padesát kusů, z nichž bylo pět se sporangii (výtrusnicemi, pozn. red.). Ty jsme pak použili k 

detailnějšímu studiu. Ze starých nálezů je to jeden z nejspolehlivějších, když to srovnám třeba s 

kolegy z Polska. 

Co se dělo, když jste zjistili, jak je rostlina stará? 

Tušili jsme, že bude starší než rostlina z Irska, podle zóny, kde byla nalezena. Ze začátku jsme 

tomu nemohli uvěřit. Úplně nejpřekvapivější moment pro nás byl, když se otevřely bedny, které 

ležely spousty let zatlučené ve sklepě v Národním muzeu, a my jsme tam našli perfektně zachované 

nálezy. Přímo na lokalitě to není jednoduché nalézt. Když se člověk podívá, co Barrandovi skalníci 

vykopali, je to několik set metrů dlouhá rýha, která má do hloubky čtyři pět metrů a táhne se přes 

kopec. Něco takového už by dnes nevzniklo, nemohli bychom tomu věnovat tolik času, navíc by něco 

takového CHKO Český kras možná nedovolila. 

Díky čemu se rostlina tak zachovala? 

Tak dobře zase zachovalá není, vodivé elementy se nezachovaly, i povrch rostliny je hodně 

poškozený. Ale rostliny se uchovávají díky tomu, že celulóza, která tvoří rostlinné tkáně, má 

schopnost uhelnatět. A uhelná hmota se nerozpadne díky tomu, že na povrchu všech suchozemských 

rostlin je takzvaná kutikula - například u jablka je to ta průhledná blanka na povrchu. Tato vrstvička 

je odolná vůči všem chemickým látkám a dobře udržuje tvar rostliny. Je také velká výhoda, že 

horniny, v nichž se rostlina ukrývala, jsou velmi jemné. 

Bude zkamenělina vyžadovat nějaké speciální zacházení, až se vystaví v muzeu? 

Už to, že přežila uskladnění v Národním muzeu bez udržování zvláštních podmínek, ukazuje na 

to, že je dobře fosilizovaná. Nejhorší je, když příliš kolísá vlhkost, takže musí být stálá. To bude 

určitě v nových expozicích i depozitářích zajištěné. 

Kromě toho, že jde o nejstarší rostlinu, co je vědeckým přínosem objevu? 

Vývojová větev, která vedla k dnešním rostlinám, vede přes tyto rostliny. Do dneška se myslelo, 

že je to naopak, že se takzvané polysporangiální rostliny, které mají více výtrusnic, vyčlenily někdy 

později. Spousta světových odborníků z oblasti genetiky má různé modely, které ukazují, že je to 

možné. A toto je jasný důkaz, že to tak je. Samozřejmě, může se najít i starší rostlina, která zase 

dokáže opak. 

Jaké jsou zatím ohlasy na váš objev? 

První nemilé překvapení bylo, že kolegové z Polska přišli s podobným objevem. Ale když jsme 

pak zjistili, jaké mají důkazy a na čem je článek založený, trochu jsme se uklidnili. Mluvili jsme o 

tom také s kolegou Paulem Kenrickem z Velké Británie, který byl na návštěvě v Praze a materiál 

viděl. Byl velmi pozitivně překvapen, protože je jedním z tvůrců teorie, že první předkové, z nichž 
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vznikly suchozemské rostliny, byli právě polysporangiální. Chystáme se v srpnu i na evropskou 

paleobotanickou konferenci, která bude v irském Dublinu, kde chceme nález představit odborné 

veřejnosti. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejs...pe/r~eeeac39a4ed511e8ac3d0cc47ab5f122/ 

 

13. Tip týdne. Karlštejnská můří noc 

Berounský týden | 09. 05. 2018 | Téma: Budňanská skála 

Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Český kras a Společnost pro ochranu motýlů zvou 

na entomologickou exkurzi. 

V Karlštejně na Budňanské skále bude probíhat ukázka odchytu nočních motýlů na světelný zdroj 

a jejich určování. Sraz v Karlštejně u pošty ve 20:30. Předpokládaný konec kolem 23. hodiny až 

půlnoci. Noční hmyz budou lákat, chytat, určovat a popisovat Petr Heřman ze Společnosti pro 

ochranu motýlů a Lucie Hrůzová, zooložka Správy CHKO Český kras. Exkurze je zdarma. 

 

14. V Českém krasu postaví dům přírody. 

Mladá fronta DNES | 28. 05. 2018 | Autor: Pavel Svačina | Téma: Český kras 

Lomy i jeskyně lákají 

V CHKO Český kras v příštích letech vyroste nové středisko pro návštěvníky, takzvaný dům 

přírody. 

Postavit jej plánuje CHKO Český kras společně se Správou jeskyní České republiky 

v blízkosti Koněpruských jeskyní na Berounsku. 

„Součástí bude nová expozice nejen o jeskyních, ale rovněž o Českém krasu jako takovém. 

Směřovat tam chceme exkurze nebo i školní výlety, které k nám jezdí,“ říká vedoucí Správy 

CHKO Český kras František Pojer. 

Lidé se v novém centru dozvědí vše o tamních jeskyních, jejich vývoji a také mnoho o cenné a 

nádherné krajině v okolí slavného hradu Karlštejn a turisty vyhledávaných lomů Velká a Malá 

Amerika. 

Podrobněji se má představit i tamní činnost Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

Dům přírody vznikne místo současných nevyhovujících budov u jeskyní, postavených kolem roku 

1959. Otevřen má být do čtyř let, na výročí 50 let od založení CHKO Český kras. „Máme již 

připravené potřebné financování i zelenou ze strany ministerstva pro životní prostředí a pracujeme na 

projektové dokumentaci,“ říká Pojer. 

Náklady se vyšplhají na zhruba 70 milionů, protože jde o zdvojenou investici do dvou objektů 

expozice a vstupu do jeskyní s potřebnými službami pro návštěvníky. „Je to skutečně potřeba, 

protože do Koněpruských jeskyní každoročně přijde přes 100 000 návštěvníků a nově budou mít 

možnost širšího seznámení s přírodou v této lokalitě,“ uvedl František Pojer. 

Seznámit se s přírodou Českého krasu se mohli zájemci i o víkendu. V rámci Evropského dne 

chráněných území totiž Správa CHKO Český kras připravila pro veřejnost pochod z Karlštejna do 

areálu stále činného podniku Lomy Mořina. Turisté se tam mohli vypravit do podzemní štoly vedoucí 

k lomu zvaného Malá Amerika, který leží nedaleko slavnější Velké Ameriky. 

Předtím ale absolvovali 12 kilometrů dlouhou procházku přírodou Českého krasu s deseti 

zastávkami s odbornými informacemi z geologie, paleontologie, dřevin, rostlin a dalších oblastí. Na 

Karlštejně, kde byl start akce, si zájemci vyzvedli od ochránců přírody kartičky, na něž po trase na 

připravených stanovištích dostávali razítka. Karta se všemi razítky pak umožňovala přednostní vstup 

na atraktivní prohlídku temné a v parném dni i příjemně chladné štoly, na jejímž konci se naskýtají 

jedinečné výhledy na lom Malá Amerika. 

Právě prohlídka štoly, kterou se z lomu vyvážel vápenec pro výrobu vápna, byla největším 

lákadlem akce, jež letos nesla podtitul Českým krasem za Hagenem. „Hagen byl podle pověstí 

německý voják, který se po válce skrýval ve štolách, někteří lidé v minulosti vypověděli, že jej 

spatřili, ale zřejmě to není pravda,“ říká s nadsázkou František Pojer. 
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Do podzemí se vypravila i Daniela Fulneková, která přijela s rodinou z Nového Strašecí. „Lákaly 

nás hlavně podzemní štoly. Ještě nikdy jsme tam nebyli a zajímalo nás, jak to tam vypadá,“ prozradila. 

S přírodou pomáhají i ovce 

Posláním akce bylo ještě něco důležitějšího – představit veřejnosti, jakým způsobem tamní 

ochránci přírody pečují o krajinu. To je přitom podle Františka Pojera stále těžší, protože téměř 

vymizeli soukromníci, kteří se o nemalé plochy dříve běžně starali třeba tím, že sekali trávu na krmivo 

pro domácí zvířata. „Dnes to téměř vymizelo a my tuto péči suplujeme. Prořezáváme křoviny nebo 

zajišťujeme spásání ploch pomocí ovcí a koz,“ říká Pojer s tím, že ochránci přírody se snaží udržet v 

ideálním stavu především místa s výskytem tamní nejcennější teplomilné vegetace. 

Diskuse podle něho jako v podobných lokalitách vzbuzuje případné kácení náletových dřevin. 

Někdy veřejnost špatně chápe, že musí k jejich vyřezávání někdy dojít. „Jsou to různé fenomény, 

například na Doutnáči, kde je nejstarší část rezervace, máme oblast lesa, která je ponechána zcela 

přirozenému vývoji bez lidského zásahu,“ dodává Pojer. 

Jedna ze zastávek sobotní trasy se nacházela u Dubu sedmi bratří, jenž roste kilometr od hradu 

Karlštejn. Je starý asi 350 let a má obvod kmene 460 centimetrů. Ve zdejším stánku si lidé mohli 

prohlédnout fotografie a popis nejvýznamnějších rostlin, jejichž domovem je právě Český kras. Na 

cestu pak dostávali publikaci Perly Středočeského kraje. 

„V tomto území například roste 18 druhů orchidejí, spatřit lze vstavače nachové, okrotice bílé, lilie 

zlatohlavé a spoustu dalších,“ vyjmenovává dlouholetý ochránce přírody a zakladatel CHKO Český 

kras Petr Moucha. Bohužel, nejkrásněji kvetoucí květiny už podle něho odkvetly.  

Další informace zájemci získali od mykologů i pracovníků Muzea Českého krasu. 

Tradiční akci navštěvují už od roku 2000 každoročně stovky lidí. „Loni přišlo 700 lidí, letos to 

bylo díky krásnému počasí ještě o něco více,“ dodává Pojer. 

CHKO Český kras byla vyhlášena 12. dubna 1972. Celková rozloha činí 12 823 hektarů a 

zaujímá části území okresů Beroun, Praha-západ a část Prahy 5. 

Hagen byl podle pověstí voják, který se po válce skrýval v jeskyních a štolách. 

Foto popis| Z Karlštejna do Ameriky Stovky lidí se v sobotu vydaly na výlet z Karlštejna do štoly 

v lomu Malá Amerika. CHKO Český kras pro návštěvníky připravila naučnou stezku. 

 

15. Z Karlštejna do Ameriky. Stovky lidí se vydaly do podzemních štol. 

praha.iDNES.cz | 27. 05. 2018 | Pavel Svačina | Téma: Velká Amerika. 

Těžkou techniku v kamenolomu Mořina na Berounsku v sobotu vystřídaly davy turistů. V rámci 

Evropského dne chráněných území totiž Správa CHKO Český kras připravila pro zájemce pochod z 

Karlštejna do areálu podniku Lomy Mořina. Turisté se tam mohli vypravit do podzemní štoly 

vedoucí k lomu zvaného Malá Amerika, který leží nedaleko slavnější Velké Ameriky. 

Před tím ale absolvovali 12 kilometrů dlouhou procházku přírodou Českého krasu s deseti 

zastávkami s odbornými informacemi z geologie, paleontologie, dřevin, rostlin a dalších oblastí. 

V Karlštejně, kde byl start akce, si zájemci vyzvedli od ochránců přírody kartičky, na něž po trase 

na připravených stanovištích dostávali razítka. Karta se všemi razítky pak umožňovala přednostní 

vstup na atraktivní prohlídku temné a v parném dni i příjemně chladné štoly, na jejímž konci se 

naskýtají jedinečné výhledy na lom Malá Amerika. 

Právě prohlídka štoly, kterou se z lomu vyvážel vápenec pro výrobu vápna, byla největším 

lákadlem akce, jež letos nesla podtitul Českým krasem za Hagenem. 

„Hagen byl podle pověstí německý voják, který se po válce skrýval ve štolách, někteří lidé v 

minulosti vypověděli, že jej spatřili, ale zřejmě to není pravda,“ říká s nadsázkou vedoucí Správy 

CHKO Český kras František Pojer. 

Do podzemí se vypravila i Daniela Fulneková, která přijela s rodinou z Nového Strašecí. „Lákaly 

nás hlavně podzemní štoly. Ještě nikdy jsme tam nebyli a zajímalo nás, jak to tam vypadá,“ podotkla. 

Posláním akce ale bylo ještě něco důležitějšího – představit veřejnosti, jakým způsobem tamní 

ochránci přírody pečují o krajinu. To je přitom podle Františka Pojera stále těžší, protože téměř 
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vymizeli soukromníci, kteří se o nemalé plochy dříve běžně starali třeba tím, že sekali trávu na krmivo 

pro domácí zvířata. 

„Dnes to téměř vymizelo a my tuto péči suplujeme. Prořezáváme křoviny, nebo zajišťujeme 

spásání ploch pomocí ovcí a koz,“ říká Pojer s tím, že ochránci přírody se snaží udržet v ideálním 

stavu především místa s výskytem tamní nejcennější teplomilné vegetace. 

Jedna ze zastávek sobotní trasy se nacházela u Dubu sedmi bratří, jenž roste kilometr od hradu 

Karlštejn. Je starý asi 350 let a má obvod kmene 460 centimetrů. Ve zdejším stánku si lidé mohli 

prohlédnout fotografie a popis nejvýznamnějších rostlin, jejichž domovem je právě Český kras. Na 

cestu pak dostávali publikaci Perly Středočeského kraje. 

„V tomto území například roste 18 druhů orchidejí, spatřit lze vstavače nachové, okrotice bílé, lilie 

zlatohlavé a spoustu dalších,“ vyjmenoval dlouholetý ochránce přírody a zakladatel CHKO Český 

kras Petr Moucha. Nejkrásněji kvetoucí květiny už podle něho ale odkvetly. Další informace zájemci 

získali od mykologů i pracovníků Muzea Českého krasu. 

Tradiční akci navštěvují už od roku 2000 každoročně stovky lidí. „Loni přišlo 700 lidí, letos to 

bylo díky krásnému počasí ještě o něco více,“ dodává Pojer. 

https://praha.idnes.cz/lom-morina-amer...aspx?c=A180527_090723_praha-zpravy_bse 

 

16. Český kras. 

Claudia | 29. 05. 2018 | Téma: Český kras 

Malebná zákoutí Berounky, hluboké lesy plné zvěře a vzácných rostlin, kopce, ze kterých se nabízí 

kouzelné výhledy do okolí, skály protkané sítí krápníkových jeskyní – to je Český kras, půvabný 

kraj rozkládající se od Berouna až po okraj Prahy. 

Vstupní branou do Českého krasu je Beroun, kde se můžete s chráněnou krajinnou oblastí 

obklopující město seznámit nejen teoreticky v Muzeu Českého krasu, ale i „naživo“. A to ještě dřív, 

než opustíte hranice města. Když totiž vystoupáte na rozhlednu Městská hora, naskytne se vám 

nádherný výhled do širého okolí. A odtud se pak můžete vydat do (téměř) všech světových stran. 

Z městské rozhledny po stopách Keltů 

Vypravíte-li se na sever, proti toku Berounky, narazíte na Hýskov a Stradonice, kde se rozkládala 

keltská hradiště. Dodnes tu můžete navštívit stradonické oppidum z 2. století př. n. l. Odtud je to pak 

co by kamenem dohodil do Nižboru. Dominantou obce je hrad založený ve 13. století Přemyslem 

Otakarem II., který byl později přestavěný na zámek. Opačným směrem, z Berouna přímo na jih, pak 

narazíte na Koněpruské jeskyně, nejdelší jeskynní systém v Čechách. 

Směrem na východ od Berouna se rozkládá vesnička Svatý Jan pod Skalou s kostelem Narození 

sv. Jana Křtitele a jeskyní prvního historicky doloženého českého poustevníka svatého Ivana. 

Jedinečný pohled na ni se vám naskytne ze skalního převisu nad obcí, jehož zdolání vás sice bude 

stát trochu sil, ale rozhodně to stojí za to. Dále na východ pak narazíte na několik vápencových lomů 

– mezi ty nejznámější patří Velká a Malá Amerika a Mexiko. Do samotných lomů je sice vstup 

zakázán, o silný zážitek se ale postará stezka vedoucí po okrajích. 

Přes bájné hradiště až po sídlo mocného krále 

A na závěr ještě trochu historie – pokud se z města vydáte jihovýchodním směrem, čeká vás 

nádherná cesta přes Tetín, jednu z vůbec nejstarších českých vesnic spojovaných s bájnou Krokovou 

dcerou, a srbskou panensky čistou přírodou až k oblíbenému sídlu Karla IV., vyhledávanému 

Karlštejnu. 

Vydejte se za krásami Berounska, do kraje s panensky čistou přírodou a bohatou historií. 

* Do Českého krasu se pohodlně dostanete autem, jezdí sem ale i pravidelné autobusové a 

vlakové linky. K dispozici je bohatá síť značených turistických tras i cyklostezek.  

* Na většinu uvedených míst se bez problémů dostanete po celý rok, omezená otevírací doba je 

jen na Karlštejně a v Koněpruských jeskyních (zavřeno je zpravidla jen přes zimu). 

* Návštěva Koněpruských jeskyní není vhodná pro osoby se ztíženou pohyblivostí – čeká vás tu 

asi 500 schodů včetně příkrého točitého schodiště s více než 80 stupni. Zato lidé trpící klaustrofobií 

strach z míst mít nemusí, jeskynní prostory jsou poměrně velké. 
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Foto popis| Lom Velká Amerika. Něco takového se jen tak nevidí, historie této oblasti má ale i své 

stinné stránky – hned vedle „Ameriky“ leží „Mexiko“, v němž za komunismu 

Foto popis| Tetín. Vesnička bývá spojována s Krokovou dcerou Tetou, důležitou roli ale hrál i v 

životě jiné ženy – roku 921 tu byla zavražděna kněžna Ludmila. 

Foto popis| Karlštejn. Karel IV. ho založil jako své soukromé sídlo. Teprve později se rozhodl 

udělat z něj klenotnici. 

Foto popis| Kostel ve Svatém Janu pod Skalou. Byl vystavěn na místě jeskyně, ve které se podle 

pověstí usídlil v 9. století poustevník svatý Ivan. 

Foto popis| Koněpruské jeskyně. Z celkové délky 2050 metrů, je přístupné „jen“ 650 metrů. 

Foto popis| Srbsko. Název obce je vysvětlován tím, že tu kdysi žili Lužičtí Srbové. Okolí obce se 

může pyšnit krásnou přírodou. 

 

17. Jednou za rok nacpané turisty: štoly u Malé Ameriky se otevřou na podzim. 

cestovani.iDNES.cz | 01. 06. 2018 | Martina Procházková | Téma: Malá Amerika 

Tajemné štoly u lomu Malá Amerika jsou veřejnosti oficiálně nepřístupné. Spolek Hagen Mořina 

je ve spolupráci se Správou CHKO Český kras turistům otevírá pouze jednou ročně - na Evropský 

den chráněných území. O prohlídku podzemí, kde se těžil vápenec, je přitom velký zájem. Spolek by 

rád část štol zpřístupnil do konce roku. 

Při posledním otevření štoly letos v květnu navštívilo na 1500 lidí. „Obvyklá návštěvnost této 

akce, pořádané Správou CHKO Český kras, bývala každým rokem kolem pěti set, maximálně osmi 

set lidí. Letos poprvé zveřejnila Správa CHKO informaci i na sociálních sítích, které nadmíru 

zafungovaly. Prodali jsme nečekaných 1480 vstupenek,“ uvedl Karel Fous ze Spolku Hagen Mořina, 

který prohlídku ve štole zabezpečuje. 

Organizátoři turistického okruhu Českým krasem a prohlídky štoly u Malé Ameriky takový 

zájem nečekali - návštěvnost se od loňska téměř zdvojnásobila. Štola se turistům otevřela v rámci 

Evropského dne chráněných území a její prohlídka byla součástí dvanáctikilometrové trasy krajinou 

CHKO z Karlštejna do Srbska. Šlo o celodenní akci, ale fronty lidí u štoly vyjedly bufet už před 

druhou hodinou a na vstupné se před polednem čekalo i hodinu.  Více o akci čtěte zde… Lidé mají 

zkrátka o lomy a štoly v Českém krasu zájem a jeden den v roce na prohlídky nestačí. 

„O zájmu víme už dlouho. Vypovídá o tom i to, kolik lidí se do těchto nebezpečných míst pouští 

ilegálně, na vlastní pěst. Vstup do štol je však zakázán. Jde o důlní dílo, navíc v areálu firmy Lomy 

Mořina, a pro turisty bez průvodce, osvětlení a helmy zde není bezpečno, před zabezpečením štol se 

zde řešilo hodně úrazů,“ doplnil Karel Fous. 

Kromě nezabezpečené trasy v systému neosvětlených chodeb a děr jsou štoly kolem lomů zavřené 

ještě z jiného důvodu: přes zimu se stávají nocležištěm četných kolonií mnoha druhů netopýrů, kteří 

v Českém krasu žijí. A davy turistů by jejich křehký ekosystém mohly narušit. 

„Štoly jsou ideálním zimovištěm, protože netopýrům poskytují stálou teplotu 6 až 8 stupňů. V 

zimě by bylo otevření štol veřejnosti problematické, protože tu hibernují početné kolonie chráněných 

živočichů,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Český kras František Pojer. 

Ochranáři se spolkem spolupracují a dobrovolníci ze spolku se snaží situaci vyřešit. Aby zabránili 

neoprávněnému vcházení lidí do chodeb kolem lomu Malá Amerika, plánují trasu lidem v budoucnu 

otevřít. Ideálně už na podzim. Ale s omezením. 

„Rádi bychom štolu a zároveň expozici hornictví v Mořině zpřístupnili. Uvažujeme o sezónním 

víkendovém provozu,“ uvedl Fous s tím, že by štolou procházely menší skupinky lidí s průvodcem a 

že na zimu by se chodby kvůli netopýrům opět zavřely. Stejně tak v týdnu není příval turistů v Mořině 

žádoucí, protože v areálu je rušný provoz. 

Dobrovolníci však mají před sebou ještě spoustu práce. Celou trasu z areálu Mořina k lomu Malá 

Amerika je potřeba zabezpečit a osvětlit. „Dále sháníme důlní stroje, vozíky a techniku do expozice. 

Trasu pak musí projít Báňská záchranná služba a Báňský úřad a schválit ji pro provoz,“ doplnil 

Fous. 
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Úsek štoly, kterým dobrovolníci turisty na Evropský den chráněných území provázely, je dlouhý 

jeden kilometr a je jen částí podzemního systému Budňanský překop, který je podle Fouse se všemi 

odbočkami do bočních štol dlouhý asi tři kilometry. 

„Umím si představit, že by se v budoucnu zpřístupnil delší úsek. Mimo jiné to záleží také na 

financích, protože otevření chodeb pro veřejnost vyžaduje mnoho příprav a úprav v terénu - řeší se 

rozměry chodby, schůdnost, osvětlení a podobně,“ dodal s tím, že Spolek Hagen Mořina zatím 

funguje z vlastních zdrojů a dotací z obce.  

Zakázaná Amerika 

Stejně jako do štol je zakázán vstup i do blízkých lomů, z nichž nejoblíbenější jsou Malá a Velká 

Amerika. Přitom právě nejznámější lom Velká Amerika je doslova magnetem pro turisty a na dně 

u jasně modrého jezírka stávají o víkendu i zaparkovaná auta. Využívat jej však mohou v omezené 

míře jen potápěči a různé složky Integrovaného záchranného systému, které zde trénují potápění a 

lezecké techniky. 

V současnosti je lom obehnaný ocelovým lanem, lemují ho vyhlídková místa a naučná stezka. 

„Jsou to lomy zdánlivě opuštěné a zároveň zdánlivě přístupné. Zájem o ně snad nikdy neutichne.  

Podle hornického zákona však jde stále o dobývací prostory, kde se nacházejí potencionální zásoby 

vápence. Lomy se musí udržovat v zákonem stanoveném stavu, proto je zde vstup zakázán,“ uvedl 

mluvčí Státní báňské správy Bohuslav Machek s tím, že jde o zákonnou povinnost, kterou musí 

dodržovat společnost Lomy Mořina. 

Vstupem do lomu se lidé dopouštějí přestupku, za který hrozí postih až 15 tisíc korun. Realita je 

však taková, že v sezoně se tam víkend co víkend koupou desítky lidí. Proč je vlastně vstup do lomů 

už roky zakázaný a změna se nerýsuje? 

„Už desítky let se zde netěží, ale společnost netuší, jak se bude vyvíjet situace na trhu a zda nebude 

třeba všechny zásoby vápence vytěžit,“ doplnil Machek. 

Společnost Lomy Mořina se k plánům na případné otevření nevyjádřila. V případě, že se však 

těžební společnost rozhodne lomy lidem otevřít, musí se v místě zrušit takzvaný „dobývací prostor“ 

definovaný horním zákonem, a rozhodnutí o využití území v lomu. Společnost jej pak může 

rekultivovat nebo otevřít lidem a turismu. Problém však nastává v situaci, kdyby si to s těžbou 

vápence majitelé lomu po letech opět rozmysleli. 

„Území lomů a štol v Mořině a kolem Karlštejna se nalézá v CHKO Český kras. 

Pokud by se tedy společnost rozhodla lom zpřístupnit a změnit jeho využití, bylo by v budoucnu 

z logiky věci prakticky nemožné vrátit se v případě nutnosti k těžbě. I když je velmi málo 

pravděpodobné, že se tak stane, pro společnost je jednodušší ten stav ponechat takto,“ doplnil 

Bohuslav Machek. 

Lom Velká Amerika je v obležení aut a turistů, oficiálně je zde přitom vstup přísně zakázán. 

https://cestovani.idnes.cz/stola-morin...sku.aspx?c=A180530_121640_po-cesku_taj 

 

18. 11 přírodních parků jako z pohádky, a přece v Praze. Psst! Prozradíme vám, kde jsou. 

nasregion.cz | 12. 06. 2018 | Strana: 0 | Autor: Edit Doležalová | Téma: Praha 

K území Prahy je v nynější době připisováno 11 přírodních parků. Představují to nejcennější z 

původní krajiny v blízkém okolí hlavního města i Prahy samé. 

Praha má nezpočet krásných parků a sadů, ale možná pro některé i kupodivu krásná místa, která 

nesou název „přírodní parky“. 

Co jsou přírodní parky? 

Jednoduše řečeno, přírodní parky jsou, podobně jako významné krajinné prvky, jakýmsi 

mezičlánkem mezi zvláště chráněnými územími (přírodní památky, rezervace, chráněné krajinné 

oblasti, národní parky) a obecnou ochranou krajiny, vztahující se na celé území republiky. Jde o 

oblasti, které ve smyslu zákona nejsou považována za zvláště chráněná území, přesto v nich na rozdíl 

od jejich okolí platí přísnější pravidla a některá zvláštní omezení. 

Zpravidla tvoří přirozená ochranná pásma zvláště chráněným územím a nezřídka tvoří i 

krajinářský rámec významným stavebním památkám. Hlavním cílem ochrany je zabránit 
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neuváženým stavebním zásahům a zachovat tato místa i pro budoucnost jako zdroj krásy, poučení i 

klidové rekreace. 

V sedmdesátých letech minulého století, tedy za socialismu nesly název…oblasti klidu“. 

Pojďme se tedy podívat, kam se můžeme v těchto dnech vydat v okolí Prahy i v Praze, kde je 

zachovám tradiční přírodní ráz. 

Říčanka 

Přírodním parkem prochází v celé jeho délce modrá turistická značka (z Dubče přes Podlesek a 

Uhříněveskou oboru do Uhříněvsi. Stejnými místy, ale částečně odlišnou trasou (přes Rohožník) 

prochází i (dnes značně poškozená) naučná stezka Dubeč – Uhříněves. Uhříněveská obora se 

židovským hřbitovem, Podlesek i Rohožník se zajímavými lomy jsou místa, která rozhodně stojí za 

návštěvu. Lom v Dubči je oplocen a nepřístupný. Lítožnice je též pěkným místem, ale poněkud mimo 

cesty. 

Botič – Milíčov 

Přírodní park tvoří nivy podél Botiče a Pitkovického (Vinného) potoka v okolí Benic, Pitkovic, 

Křeslic a Újezdu u Průhonic spolu s komplexem Milíčovbského lesa a rybníků. Rozkládá se při 

jihovýchodní hranici Prahy, v těsném sousedství velkých sídlišť Petrovice a Jižní Město. V kontrastu 

s nimi přírodní park představuje fragment dosud zachované historické kulturní krajiny s vesnicemi, 

dvory a mlýny – stále častěji však narušovaný rozsáhlou výstavbou rodinných domů. Na přírodní 

park bezprostředně navazuje přírodní park Hostivař – Záběhlice. 

Radotínsko – Chuchelský háj 

Turisticky oblíbeným místem je Chuchelský háj s areálem zdraví a zookoutkem a přilehlá malá 

Chuchle s Mariánským pramenem. Naučná stezka (částečně kopírující žlutou turistickou značku) je 

propojuje jednak s Barrandovskými skalami, jednak s pozoruhodnými lomy a památkově chráněnou 

vápenkou nad Velkou Chuchlí. Pro četné vycházky lze použít i řadu neznačených cest v této oblasti. 

Přírodní park se skládá ze dvou odlišných částí – Radotínského údolí a Chuchelského háje s 

Barrandovskými skalami. Z přírodovědného hlediska jde o jedno z nejcennějších území Prahy 

(zjištěno zde na 600 druhů vyšších rostlin, ještě mnohem početnější zvířena – zejména bezobratlí). 

Přírodní park se skládá ze dvou odlišných částí – Radotínského údolí a Chuchelského háje s 

Barrandovskými skalami. Z přírodovědného hlediska jde o jedno z nejcennějších území Prahy 

(zjištěno zde na 600 druhů vyšších rostlin, ještě mnohem početnější zvířena – zejména bezobratlí). 

Šárka – Lysolaje. 

Přírodní park zahrnuje rozlehlé území při severozápadní hranici Prahy. Jeho osou je tok Šáreckého 

potoka od přehrady Džbán po soutok s Vltavou. Ve svém celku je Šárka pravděpodobně 

nejzachovalejší přírodní oblastí Prahy. Šárce je dochována řada památek na tradiční zemědělskou 

výrobu (usedlosti, mlýny). Šárka je tradičním výletním místem Pražanů již od 19. století. Přírodní 

park zahrnuje též sousední Lysolajské údolí severně od vlastní Šárky. Zatímco na jihu a jihovýchodě 

přiléhá k přírodnímu parku souvislá zástavba Dejvic, Veleslavína a Liboce, na severu přechází dosud 

ve volnou krajinu. 

5 aktuálně nejbezpečnějších míst v Praze 

Draháň – Troja 

Přírodní park se rozkládá na pravém břehu Vltavy od Jabloňky po severní hranici Prahy (dále k 

severu pak pokračuje jako přírodní park Dolní Povltaví). Zahrnuje část Trojské kotliny se strmými 

skalnatými srázy a přilehlá údolí (Draháňské, Čimické, Bohnické…). Jde o území odpradávna 

osídlené, což dokládají dvě významná pravěká hradiště – Zámky a Na Farkách. Od středověku byla 

oblast přírodního parku z velké části pokryta vinicemi, což dokládají nejen mnohá viničné usedlosti, 

ale i řada pozůstatků vinic v terénu (a dvě dodnes dochované). Z přírodovědného hlediska jsou 

nejcennější skalnaté svahy a výchozy se společenstvy skalních stepí, teplomilných křovin a vřesovišť 

s řadou vzácných druhů rostlin a bezobratlých. V oblasti je též několik významných pramenišť 

(Haltýř, Černá rokle, Draháňská rokle). Na území přírodního parku se rozkládají zoologická a 

botanická zahrada. 
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Hostivař – Záběhlice 

Osou přírodního parku je tok Botiče mezi Hostivařskou přehradou a Hamerským rybníkem v 

Záběhlicích. Východní část tvoří Hostivařský lesopark s přehradou – jeden z nejvýznamnějších 

rekreačních areálů v Praze. Západní část zahrnuje koridor Botiče z Hostivaře do Záběhlic s areálem 

Toulcova dvora (vlastní Toulcův dvůr leží již mimo přírodní park), starými sady a dvěma zámeckými 

parky. Území je ze všech stran sevřeno výstavbou, ohrožená je zejména část mezi Hostivaří a 

Záběhlicemi. Přírodní park navazuje na přírodní park Botič – Milíčov. 

Rokytka 

Přírodní park tvoří úzký pás podél toku Rokytky (více méně jen niva a přilehlé zalesněné svahy) 

od okraje Prahy po Koloděje. Z přírodovědného hlediska je nejcennější Mejto nad Nedvězím. Přírodní 

park zahrnuje i velmi významné historické lokality v okolí Kralovic (tvrz, slovanské hradiště) a 

drobnou přehradní nádrž „Na Markétě“. 

Modřanská rokle – Cholupice 

Jádro přírodního parku, rozkládajícího se při jižní hranici Prahy, představuje typickou kulturní 

středočeskou krajinu s poli, drobnějšími lesíky, rybníčky a dosud poměrně zachovalými vesnicemi. 

Okrajové části jsou pak tvořeny zalesněnými strmými svahy a roklemi (Modřanská rokle, 

Břežanské údolí, Komořanská rokle). Ve své jihozápadní části zahrnuje přírodní park zalesněné 

návrší Šance s výraznými pozůstatky keltského opida. V oblasti se nalézá velké množství pramenů a 

studánek. 

Košíře – Motol 

Těžištěm tohoto přírodního parku jsou historické parky, zahrady a usedlosti v oblasti Motolského 

a Košířského údolí (za jeho pomyslné srdce lze považovat park na Cibulce). Zahrnuje též areál 

Motolského krematoria se hřbitovem, Motolské rybníky a golfové hřiště Motol. Dominantou území 

je tabulová hora Vidoule s výraznými pískovcovými výchozy a četnými prameniště. Přírodní park je 

takřka zcela obklopen zástavbou, přetínají ho dvě frekventované komunikace. 

Klánovice – Čihadla 

Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických lesů s relikty několika 

zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj, osou východní části je Rokytka s 

řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky. Charakterem jde o 

značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných mokřadních lokalit 

(vesměs dosud nechráněných – některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy evropsky 

významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských přírodních 

parků největší podíl zastavěných území (celé Klánovice, Hostavice, velká část Újezdu nad Lesy, 

Dolních Počernic a Kyjí). Přírodní park byl velmi narušen vybudováním tzv. Východní spojky, která 

ho přetíná napříč. Jediný z pražských přírodních parků, který leží částečně v povodí Labe. 

Prokopské a Dalejské údolí 

Krasová oblast v jihozápadní části Prahy, v podstatě nejsevernější výběžek Českého krasu. 

Pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných ekosystémů, zejména však území mezinárodního 

významu z hlediska geologie (množství významných geologických profilů). Na území přírodního 

parku též řada zajímavých památek na těžbu vápence a dvě významné archeologické lokality.  

Přírodní park je sevřen mezi sídliště Barrandov a Velká Ohrada, dosud si však uchovává i kontakt 

s volnou krajinou.  

Problémem je dosud činný lom Vokounka u Řeporyj a devastace řady objektů v údolí. 

Přejeme vám příjemné cesty za poznáním. 

Foto: pražské přírodní parky 

http://nasregion.cz/11-prirodnich-park...ze-psst-prozradime-vam-kde-jsou-46720/ 

 

 

 

 

 

http://nasregion.cz/11-prirodnich-park...ze-psst-prozradime-vam-kde-jsou-46720/


170 

  

19. Nepřístupná krása.  

Retro | 11. 06. 2018 | Téma: Velká Amerika 

Lom Amerika 

Jmenuje se lom Východ, ale nejspíš ho znáte jako Velkou Ameriku. Koupat se v něm nesmí, ale 

i pohled je úchvatný. Myslí si to také filmaři. 

Sou fár tu jů áj mej… Vzpomínáte si, jak Limonádový Joe vjížděl za zpěvu této písně do kaňonu, 

kde to vypadalo jako někde v americkém Coloradu? Tenhle „Divoký západ“ se ale ve skutečnosti 

nachází v katastru obce Mořina v CHKO Český kras u Berouna, nějaké ý tři desítky kilometrů od 

hlavního města. Už od konce 19. století se v této oblasti těžil neobyčejně kvalitní vápenec pro 

stavebnictví, hutnictví i cukrovarnictví, a to tzv. americkým způsobem, kdy se ložisko rozfáralo 

hlavní chodbou, z níž šly odbočky. Odtud tedy název Amerika. Jiné – trampské – zdroje ovšem tvrdí, 

že již v roce 1859 tam stávala osada, která se jmenovala právě Amerika … 

Za komunismu nároky na těžbu vzrůstaly, lom se prohluboval, až v roce 1963 došlo k sesuvu 

drolivých stěn, při němž jen zázrakem nikdo nezahynul. Teprve potom Báňský úřad těžbu zakázal. 

Dno lomu je v 322 metrech n. m., což bývalo 6. těžební patro, a do 5. patra (335 m n. 

m.) je zatopen. V bezodtokém jezírku jsou ryby i raci! Vždy lákalo návštěvníky ke koupání, to ale 

není povoleno. Přístupové cesty k vodě byly odstřeleny, ale úžasný výhled je z relativně nově 

zřízených plošin, a můžete se i projít po naučné stezce. Velká Amerika je jen jedním z celé soustavy 

tamějších lomů – je jich 18! – z nichž jsou mnohé navzájem spojeny systémem podzemních chodeb. 

Vstup do nich je přísně zakázán, protože je velmi snadné ve spleti cest zabloudit, a navíc byste 

mohli potkat Hagena, nacistického dozorce z nedalekého lomu Alkazar, který podle pověsti dodnes 

bloumá štolami. 

Vedle už zmíněného „Limonádového Joea“ z roku 1969 využily půvab krasové oblasti filmové 

štáby pro záběry do „Malé mořské víly“ (1976), „Cesty na jihozápad“ (1989) či „Micimutr“ (2001), 

a ruští filmaři tam v roce 2009 natáčeli snímek „Faust“, který o dva roky později v Benátkách získal 

ocenění „Zlatý lev“. 

Soustava více lomů propojená štolami 

Foto popis| ! „Limonádník“ (K. Fiala) naslouchá líbezné Winnifred Goodmanové (O. 

Schoberová) 

Foto popis| Velká Amerika je největší ze skupiny místních lomů, má asi 750 x 150 metrů 

Foto popis| ! Padouši (zleva W. Matuška, K. Effa a J. Hlinomaz) na pozadí vápencových skal, 

snímek „Limonádový Joe aneb Koňská opera“ z roku 1969 

 

20. Kraj se zapojí do aktivit v Geoparku Barrandien. 

berounsky.denik.cz | 19. 06. 2018 | Autor: Milan Holakovský | Téma: Geopark Barrandiden, 

Středočeský kraj se aktivně zapojí do příprav projektu Geoparku Barrandiden, jehož cílem je 

přispívat k podpoře cestovního ruchu a ekologické výchově v sousedících oblastech částí Prahy, 

středních Čech i Plzeňského kraje. Na území o rozloze 2607,64 kilometru čtverečního nejenom s 

pozoruhodnou geologickou strukturou a bohatými nálezy zkamenělin, ale i s mimořádným 

bohatstvím flóry a fauny i rozsáhlým kulturním dědictvím. 

„Podepsání smlouvy o partnerství s Geoparkem Barrandien, což je organizační složka 

Ekologického centra Orlov, schválili krajští radní. Kraj se tak bude podílet na práci vznikajícího 

„shromáždění partnerů“ připravujících společné aktivity v rámci geoparku, který se před dvěma 

měsíci stal kandidátským národním geoparkem. A usiluje i o zařazení mezi unikáty světového 

dědictví; o získání značky globální geopark UNESCO. Pokud by se to podařilo, Český kras by se 

postavil po bok Českému ráji. 

Cílem projektu, do kterého se vedle veřejné správy, neziskových organizací i občanů zapojuje také 

podnikatelská sféra, je mimo jiné zlepšování kvality života, životního prostředí, rozvoj cestovního 

ruchu a zvýšení atraktivnosti regionu, shrnul radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu 

a sportu Martin Draxler (ANO). „To vše samozřejmě při zachování pravidel šetrné turistiky,“ 



171 

  

zdůraznil. Společným cílem je také získávat pro region finanční podpory z Evropské unie i z 

národních programů. 

Dnes na území geoparku, kam ze středních Čech spadají především rozsáhlé oblasti na Berounsku 

a Praze-západ (avšak přesahuje i do sousedících regionů) existuje 48 naučných stezek a poznávacích 

tras. Pět z nich je virtuálních a pět je určeno pro cyklisty. Přibližují nejenom horniny geologicky 

pozoruhodné oblasti a jejich využití, její rostlinstvo a živočichy, ale také historii – včetně 

mimořádných událostí nebo významných osobností. 

Samotné pojmenování připomíná výzkum geologických útvarů a zkamenělin, jemuž se v této 

oblasti (a to včetně částí Prahy) věnoval francouzský inženýr a paleontolog Joachim Barrande 

(1799–1883). 

https://berounsky.denik.cz/z-regionu/k...it-v-geoparku-barrandien-20180619.html 

 

21. Neolit v berounském muzeu 

Berounský deník | 26. 06. 2018 | Téma: Muzeu Českého krasu  

Výstava Neolit, která odstartovala 21. června v Muzeu Českého krasu na Husově náměstí v 

Berouně, prezentuje život v době před více než sedmi tisíci lety nálezově a informačně bohatou 

formou, s vizuálně i technicky propracovanými detaily – a hlavně hravě. Zapojuje všechny smysly 

návštěvníků do zkoumání minulosti nejen regionu Berounska. 

Novou expozici můžete navštívit až do 30. září. Muzeum má otevřeno od úterý do soboty od 9 do 

17 hodin a v neděli od 10. V pondělí je muzeum zavřené. 

 

22. Krása koupání v lomech. 

Téma | 29. 06. 2018 | Lubor Černohlávek | Téma: Velká Amerika 

Průzračná voda, romantická příroda okolo a podstatně méně lidí než na koupalištích a u rybníků. 

Takové je koupání v zatopených lomech. Některé slouží vyloženě k rekreaci, jiné k rybaření, na 

lomech ty odlehlejší a hůře přístupné jezdí trampové a nudisté. Tady je 20 zatopených lomů, které 

patří v Česku mezi ty nejkrásnější. 

Foto popis| Myslíte si, že se tato krása nachází někde v české divočině? Omyl, jde o jezírko v lomu 

v Praze Řeporyjích. 

1. Výkleky patří k nejkrásnějším místům ke koupání na Přerovsku. Zatopený kamenolom nedaleko 

Olomouce je oblíbené místo potápěčů. Voda je zde průzračně čistá s viditelností do hloubky 3 až 5 

m. Žijí zde v bohaté populaci medůzky sladkovodní, které dorůstají velikosti až 3 cm. 

2. Lomy u Trhové Kamenice Na Kamenném vrchu v Pardubickém kraji se dříve ve třech lomech 

těžila žula. Nyní je zde příjemné koupání a zdejší lokalitu často vyhledávají potápěči. Na dně je pro 

ně pár atrakcí – soška lachtana, vodník, postava potápěče u stolku s lebkou, golfové odpaliště apod. 

Lomy se nacházejí necelé dva kilometry na východ od Trhové Kamenice. 

3. Konětopy Dříve zavřený a nyní znovu zpřístupněný lom se nachází u obce Konětopy, 42 km od 

Prahy mezi vesnicemi Konětopy a Dřísy. Je to lom s průzračnou vodou. Oblíbené místo nejen na 

koupání, ale i k potápění. Lom je snadno přístupný. Najdete zde travnatou i malou písčitou pláž. 

Raritou je výskyt sladkovodních medúz. 

4. Rampa u Jeseníku Lom Rampa se nachází u Černé Vody nedaleko Jeseníku v Rychlebských 

horách. Dominantou lesního lomu je naříznutá vysoká kolmá kamenná stěna. Jde o jedno z často 

navštěvovaných míst na koupání v Olomouckém kraji. I kvůli tomu, že zde nenajdete stánky ani 

atrakce. 

5. Kurovický lom Kurovický lom u Kroměříže je přírodní památka, která se nachází necelé dva 

kilometry od obce Kurovice. V roce 2014 zrušily úřady zákaz koupání v lomu a v současné době je 

návštěvníkům přístupný za poplatek. 

6. Horní cerekev Zatopený kamenolom v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku se nachází za okrajem 

městečka u silnice na Telč. Zatopen byl po ukončení těžebních prací kolem roku 1980. Jde o jedno z 

nejčistších koupání na Vysočině. 



172 

  

7. Kristýna V Hrádku nad nisou Jedná se o zatopený lignitový důl o rozloze cca 14 ha, největší 

hloubka je asi 28 m. Povrchová těžba byla skončena v 1968–69. Od roku 1970 byl důl postupně 

zatápěn. Severočeský lom se nachází v krásném prostředí mladého lesa. 

8. Borek na Vysočině Romantici si nemohou nechat ujít lom u obce Borek mezi Chotěboří a 

Golčovým Jeníkovem. Díky tomu, že se toto místo nachází v krásném tichém prostředí a je zde 

průzračná voda, tak je vyhledávaným místem pro potápěče i milovníky přírodního koupání. 

9. Jezírko košutka Romantické přírodní jezírko nedaleko centra Plzně vzniklo zatopením 

pískovcového lomu s travnatou pláží, ze které je pozvolný vstup do vody. V roce 2014 zde došlo ke 

zpevnění strmých strání, vznikly takto tři kamenné pruhy, po kterých mohou lidé sestupovat do vody. 

10. Kosov Lom Kosov na Berounsku byl otevřen začátkem dvacátého století v souvislosti s 

rozšiřováním provozu Králodvorské cementárny. Kdysi zde byla mezistanice lanovky spojující 

Císařský lom s Koněprusy, v padesátých letech byl pak lom propojen s cementárnou kilometr 

dlouhým tunelem. Nyní lom nabízí hloubku až šest metrů. 

11. Lom Šífr Zatopený břidlicový lom u obce Svobodné Heřmanice na Opavsku je díky neuvěřitelně 

čisté vodě (viditelnost až 20 m) a velké hloubce (35 m) atraktivní zejména pro potápěče. Pod hladinou 

na ně čekají četné artefakty, připomínající dávnou těžbu, a další předměty, které sem potápěči umístili 

pro zpestření ponorů. Jezero je 500 metrů dlouhé. 

12. Hříměždice Lom v Hřiměždicích na Příbramsku (asi 72 kilometrů od Prahy mezi Dobříší a 

Sedlčany) byl dříve základnou armádních potápěčů, nyní toto místo proslavily zejména extrémní 

závody ve skocích z výšky. Kdo si nechce skočit, ten se může slunit na molu. Lom posloužil jako 

kulisa pro řadu filmů.) 

13. Velká Amerika Vápencový lom na Berounsku je vyhledávaný hlavně mezi turisty. Nachází se 

na území obce Mořina v okrese Beroun v CHKO Český kras. Je největším (asi 750×150 metrů) ze 

skupiny zdejších lomů. Hloubka kaňonu bývá udávána v rozmezí 67 až 80 m. Dno je v nadmořské 

výšce 322 m. 

14. Barbora Vodní nádrž Barbora v Oldřichově na Teplicku vznikla v 70. letech zatopením 

povrchového hnědouhelného lomu Barbora. Vodní plocha má rozlohu 65 hektarů s hloubkou téměř 

70 m. Právě díky této hloubce je samočisticí schopnost této vodní plochy tak velká, že nehrozí výskyt 

sinic a čistota vody je přirovnávána k moři. 

15. Pod lipinou Zatopený kamenný lom u Šternberka na Olomoucku najdete v lese u silnice na 

M1oravský Beroun. Nachází se zde travnaté pláž. 

16. Lom u Mariánského Mlýna Nedaleko moravského Mikulova se nachází lom U Mariánského 

mlýna, který se též nazývá Na Janičově vrchu. Jde o opuštěný a zatopený vápencový lom v CHKO 

Pálava. 

17. Olšovec u Hranic Zatopený břidlicový lom s velmi čistou vodou asi 7 km od Hranic na Moravě. 

Jde o místo s vysokými stěnami bývalého kamenolomu, jehož dno je vyplněno poměrně rozlehlou 

vodní plochou. Z obce Olšovec je to pět minut chůze. 

18. Lom Starý Klíčov u Mrákova Zatopený kamenolom v okrese Domažlice slouží ke koupání a 

potápění. Voda je nádherně čistá, pláže jsou travnaté i písčité. Pro děti jsou zde pozorovací podvodní 

kabiny, odkud se mohou dívat na život ve vodě. 

19. Žulové lomy u Nečína Malé žulové lomy se nacházejí severně od středočeské obce Nečín. Je zde 

lom Špic s lekníny, dále Jiraska nebo největší z nečínských lomů – Vančátka. Romantické prostředí 

lomů přilákalo už nejednoho filmaře. 

20. Slověnice Zatopený lom poblíž Slověnického mlýna u Lišova na Českobudějovicku. Zde potápěč 

David Vondrášek překonal český rekord v pobytu pod vodou, kde strávil více než 102 hodin bez 

přestávky a rekord překonal asi o 30 minut. 
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23. Poklady ve Svatém Janu. 

Lidové noviny | 30. 06. 2018 | Autor: Zbyněk Petráček | Téma: Svatý Jan pod Skalou 

Je známo, že na Velký pátek se otevírají poklady. Ale jistější je to, že prázdniny otevírají poklady 

jinak opomíjených lokálních muzeí. Platí to i pro Svatý Jan pod Skalou v Českém krasu. Tamní 

muzeum se otevírá pouze o víkendech a svátcích od 13 do 17 hodin, ale za vstupné 20 korun se 

návštěva vyplatí. 

Nespatříte exkluzivní exponáty, spíše ilustrace běžného života venkova. Ale i banální staré fotky 

tu mají zvláštní přidanou hodnotu. Leckomu Svatý Jan připomíná Itálii: obec s klášterem je vklíněna 

do hlubokého kaňonu v bílých vápencových skalách. Inspirovalo to i výtvarníky včetně trampa a 

kreslíře Rychlých šípů Marka Čermáka. Ale přidaná hodnota je jinde. V tom, že sto let starou realitu, 

kterou vidíte na snímcích, můžete okamžitě srovnat s dnešní realitou, kterou vidíte, jakmile vyjdete 

ze dveří. (Právě to neumožňuje třeba slavný Fotoatelier Seidl v Českém Krumlově, neboť šumavské 

vesnice jsou daleko.) Takže mimo jiné vidíte, že dnes jsou okolní stráně porostlé křovím i lesy 

mnohem více než kdysi – snad i proto, že tehdy se více chovaly ovce a kozy. 

Nelze prostě heslovitě tvrdit, že zeleň mizí. 

Muzeum ve Svatém Janu pod Skalou. Otevřeno odpoledne o víkendech do 31. října. 

 

24. Svatojanský kaňon je jeden z nejhezčích v Česku. 

novinky.cz | 13. 07. 2018 | Autor: Vratislav Konečný | Téma: Svatý Jan pod Skalou 

Hluboké údolí, kterým protéká potok Loděnice místními zvaný Kačák, je v osadě Svatý Jan pod 

Skalou asi nejhezčím obydleným našim kaňonem. Pod mohutným travertinovým útesem Skála je 

přikrčen bývalý benediktinský klášter. 

Hrátky s čertem 

V jeskyni přiléhající ke kostelu svatého Jana Křtitele bydlel od roku 880 Ivan, první český 

poustevník. Byl podobný svatému muži otci Scholastikovi z pohádky Hrátky s čertem. Žil v odříkání 

a na modlitbách, proto ho prý neustále pokoušel ďábel, leč marně. Ivan byl tak zbožný, že pekelník 

už nevěděl, co by mu zlého vyvedl. Většina jeho nájezdů vůči Ivanovi skončila kropením svěcenou 

vodou nebo kohoutím zakokrháním. 

V jeskyni uvidíte Ivanovo kamenné lože, jeho sochu, oltář, ostatky jsou pohřbeny v kostele. 

Ivan ale nebyl sám. Společnost mu dělala laň, socha světce se zvířetem u nohou stojí za můstkem 

proti bývalé škole. Ivan se živil laním mlékem, jenže jednou ji při lovu zranil a po její krvavé stopě 

přišel k jeskyni kníže Bořivoj. Ivan hořekoval, jeho mlékoživitelka vydechla naposledy. Kníže mu 

vše chtěl kompenzovat ubytováním na hradě Tetíně. Poustevník odmítl a laskavý český kníže mu 

nechal postavit kostel zasvěcený Janu Křtiteli. Odtud dostala osada jméno. 

Kostel prošel přestavbami. Nynější podoba je barokní, místo se stalo poutním a letos bylo zahrnuto 

do seznamu národních památek. Má bohatou vnitřní výzdobu. Spojení kostela s bývalou 

poustevníkovou jeskyní je světovou raritou. Díra ve stropě jeskyně je památkou, kudy vyfičel čert, 

když ho Ivan vyháněl. Na oltáři uvidíte obraz Zjevení svatého Jana Křtitele poustevníkovi Ivanovi. 

Kříž, který nad ním stojí, byl kdysi na Karlově mostě. 

Ivanovy ostatky s poustevníkovou sochou jsou uloženy ve schránce, kterou nesou andělé, 

vprostřed kostela. Z boku chrámu je vyveden pramen léčivé vody, prodávala se jako minerálka 

Ivanka. 

Pohled od kříže 

Pokud máte dostatek energie, je dobré vylézt do strmého kopce Skála (438 m n. m.) na 

travertinovou vyhlídku s křížem nad osadou. Kostel i těch pár domů, které Jan tvoří, máte pod sebou 

jako na dlani. 

Cesta začíná za kostelem, po asi 5 minutách narazíte na Kapli povýšení sv. Kříže. Na tomto místě 

se prý zjevil Ivanovi sv. Jan Křtitel. V roce 1604 tu Heřman Rusworm, maršál císaře Rudolfa II., 

nechal zbudovat mramorové sousoší zobrazující setkání světců. Po pár desítkách let, kdy se na 

sochách začalo podepisovat počasí, tu postavili kapli. 
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Po válce vězení 

U kostela svatého Jana Křtitele stojí velký klášter, obývali ho benediktini. Po roce 1948 je odvezli 

do Želivi a Oseka, z kláštera se stal tábor nucených prací pro osoby nepohodlné režimu. V roce 1951 

až 1953 zde byla věznice pro nemocné a starší ženy. Na nátlak Mezinárodního červeného kříže 

nelidské zařízení museli komunisté v roce 1955 zrušit. Nedaleko Jana se nacházejí proslulé 

vápencové lomy, které sloužily jako trestanecké tábory. 

Od vyhlídky vede pohodlná cesta ke skanzenu Solvayových lomů, zdejší vápenec se užíval k 

výrobě sody v Neštěmicích u Ústí nad Labem. 

Pohostinství najdete v hotelu Obecná škola, či cukrárně/kavárně u bývalé školy, v níž je umístěno 

malé muzeum. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/str...non-je-jeden-z-nejhezcich-v-cesku.html 

 

25. Kulturní servis. Den s paleontologem 

Berounský deník | 17. 07. 2018 | Autor: (sva) | Téma: Muzeum Českého krasu 

Blíží se den s paleontologem v Berounském muzeu 

Muzeum Českého krasu pořádá 7. srpna od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin Den s paleontologem v 

Geoparku Barrandien. Návštěvníkům nabídne pohled na prehistorickou dobu z geologického hlediska 

a seznámí je s prací paleontologa. Jedincům, kteří si donesou vlastní zkamenělinu, poskytne 

paleontolog podrobné informace. Vstupné bude 30 korun. 

 

26. Z Českého krasu k nám a do celého světa. 

Travel digest | 24. 07. 2018 | Autor: Pavel Vondráček | Téma: Český kras 

Nebýt těžební činnosti, nebyl by Český kras tak krásný, zajímavý a ojedinělý. Dobývání vápence 

poznamenává krajinu i v dobrém slova smyslu, odkrývá mnohé unikáty, na které bychom jinak 

nepřišli, a stává se i nedílnou součástí našich životů, včetně cestování. 

Český kras netřeba blíže představovat. Přírodně pestrý a terénně členitý kus země jihozápadně od 

Prahy, přibližně o rozloze Plzně, do něhož se ve své poslední etapě zakusuje řeka Berounka a desítky 

jejích přítoků, romantických potoků. Hluboké lesy, rozlehlé háje a kvetoucí louky, stezky vyšlapané 

už před bůhvíkolika generacemi, skály bizarních tvarů, jeskyně přírodní i umělé. 

A taky hluboké jámy, lomy zakusující se do vápencových masivů s tajemně znějícími názvy jako 

Zlatý kůň, Kobyla, Paraple, Amerika (Velká i Malá), Čertovy schody… U těch se zastavme, 

protože právě ty vidíte na fotce. Třebaže jde o průmyslovou činnost, jsou dnes nedílnou součástí 

chráněné oblasti. Právě díky této lidské činnosti se totiž daří odkrývat nové krasové jevy, cenné 

zkameněliny, geologické profily a významná paleontologická naleziště. Kdysi dávno, když se ještě 

tato část země nacházela na úplně jiné zeměpisné šířce i dálce, tu bylo mělké moře a schránky 

tehdejších živočichů daly vzniknout vápencovým masivům. Až se odtěží, stanou se opět přirozenou 

součástí krajiny, jako právě západní část Čertových schodů, která bude postupně zatopena. Kdysi se 

na stavby mnoha dnes již památných budov (včetně Národního di vadla) používalo tzv. Kufsteinské 

vápno z Tyrolska. Dnes jsou tyto památky u nás i v Evropě restaurovány za použití vápna třeba právě 

z Čertových schodů. A využití nalézá i jinde – při čištění vody, výrobě zubních past, bez něj byste 

nemohli jezdit autem, jehož ocelové součásti se dělají opět s pomocí vápna, a taky papír tohoto 

časopisu byl zřejmě vyroben díky vápenci z Českého krasu. 

Činné lomy jsou samozřejmě veřejně nepřístupné, i leckteré staré jsou kvůli nebezpečnému terénu 

uzavřené, ale můžete se dnes vydat po žluté značce z obce Mořina, která vás dovede na výhledy k 

bývalým lomům Velká a Malá Amerika. Nezapomenutelný zážitek vás čeká také v důlním 

skanzenu Solvayovy lomy, kde si v důlním vláčku projedete část někdejších štol sloužících k 

dobývání vápence. 

Pavel Vondráček doporučuje: Kousek od Františkových Lázní najdete přírodní unikáty jako kráter 

vyhaslé sopky na Komorní hůrce nebo vývěry bahenních sopek v SOOSu, ale také ojedinělé 

architektonické památky (více viz str. 66). Před cestou se osvěžte douškem některého z desítek 

pramenů vyvěrajících ve veřejně přístupných dvoranách lázeňských domů.  

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/str...non-je-jeden-z-nejhezcich-v-cesku.html
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Opatrně snad jen s minerálkami Glauber III a IV, aby vás to ve Frantovejch zas příliš moc 

‚nedojmulo‘. 

Foto popis| Koukněte se do Frantovejch Je to město jako stvořené pro své hosty. Město noblesní 

architektury i uklidňující zeleně. Město, které dává antuce přednost před asfaltem. A chápe, že 

naše historie nezačíná rokem 1918, nýbrž že jsme součástí dějin daleko starších, bez nichž by se 

ty „naše“ novodobé ani nemohly zrodit. Proto se tu po ‚sametu‘ nesvezli na laciné vlně 

přejmenovávání ulic a upřednostnili tradiční názvy. Bez obav z toho, že připomínají místní 

monarchistickou minulost. Snad v žádném jiném městě Česka nenajdete takovou koncentraci soch 

habsburských panovníků jako zde, a na tak malé ploše dokonce ani ve Vídni. Zakladatel města 

František I. (1) stojí v parkové promenádě a také coby jezdecká socha v čele hlavní třídy zvané 

Národní. František Josef I. dominuje na soklu při vstupu do Císařských lázní (2) a reformátor 

Josef II., který kdysi stával v Chebu a ve 20. letech zafungoval jako rozbuška národnostních střetů 

mezi Čechy a Němci (a proto mu taky chybí pravá ruka), je hned vedle honosné lázeňské kolonády 

(3). 

 

27. Pravěk přiblíží paleontolog. 

Berounský týden | 31. 07. 2018 | Autor: (sva) | Téma: Muzeum Českého krasu  

Muzeum Českého krasu pořádá 7. srpna od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin Den s paleontologem v 

Geoparku Barrandien. Návštěvníkům nabídne pohled na prehistorickou dobu z geologického 

hlediska a seznámí je s prací paleontologa. Jedincům, kteří si donesou vlastní zkamenělinu, poskytne 

paleontolog podrobné informace. Vstupné je 30 korun. 

 

28. Udělejte si výlet k Aksamitově bráně s krásným výhledem 

Berounský deník | 02. 08. 2018 | Téma: Aksamitová brána 

Redaktor Berounského deníku Jan Podhorník doporučuje 

Udělejte si výlet k Aksamitově bráně s krásným výhledem 

2. 8. 2018 - Havlíčkův Mlýn – Z Havlíčkova Mlýna vede po žluté turistické trase oblastí Národní 

přírodní památky Kotýz naučná stezka Koukolova hora – Kotýz. První odměnou za námahu je tzv. 

Aksamitova brána, která je pozůstatkem vstupu do jeskyně, jejíž strop se propadl a vytvořil tak 

zajímavý úkaz. Po krátkém stoupání se ocitneme v oblasti bývalého hradiště. Vrchol nabízí několik 

zajímavých výhledů na Koněpruské jeskyně a velkolom pruské Čertovy schody. 

Svlažte těla v Chrustenicích 

2. 8. 2018 - 9:00 – 19:00 Chrustenice – Oblíbeným koupalištěm jak pro turisty, tak i pro místní je 

koupaliště kempu Valek v Chrustenicích. 

Koupaliště je plné zeleně, která nabízí dostatek prostoru pro opalování a jiné letní aktivity. K 

dispozici je návštěvníkům velký bazén, tobogán, skluzavka nebo vodní hřib. Koupaliště má otevřeno 

každý den od 9 do 19 hodin. Za dospělé vstupné zaplatíte 100 korun. Pro ubytované v kempu je 

koupaliště zdarma. 

 

29. Železniční tunel pod Českým krasem. 

Haló noviny | 06. 08. 2018 | Autor: Václav Ziegler | Téma: Český kras 

Prý má vzniknout železniční tunel pro vysokorychlostní železnici pod Českým krasem. U nás se 

lidé staví proti. Bude, nebo nebude mít nějaké nepříznivé dopady na přírodu? 

Nalezl jsem si nějaké dostupné podklady pro stavbu této trati. Její historie zatím není příliš dlouhá 

a ani ne stará, tak se dá dobře vystopovat. V roce 2002 při zpracování územně technické studie 

optimalizace trati úseku Praha – Plzeň na III. Koridoru byly navrženy jen drobné směrové úpravy 

původní trati 171 mezi Prahou a Berounem. Jako problematický se ukázal průchod Černošicemi a 

během zpracování dokumentace pro územní řízení se ukázalo, že ani v dalších částech trati sledující 

Berounku nelze dosáhnout výrazného zrychlení dopravy. Možnost přeložek trati je omezena i jejím 

průchodem chráněnou krajinnou oblastí Český kras, jehož příroda je v daném úseku nesmírně cenná. 
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Nelze pominout ani hygienické požadavky ohledně hluku a nutnosti budovat protihlukové stěny, 

které tak jako tak mnoho nepomohou, a ještě navíc znemožní výhledy do chráněné krajiny. V roce 

2005 se proto objevily varianty vedení železničního úseku mezi Prahou a Berounem v podzemí. Bylo 

posuzováno kolem 10 variant a tehdejší vláda schválila tunelovou variantu v červenci 2005. 

Trať má vycházet z nádraží Praha – Smíchov, u Barrandovského mostu se oddělit od stávající tratě 

a pokračovat 24,7 km dlouhým tunelem, který by měl vyústit až na kraji Berouna. Tunel má vést 

zhruba pod Slivencem, Ořechem, Tachlovicemi, Mezouní a Sedlcem ve Svatém Janu pod Skalou. Na 

trati nemají být žádné mezilehlé stanice (stará trať mezi Prahou a Berounem bude fungovat stále dál), 

u Svatého Jana pod Skalou má mít tunel čerpací objekt, u Tachlovic transformovnu, odvětrání a 

přístupový tunel. Popravdě řečeno, tunely budou dva, a to jednokolejné a budou každých 400 m 

propojeny spojovacími chodbami. Maximální sklon tunelů by měl být 2,8 promile. Součástí tunelu je 

i komplexní rekonstrukce nádraží v Berouně a trati do Králova Dvora. Počítá se pak i s pokračováním 

na Plzeň. Velmi odvážné přání je začít se stavbou v roce 2024. 

Jakmile se objevil návrh vedení trati, objevily se i první kritiky vedení tratě. Nejen že povede tunel 

pod mnoha soukromými pozemky, které sice na povrchu dotčeny nebudou, ale sama stavba se jich 

dotkne. Jen starosta Králova Dvora si hloupě přisolil k vedení dálnice přes Králův Dvůr, přičemž 

velkoryse pominul okolní vzácnou přírodu. Inu, mezi námi, někteří si někdy nevidí ani na špičku 

nosu. Sám tunel vede až po Sedlec u Svatého Jana pod Skalou mimo území CHKO Český kras. Ale 

právě u něj vstupuje do velmi cenné části české přírody. Ne, že by před Sedlcem nebylo cenné přírody. 

Je, je, a i když není chráněná, a možná i více, než si myslíme. 

Pojďme se na ni trochu podívat ve vztahu k stavbě tunelu. Z geologického hlediska Plán 

vysokorychlostních tratí v ČR stavba tunelu poskytne jedinečný geologický profil severní částí 

východního křídla a dále berounského centra Barrandienu. Projde horninami ordoviku, siluru a 

devonu. Geologové by měli jásat, otevře se jim pohled, který, při vší úctě k vrtné technice a 

geofyzikálním metodám výzkumu, budou vidět na vlastní oči. Ale příliš nejásají. Tunel vejde totiž 

do vápencových komplexů, ve kterých mohou být vyvinuty vzácné krasové jevy. Ty pak mohou být 

stavbou tunelu zcela zničeny. A nejen u Svatého Jana pod Skalou, ale i v okolí Slivence a Holyně. 

Zcela zničeny mohou být stavbou tunelu i stará hornická díla v okolí Ořechu, která dnes známe 

jen zběžně. 

Stavbou nebude dotčeno jen podzemí. Stavba zasáhne i na povrch. Důležité totiž bude, jak stavba 

zasáhne podzemní vody. Kraj na jihozápad od Prahy patří totiž k těm suchým, až velmi suchým a 

teplým oblastem České republiky. Narušení podzemních vod bude mít vliv nejen na vzácnou flóru a 

faunu, ale i na tradiční české polní kultury – obilí, řepu, brambory, luštěniny a zeleninu či jahody. 

Méně ovlivní pěstování olejné řepky, kukuřice a slunečnice, které jsou dnes v kurzu a silně 

ovlivňují splach půdy z polí a omezují vsak vody do půdy, a tak ničí české polní kultury. 

Daleko větší bude vliv snížení hladiny podzemní vody v samotné chráněné krajinné oblasti. Ta, 

jak byla navržena, má být realizována ve skutečně jedinečném přírodním prostředí, které nemá ve 

střední Evropě obdoby. Silně budou ovlivněny šípákové doubravy na svazích i porosty v hlubokých 

roklích s choulící se zelení. Kvůli tomu mohou zmizet bohatá společenstva vápnomilných mechorostů 

a velmi těžce budou narušena místa, kde vznikají slavné pěnovcové kaskády, útvary pramenných 

vápenců, jedny z mála, které se vyskytují v Čechách. Pěnovce, travertiny a kaskády z nich se tu tvořily 

už hezky dlouho a uchovaly v sobě bohatou kolekci otisků listů rostlin i zbytky živočichů, hlavně 

měkkýšů, dokumentující průběh dob ledových a meziledových. Samozřejmě bude ovlivněna i dnešní 

flóra a fauna a velmi pravděpodobně zmizí mnohé její druhy. 

O kulturních památkách snad bude rozhodnuto tak, že zůstanou zachovány. Na to technické 

možnosti člověka stačí. Na rozdíl od přírody. Samozřejmě tunel přinese velké zrychlení dopravy a 

rozšíří lidský pokrok. Ovšem napadá mě, že ve světě se vede spousta planých řečí o lidském pokroku 

místo toho, aby si pár lidí sedlo a snažilo se dopátrat, jestli ten pokrok není v mnoha případech krokem 

zpátky. 

Foto popis| Tak vypadá dnes. 

Foto popis| Tak bude vypadat vysokorychlostní železnice. 
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Foto popis| Ohrožené „srdce“ CHKO Český kras ve Svatém Janu pod Skalou výstavbou 

čerpacího objektu 

 

30. Romantika a čistá voda. Tipy na nejkrásnější zatopené lomy v Česku. 

cestovani.iDNES.cz | 03. 08. 2018 | Lubor Černohlávek | Téma: Velká Amerika 

Některé slouží vyloženě k rekreaci, jiné k rybaření, na ty odlehlejší a hůře přístupné jezdí trampové 

a nudisté. Podívejte se na devatenáct zatopených lomů, které patří v Česku mezi ty nejkrásnější. 

Ovšem pozor, u některých platí oficiální zákaz koupání. 

Horní Cerekev – Kraj Vysočina 

Zatopený kamenolom v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku se nachází za okrajem městečka u silnice 

na Telč. Zatopen byl po ukončení těžebních prací kolem roku 1980. Jde o jedno z nejčistších koupání 

na Vysočině.  

Kurovický lom – Zlínský kraj 

Kurovický lom u Kroměříže je přírodní památka, která se nachází necelé dva kilometry od obce 

Kurovice. V roce 2014 zrušily úřady zákaz koupání v lomu a v současnosti je návštěvníkům přístupný 

za poplatek.  

Výkleky – Olomoucký kraj 

Výkleky patří k nejkrásnějším místům ke koupání na Přerovsku. Zatopený kamenolom nedaleko 

Olomouce je oblíbené místo potápěčů. Voda je zde průzračně čistá s viditelností do hloubky tři až pět 

metrů. Žijí zde v bohaté populaci medúzky sladkovodní, které dorůstají velikosti až tři centimetrů.  

lomy u Trhové Kamenice – Pardubický kraj 

Na Kamenném vrchu v Pardubickém kraji se dříve ve třech lomech těžila žula. Nyní je zde 

příjemné koupání a zdejší lokalitu často vyhledávají potápěči. Na dně je pro ně pár atrakcí – soška 

lachtana, vodník, postava potápěče u stolku s lebkou či golfové odpaliště. Lomy se nacházejí necelé 

dva kilometry na východ od Trhové Kamenice.  

Konětopy – Středočeský kraj 

Dříve zavřený a nyní znovu zpřístupněný lom se nachází u obce Konětopy, 42 kilometrů od Prahy 

mezi vesnicemi Konětopy a Dřísy. Je to lom s průzračnou vodou. Oblíbené místo nejen na koupání, 

ale i k potápění. Lom je snadno přístupný. Najdete zde travnatou i malou písčitou pláž. Raritou je 

výskyt sladkovodních medúz.  

Rampa u Jeseníku – Olomoucký kraj 

Lom Rampa se nachází u Černé Vody nedaleko Jeseníku v Rychlebských horách. Dominantou 

lesního lomu je naříznutá vysoká kolmá kamenná stěna. Jde o jedno z často navštěvovaných míst na 

koupání v Olomouckém kraji. I kvůli tomu, že zde nenajdete stánky ani atrakce.  

Kristýna v Hrádku nad Nisou – Liberecký kraj 

Jde o zatopený lignitový důl o rozloze cca čtrnáct hektarů, největší hloubka je asi 28 metrů. 

Povrchová těžba byla skončena v 1968 – 69. Od roku 1970 byl důl postupně zatápěn. Severočeský 

lom se nachází v krásném prostředí mladého lesa.  

Borek na Vysočině – Kraj Vysočina 

Romantici si nemohou nechat ujít lom u obce Borek mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Díky 

tomu, že se toto místo nachází v krásném tichém prostředí a je zde průzračná voda, je vyhledávaným 

místem pro potápěče i milovníky přírodního koupání. 

Jezírko Košutka – Plzeňský kraj 

Romantické přírodní jezírko nedaleko centra Plzně vzniklo zatopením pískovcového lomu s 

travnatou pláží, ze které je pozvolný vstup do vody. V roce 2014 zde zpevnili strmé stráně, vznikly 

takto tři kamenné pruhy, po kterých mohou lidé sestupovat do vody.  

Lom Šífr – Moravskoslezský kraj 

Zatopený břidlicový lom u obce Svobodné Heřmanice na Opavsku je díky neuvěřitelně čisté vodě 

(viditelnost až 20 m) a velké hloubce (35 m) atraktivní zejména pro potápěče. Pod hladinou na ně 

čekají četné artefakty připomínající dávnou těžbu a další předměty, které sem potápěči umístili pro 

zpestření ponorů. Jezero je 500 metrů dlouhé.  
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Hřiměždice – Středočeský kraj 

Lom v Hřiměždicích na Příbramsku (asi 72 kilometrů od Prahy mezi Dobříší a Sedlčany) byl 

dříve základnou armádních potápěčů, nyní toto místo proslavily zejména extrémní závody ve skocích 

z výšky. Kdo si nechce skočit, ten se může slunit na molu. Lom posloužil jako kulisa pro řadu filmů. 

Velká Amerika – Středočeský kraj 

Vápencový lom na Berounsku je vyhledávaný hlavně mezi turisty. Nachází se na území obce 

Mořina v okrese Beroun v CHKO Český kras. Je největším (asi 750×150 metrů) ze skupiny 

zdejších lomů. Hloubka kaňonu bývá udávána v rozmezí 67 až 80 m. Dno je v nadmořské výšce 322 

m. Platí zde oficiální zákaz koupání.  

Barbora – Jihočeský kraj 

Vodní nádrž Barbora v Oldřichově na Teplicku vznikla v 70. letech zatopením povrchového 

hnědouhelného lomu Barbora. Vodní plocha má rozlohu 65 hektarů s hloubkou téměř 70 metrů. Právě 

díky této hloubce je samočisticí schopnost vodní plochy tak velká, že nehrozí výskyt sinic a čistota 

vody je přirovnávána k moři.  

Lom pod Lipinou – Olomoucký kraj 

Zatopený kamenný lom u Šternberka na Olomoucku najdete v lese u silnice na M1oravský Beroun.  

Nachází se zde travnatá pláž.  

Lom U Mariánského Mlýna – Jihomoravský kraj 

Nedaleko moravského Mikulova se nachází lom U Mariánského mlýna, který se též nazývá Na 

Janičově vrchu. Jde o opuštěný a zatopený vápencový lom v CHKO Pálava.  

Olšovec u Hranic – Olomoucký kraj 

Zatopený břidlicový lom s velmi čistou vodou asi 7 km od Hranic na Moravě. Jde o místo s 

vysokými stěnami bývalého kamenolomu, jehož dno je vyplněno poměrně rozlehlou vodní plochou. 

Z obce Olšovec je to pět minut chůze.  

Lom Starý Klíčov u Mrákova – Plzeňský kraj 

Zatopený kamenolom v okrese Domažlice slouží ke koupání a potápění. Voda je nádherně čistá, 

pláže jsou travnaté i písčité. Pro děti jsou zde pozorovací podvodní kabiny, odkud se mohou dívat na 

život ve vodě.  

Žulové lomy u Nečína – Středočeský kraj 

Malé žulové lomy se nacházejí severně od středočeské obce Nečín. Je zde lom Špic s lekníny, dále 

Jiraska nebo největší z nečínských lomů Vančátka. Romantické prostředí lomů přilákalo už 

nejednoho filmaře.  

Slověnice – Jihočeský kraj 

Zatopený lom poblíž Slověnického mlýna u Lišova na Českobudějovicku. Zde potápěč David 

Vondrášek překonal český rekord v pobytu pod vodou, kde strávil více než 102 hodin bez přestávky 

a rekord překonal asi o 30 minut.  

Kosov – Středočeský kraj 

Lom Kosov na Berounsku byl otevřen začátkem dvacátého století v souvislosti s rozšiřováním 

provozu Králodvorské cementárny. Kdysi zde byla mezistanice lanovky spojující Císařský lom s 

Koněprusy, v padesátých letech byl lom propojen s cementárnou kilometr dlouhým tunelem. Nyní 

lom láká na hloubku až šest metrů. I zde platí oficiální zákaz koupání. 

 https://cestovani.idnes.cz/zatopene-lo...sku.aspx?c=A180731_155040_po-cesku_hig 

 

31. Svatý Jan pod Skalou. 

idnes.cz - blog | 07. 08. 2018 | Autor: Kaple Povýšení | Téma: Svatý Jan pod Skalou. 

Vydejte se se mnou na mohutnou Svatojanskou skalní stěnu v Českém krasu. Ke které půjdeme 

po červené turistické cestě Vojty Náprstka. 

Dnešní výlet začneme u vlakového nádraží v Berouně, odkud vyrazíme po červené stezce - tzv. 

Cestě Vojty Náprstka – ta vznikla v roce 1889 a pojmenována byla po svém zakladateli. Celá trasa 

vede z Berouna do Karlštejna (kde až nedojdeme), ale projdeme její vetší část. 
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Kousek za nádražím přejdeme po mostě přes řeku Berounku, okolo místní nemocnice a pomalým 

stoupáním dorazíme pod vrchol kopce Herinky. 

Na rozcestí pod kopcem Herinky najdeme chráněný Dub, přístřešek a kamenný obelisk. 

Po 1.2 km od rozcestí Dub na Herinkách, dorazíme ke Kapli sv. Maxmiliána – kterou nechal 

postavit Judr. Maxmilián Berger. 

Svatý Jan pod Skalou 

je obec kousek za Prahou, která leží v CHKO Český kras. Poutník svatý Jan se zde podle pověsti 

usadil v polovině 9. století a počátky zdejšího kláštera se pak datují až od poloviny století jedenáctého. 

Celý klášter byl pak dostaven roku 1731 a v jeho prostorách dnes sídlí vyšší pedagogická škola. 

Od kláštera budeme (po červené) dále pokračovat až k vyhlídce u kříže. Tento úsek cesty (1.1 km) 

je náročnější a vede strmým stoupáním. 

Cestou projdeme okolo – Kaple Povýšení sv. Kříže, která zde byla postavena v roce 1714. 

Svatojánská skalní stěna je nepřehlédnutelný skalní masiv s výškou stěny až 210 metrů. Jedná se 

tak o nejmohutnější skalní výchoz v Českém krasu. Na jeho vrcholu je umístěna vyhlídková plošina, 

dřevěný kříž i lavička. Vyhlídku do okolí si můžete vychutnat skoro z celého vrcholu masivu – ale 

ke třeba dbát opatrnosti. 

Z vyhlídky se vám naskytne pohled na obec Svatý Jan pod Skalou, Klášter benediktinů, Kapli 

povýšení sv. Kříže a údolí potoka Loděnice. 

Zpět se můžeme vrátit stejnou cestou (po červené), autobusem od kláštera anebo můžete 

pokračovat dále jako já. O tom však až v dalším článku - Solvayovy lomy a okolí. 

http://michaltriska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=673173 

 

32. Solvayovy lomy a okolí 

idnes.cz - blog | 13. 08. 2018 | Téma: Solvayovy lomy 

V Českém krasu najdeme bývalý vápencový lom, kde můžete navštívit zdejší skanzen, ve kterém 

se můžete projet i vláčkem. V okolí pak projdeme stezkou přes místní vápencové vodopády, až do 

Srbska. 

Náš výlet pokračuje (po zelené stezce) od vyhlídky Svatý Jan pod Skalou do oblasti zvané 

Solvayovy lomy. 

Solvayovy lomy – je oblast bývalého lomu, kde najdeme dvě 30 metrů vysoké vápencové stěny. 

Vápenec se zde již netěží a tak stěny využívají horolezci. 

Dále podél kolejí mineme geologickou expozici Českého krasu, rozcestník s bodem záchrany a 

dorazíme ke zdejšímu skanzenu. 

Hornický skanzen Solvayovy lomy leží v bývalém lomu v Českém krasu. Těžit se v tomto lomu 

začalo v roce 1918 a jeho ukončení bylo v roce 1963. Třicet let po té bylo založeno občanské sdružení, 

které se svými členy opravilo úzkorozchodnou dráhu a vybudovalo zde skanzen. 

V areálu najdete značené stezky, které vás provedou areálem a vysvětlí vám, jak probíhala těžba 

a doprava místního vápence. Svést se můžete i důlním vláčkem. 

Bohužel v době kdy jsem zde byl já, tak byl skanzen zavřený, ale i tak se zde dalo toulat. 

Od skanzenu vyrazíme po zelené stezce, kde mineme Jeskyni Arnika – ta zde byla objevena 

teprve nedávno a to v roce 1995. Její průzkum stále probíhá. 

Od rozcestí Boubová, se vydáme dále po červené stezce až k vodopádům. 

Bubovické vodopády patří mezí jedny z nejkrásnějších míst v okolí. Jsou tvořeny vápencovými 

schody, které jsou pokryty mechem a kapradím. Vodopády jsou dobře přístupné po turistické stezce, 

avšak po většinu roku jsou vyschlé. Ideální je proto místo navštívit v zimě anebo po vydatných 

deštích. 

Kousek za vodopády se napojíme u rozcestí - Kubrychtova bouda - (na modrou stezku), odkud 

budeme pokračovat (cca 2.3 km) do Srbska. 

Abychom se dostali k vlaku a domů, přejdeme Srbskou lávku nad řekou Berounkou. 

Kousek za lávkou je pak vlakové nádraží - Srbsko, odkud se dostaneme přímým vlakem do 

Berouna, nebo Prahy. 
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34. Po čem si šlapeme? 

Svět motorů | 20. 08. 2018 | Téma: Český kras 

Skály a stavby z kamene jsou nejviditelnějšími prvky toho, co máme pod nohama či koly. Obecně 

i konkrétně. Třeba legendární pražskou dlažbu. Nejsnáze a nejodborněji se s podzemím naší země 

seznámíte v geoparcích. 

33. díl: Geoparky a geolokality 

Když se řekne geologie, asi nejčastěji vytanou na mysli trilobity a Barrandov. Snad i proto 

Geopark Barrandien bude dvakrát. Od roku 2003 existuje na dvoře Muzea Českého krasu v Berouně 

expozice s tímto názvem a vystavenými barrandienskými horninami, a na jaře letošního roku byla 

schválena Národní radou geoparků kandidatura Geoparku Barrandien, jehož projekt zahrnuje území 

o ploše 473 km2 (Praha, STČ) se 70 geolokalitami, ale i jeskyněmi, důlními skanzeny a dalšími 

zajímavostmi. 

Tento výčet dobře charakterizuje geoparky. Jedná se o geologicky cenná území, v nichž spoluprací 

místních obyvatel i řady organizací jsou vedle geologických objektů prezentovány i kulturní, 

archeologické a historické památky. Za „šutry“ můžete jet zatím do osmi oblastí. 

Nejdůvěrněji snad známe dlažbu pod nohama. Techniku, jak vzniká, lze poznat zejména v 

geoparku Vysočina, jehož součástí je i lom Mrákotín. Tradiční řemeslo – kamenictví – představuje 

také Městské muzeum ve Skutči. Uvnitř se seznámíte s historií kamenoprůmyslu, venkovní expozice 

nabídne procházku fiktivním kamenolomem. Kromě kamenictví tu ale připomínají i zdejší tradici 

výroby bot včetně legendárních botasek. Na Moravě existuje ještě Geopark Podbeskydí. 

Zajímavou expozici najdete i ve městě u dvou dávných moří, Heřmanově Městci, které se tak 

nachází na rozhraní dvou geologických celků. Expozice je tvořena deseti bloky z území Národního 

geoparku Železné hory, které jsou velikosti minimálně 1x1 m. Část je naleštěna tak, aby bylo možné 

nahlédnout do struktury horniny. 

Do Národního geoparku Ralsko, ležícího na území bývalého vojenského prostoru a mezi třemi 

středověkými hrady (Ralsko, Bezděz, Děvín), láká hlavně průrva Ploučnice. Vzhledem k malému 

zatížení areálu člověkem v době armádní se zde zachovala geodiverzita, a navíc se sem vrátila 

divočina. Místní komunikace mají různou kvalitu, narazíte i na úseky, kde byste raději jeli 

vypůjčeným autem. Ačkoliv vojenský prostor byl asanován pyrotechniky, raději se držte značených 

tras. 

Náš nejstarší Geopark Český ráj (2005) je mnohem rozsáhlejší než populární stejnojmenná CHKO 

Český ráj kolem Turnova. Unikátní pískovcová skalní města „vlastní“ ale také geopark Broumovsko 

(labyrinty Adršpašsko-teplických skal, Broumovských stěn), kde se lze podívat i do podzemí díky 

hornickým památkám v Jestřebích horách (například měděný důl Bohumír v Jívce). 

Přeshraniční spolupráci mají Geoloci a Egeria na Tachovsku a v Podkrušnohoří, takže kromě 

tuzemských geoparků můžete nahlédnout i na zahraniční. Geologii můžete studovat také v Praze, a 

nejen na chodnících nebo vozovkách. Na Vinohradech najdete expozici Geosvět. 

Geopark Kraj blanických rytířů 

Legendární vrch Blaník (638 m) proslul pověstí o spících blanických rytířích. Jeden speciálně 

probuzený působí jako průvodce a maskot Domu přírody Blaník. Seznámí vás s legendou, CHKO 

Blaník i zdejším geoparkem a expozicí věnovanou přírodním, geologickým i kulturně-historickým 

zajímavostem Podblanicka. Nabízí se ale i dobytí vrcholu Velkého Blaníku, kde je rozhledna 

umožňující pohled na celou oblast Podblanicka. Ke spatření jsou i pozůstatky keltského hradiště. Jen 

dvacet kilometrů od Domu přírody je u Hulice u vodní nádrže Švihov na Želivce (kousek od sjezdu 

z D1) i Vodní dům. Na zámku v obci Louňovice pod Blaníkem se nachází archeologická expozice 

věnovaná výzkumu na obou Blanících. Široké spektrum poznání a zábavy pak nabízí Farma Blaník 

u obce Ostrov. 

Bezplatné parkoviště u obou expozic (Dům přírody i Vodní dům). Parkoviště je také na červené 

značce na začátku výstupu na Blaník. V nedaleké obci Kondrac najdete u kostela, kde se dá parkovat, 

restauraci U Matoušků, která je proslulá chutnými a velkými vepřovými řízky. Restaurace objevíte 

ale i v Louňovicích pod Blaníkem a nedalekém Načeradci. 
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Foto popis| Zajímavými „geopamátkami“ jsou bludné kameny. Ten k na snímku objevíte v parčíku 

před vodní tvrzí v Jeseníku 

Foto popis| Muzeum kamenictví ve Skutči kromě interiéru věnovaného historii kamenického 

řemesla má i exteriér ilustrující lom 

Foto popis| Geopark Český ráj, považovaný za unikátní učebnici geologie, existuje od roku 2005 

a byl u nás první 

Foto popis| Z četných skalních vyhlídek na hřebeni Broumovských stěn si můžete po celý rok 

vychutnat úchvatné výhledy 

Foto popis| Ačkoliv Geopark A Žele Železné hory nabízí hodně „kamenných“ zajímavostí, jako 

příklad jeho ja na nabídky uvádíme historickou památku – dřevěný krytý most s kostelem v Kočí 

Foto popis| Obydlí, poustevny, kostel i kaple byly ve skalním hradu Sloup vytesány do skály 

Foto popis| Průrva Ploučnice v Novinách pod Ralskem je výsledkem přírody i lidského úsilí, zdejší 

dva tunely vyrubal člověk 

Foto popis| Travertinová kaskáda v Tiché patří k nejzajímavějším lokalitám geoparku Podbeskydí 

Foto popis| Mrákotínskou žulu najdete na Pražském hradě i po celé Evropě 

Foto autor| Foto Geoparky Broumovsko, Podbeskydí, Ralsko, Český ráj, Kraj Blanických rytířů, 

Železné hory, Muzeum Skuteč a autor 

 

34. Na třicet let starém kole podél Berounky 

idnes.cz - blog | 26. 08. 2018 | Téma: Český kras 

Tento čtvrtek jsem opět vytáhl z boudy svoje třicet let staré pánské kolo Liberta a vydal jsem se 

na něm na výlet. Tentokrát po cyklotrasách podél Berounky. Jel jsem z Mokropsů přes Dobřichovice, 

Karlštejn, Srbsko až do Berouna. 

Tady mne sice nejprve skropila kratší dešťová přeháňka. Ale když přestala, mohl jsem se vydat k 

řece Berounce na cyklotrasu „Po stopách českých králů“. 

A tady hned pod Mokropsy, na levém břehu Berounky se nalézá Osada Údolí Staré řeky. Mají zde 

jak chaty, tak hřiště, osadní domek a také vztyčenou vlajku osady. Připomínám, že „Stará řeka“ je 

trampský název pro Berounku. A o osadě se dokonce zmiňuje i Bob Hurikán (viz „Čeští trampové: 

Kdo byl Bob Hurikán?“) ve svých Dějinách trampingu z roku 1940. Vlastně jsou to původně dvě 

osady. Jednak osada „Staří kamarádi“, která vznikla v roce 1931. Bob Hurikán píše, že Staří kamarádi 

jsou známými volejbalisty, kuželkáři a tanečníky. A také, že jejich veselé večery dovedou přilákat 

mnoho trampů z blízkých a vzdálených osad. Druhá osada se jmenuje Klub Údolí Staré řeky, která 

prý v době vzniku Hurikánovy knížky byla největší trampskou osadou vůbec. A že se zde pěstuje 

všechno, co se sportem nazývá. A podle webových stránek „http://www.osadausr.cz/“ došlo v roce 

1946 ke spojení obou osad. 

Vydal jsem se dál. Cestou mne sice párkrát zazlobilo zadní kolo mojí Liberty. Pomohla mi jedna 

rodina na kolech, které se ale moje kolo velmi líbilo. A tak jim samozřejmě děkuji. Říkali mi také, že 

tato kola se vrací zpět do módy. Sice ještě párkrát mě to zazlobilo, a tak jsem měl strach, zda vůbec 

dojedu. Ale nakonec se vše umoudřilo, a tak jsem v pořádku dojel nejprve do Dobřichovic. 

Dobřichovice již v roce 1253 získal od krále Václava II. řád křížovníků. V roce 1420, zde byla 

vystavěna tvrz. Ta byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek, který sloužil jako sídlo 

velmistrů. V roce 1639 byl vypálen švédským vojskem a v roce 1676 znovu vystavěn. A po požáru 

roku 1779 byl obnoven ve stylu pozdního baroka. Dnes je běžně návštěvníkům nepřístupný.  

V Dobřichovicích jsem také přejel po mostě na druhý břeh Berounky. Možná si všimnete vzadu 

suchých fleků, které způsobilo letošní suché léto. 

Dorazil jsem do Zadní Třebáně. Zde jsem si koupil další láhev s minerálkou, protože na kole je 

třeba hodně pít. A zvlášť, když je horko. 

První zmínky o Zadní Třebáni jsou z přelomu 10. a 11. století. 

Nyní pro cyklistu nastane problém, jak se dostat opět na druhý břeh řeky. Takže se musí k nádraží, 

tam do podchodu a z podchodu vede cesta na lávku přes řeku. 
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A na druhé straně Berounky se nalézá Hlásná Třebáň. Vždy, když tudy jedu, vzpomenu si na 

stejnojmennou píseň Ivana Mládka. 

 První zmínka o ní je z roku 1000, tedy také z přelomu 10. a 11. století. Původně se nazývala 

„Přední Třebáň“. Ale později se přejmenovala na Hlásnou, a to z důvodu robotní povinnosti zdejších 

mužů vykonávat strážnou a hlásnou službu na hradbách a věžích hradu Karlštejna. 

Konečně jsem dorazil do Karlštejna. Zde člověka nejprve přivítá prvorepublikový bunkr. Tyto 

byly určeny k ochraně Prahy. A ten karlštejnský je dokonce uspořádaný jako muzeum k návštěvě s 

průvodcem. 

No a tady ho máme. Hrad Karlštejn. Na svých cestách jsem se mu věnoval tolikrát, že jen 

připomenu, že ho založil císař Karel IV., a to na ochranu říšských korunovačních klenotů a svatých 

ostatků a též zde byly uchovávány i české korunovační klenoty. Základní kámen byl položen dne 9. 

června 1348. 

Z Karlštejna jsem si to namířil dále po silnici na Srbsko. A tady mne hned u silnice překvapila 

menší jeskyně. 

Tato jeskyně má jen kolem 10 metrů. A na první pohled na ní působila i lidská ruka. Ale někde v 

prostoru mezi Karlštejnem a Srbskem se má nalézat i jeskyně Ementál, která měří 1884 metrů a je 

to tedy jen o nějakých sto metrů kratší komplex než ten v Koněpruských jeskyních.  

Tato jeskyně byla objevena v letech 1988 – 90. A jedná se údajně o nejkrásnější jeskyni v Českém 

krasu.  

Letos jsem už byl v Chorvatsku (viz Plitvická jezera 2018). A teď jsem i v Srbsku. Tedy v tom 

Srbsku u Berounky, abychom si rozuměli. 

Pokračoval jsem dál po cyklotrase „Po stopách českých králů“ a za Srbskem jsem narazil na kemp, 

kde jsme před dvanácti lety měli závěrečnou výpravu pro děti z našeho turistického oddílu. 

Cesta teď vede pod skalní stěnou, kde se nalézá i tato malá jeskyňka. Ale to je jen předehra toho, 

co na turisty a cyklisty čeká, až přejedou říčku Loděnici neboli Kačák. 

Tam se nalézá lom Alkazar. Usadili se zde lidé už v nejstarších dobách. Už v době měděné, 

bronzové a železné zde přebývali pravěcí lidé. Na kopci Kozel nad lomem se nalézá jejich pravěké 

hradiště. V 9. století se zde nalézalo přemyslovské hradiště s akropolí a třemi liniemi valů. Na začátku 

20. století tady vznikl etážový lom na těžbu vápence. Od toho jsou tady ty štoly. Ten zde však byl v 

roce 1940 ukončen. Místo toho se ho chopili za 2. světové války nacisté, kteří zde budovali podzemní 

továrnu s krycím názvem Kainit. Měli se zde dokonce montovat součásti k nacistickým raketám V-

1 a V-2. Ale z toho nakonec sešlo. A protože druhou podzemní továrnu měli v nedalekém komplexu 

lomů „Amerika“, existuje dokonce legenda, že obě továrny mohly být propojeny dlouhou, 

několikakilometrovou štolou. Jenže tu se zatím nalézt nepodařilo. V 60. letech se tady pak ukládal 

radioaktivní odpad. Ale ta místa, kde se tak dělo, jsou dnes zabezpečená a žádné ozáření tu nehrozí. 

Dnes je naopak vítaným cílem turistů, cyklistů, inline bruslařů, horolezců a dobrodruhů všeho 

druhu. Čas od času sem připravím výpravu i pro svůj turistický oddíl. A v jedné ze štol, kterou dobře 

znám a vím, že tam dětem žádné nebezpečí nehrozí, jim připravuji bojovku po svíčkách. Akorát se 

zde nesmí moč hlučet, protože v chladných měsících roku zdejší štoly slouží i jako zimoviště 

netopýrů. A dnes také často zdejší lom slouží i jako filmová kulisa. Točil se zde například „Pan Tau 

na pionýrském táboře“, který jsem si vzal nedávno na paškál ve svém článku „Cože? Na tábor s 

keramickým talířem?“. Dále se zde točila celá řada dalších filmů. Dokonce předloni se nám tu na 

výpravě stalo, že jsme zde viděli kulisy pro natáčení seriálu Britannia. A toto místo jsem už i já 

dvakrát využil pro své blogerské sportovně-fantasy seriály pro děti a mládež. Například v seriálu 

„Páťa a kolo Zláťa“ to bylo v dílech: Páťa a kolo Zláťa: Cesta na Alkazar a Páťa a kolo Zláťa: Na 

rytířském souboji. A pak lomy Alkazar společně s pověstmi z nedalekých lomů Amerika se staly i 

předobrazem příběhů v Můří jeskyni v mém Seriálu „Inlajnový duch“, a to konkrétně příběhy 

Ztracená baterka na výpravě, Kopec na cyklostezce, Konečně před tajemnou jeskyní a Dobrodružství 

v jeskyni. Vždyť i sem se dá pohodlně Z Berouna podél řeky dojet jak na kole, tak na kolečkových 

bruslích, a to jako z města kolem řeky v onom seriálu. 



183 

  

Já jsem si to tady nafotografoval a z fotografií jsem udělal fotoblog „Dobrodružný lom Alkazar u 

Berounky“. A pak nasedl na kolo a pokračoval dál na Beroun. 

Na ostrohu, na druhém břehu Berounky, je historická obec Tetín. Ten, jak tam zavraždili svatou 

Ludmilu. 

Jé, ovečky se tu pasou. 

A už se pomalu blížím k Berounu. 

Dálniční most v Berouně. Zdravím Majka. 

I v Berouně je v řece málo vody. 

A pak jsem si to už namířil na nádraží a vlakem zpět domů. 

Zvládl jsem to. A jsem rád, že moje třicet let staré kolo, které jsem dostal ještě jako dítě, to i přes 

počáteční problémy se zadním kolem zvládlo těch 25 kilometrů. 

Zdroje: wikipedia, místní informační tabule, odkazy použité v článku, Hurinán B., Motl S.: Dějiny 

trampingu, Novinář, Praha, 1990 

http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=676374 

 

35. Dobrodružný lom Alkazar u Berounky 

idnes.cz - blog | 25. 08. 2018 | Strana: 0 | Téma: Český kras 

Dovolte, abych vás dnes provedl tajuplným lomem Alkazarem, který je dobře přístupný pěším 

turistům, cyklistům i inline bruslařům. Nalézá se u soutoku Kačáku se Starou řekou, jak říkají staří 

trampové Loděnici a Berounce. 

Usadili se zde lidé už v nejstarších dobách. Už v době měděné, bronzové a železné zde přebývali 

pravěcí lidé. Na kopci Kozel nad lomem se nalézá pravěké hradiště. 

A nejen to. V nedalekém Šanově koutě byly objeveny pozůstatky pravěkých lovců koní z 

magdalénské kultury staré až 12 tisíc let. Z tohoto období se tam byla nalezena břidlicová destička s 

rytinou koně. 

Ale vraťme se zpět na Kozel nad Alcazarem. V 9. století se zde nalézalo přemyslovské hradiště s 

akropolí a třemi liniemi valů. 

Na začátku 20. století tady vznikl etážový lom na těžbu vápence. Od toho jsou tady ty štoly. 

Ten zde však byl v roce 1940 ukončen. Místo toho se ho chopili za 2. světové války nacisté, kteří 

zde budovali podzemní továrnu s krycím názvem Kainit. Měli se zde dokonce montovat součásti k 

nacistickým raketám V-1 a V-2. Ale z toho nakonec sešlo. 

A protože druhou podzemní továrnu měli v nedalekém komplexu lomů „Amerika“, existuje 

dokonce legenda, že obě továrny mohly být propojeny dlouhou, několikakilometrovou štolou. Jenže 

tu se zatím nalézt nepodařilo. 

V 60. letech se tady pak ukládal radioaktivní odpad. Ale ta místa, kde se tak dělo, jsou dnes 

zabezpečené a žádné ozáření tu nehrozí. 

Dnes je naopak vítaným cílem turistů, cyklistů, inline bruslařů, horolezců a dobrodruhů všeho 

druhu. 

Čas od času sem připravím výpravu i pro svůj turistický oddíl. A v jedné ze štol, kterou dobře 

znám a vím, že tam dětem žádné nebezpečí nehrozí, jim připravuji bojovku po svíčkách. 

Akorát se zde nesmí moč hlučet, protože v chladných měsících roku zdejší štoly slouží i jako 

zimoviště netopýrů. 

A dnes také zdejší lom slouží i jako filmová kulisa. Točil se zde například „Pan Tau na pionýrském 

táboře“, který jsem si vzal nedávno na paškál ve svém článku „Cože? Na tábor s keramickým 

talířem?“. Dále se zde točila celá řada dalších filmů. Dokonce předloni se nám tu na výpravě stalo, 

že jsme zde viděli kulisy pro natáčení seriálu Britannia. 

A toto místo jsem už i já dvakrát využil pro své blogerské sportovně-fantasy seriály pro děti a 

mládež. Například v seriálu „Páťa a kolo Zláťa“ to bylo v dílech: Páťa a kolo Zláťa: Cesta na Alkazar 

a Páťa a kolo Zláťa: Na rytířském souboji. A pak lomy Alkazar společně s pověstmi z nedalekých 

lomů Amerika se staly i předobrazem příběhů v Můří jeskyni v mém Seriálu „Inlajnový duch“, a to 

konkrétně příběhy Ztracená baterka na výpravě, Kopec na cyklostezce, Konečně před tajemnou 
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jeskyní a Dobrodružství v jeskyni. Vždyť i sem se dá pohodlně Z Berouna podél řeky dojet jak na 

kole, tak na kolečkových bruslích, a to jako z města kolem řeky v onom seriálu.  

Podobná místa v Českém krasu: 

Podzim v lomech Na Americe 

Koukolova hora 

Lom Na Kobyle 

Trampskou stopou po Českém Krasu 

Králičím údolím za trampským duchem Hagenem 

http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=676311 

 

36.  Údolí děsu zachraňovalo lidi od hladu a bídy, nyní láká krásnou přírodou 

ctidoma.cz | 27. 08. 2018 | Autor: Michal Mezera | Téma: Rezervace Koda 

Národní přírodní rezervace Koda je poměrně rozsáhlá oblast a Kodská rokle představuje místo 

jedné z nejstarších osad – Údolí děsu. Údolí děsu je místo, které v minulosti spojovalo trampy a díky 

době, která vládla, sem lákalo lidi za záchranou od hladu a bídy. Místo toho si však většina přinesla 

modřiny a oděrky. Název Údolí děsu na skálu v tomto údolí napsal jeden z trampů. 

Údolí děsu se ale jako název začalo používat později, a to někdy kolem roku 1925, kdy se na toto 

místo přihnala nezastavitelná bouře, která změnila trampskou osadu na jednu velkou řeku. Koda je 

odvozena od staroslovanského výrazu a v překladu znamená záhada nebo kouzlo. To potvrzuje i 

pramen Kodského potoka, který má údajně zázračné vlastnosti a nikdy nezamrzá. 

V oblasti Koda najdete vedle sebe dva rybníčky napájené srážkovou vodou a krasovým 

pramenem. 

Láká milovníky měkkýšů i archeology 

Oblast Koda patří mezi nejstarší chráněné území v CHKO Český kras. Na těchto místech budete 

obdivovat krasové jevy, které tady po dlouhá léta vznikaly. Na své si tady přijdou především 

milovníci trilobitů, měkkýšů, hlavonožců a dalších mořských živočichů. Proto jde dost možná o 

místo, které přitahuje archeology. 

V oblasti Koda najdete vedle sebe dva rybníčky napájené srážkovou vodou a krasovým 

pramenem.  

Jde o nejsilnější krasový vývěr v Českém krasu. Potůček má stálou teplotu 11 °C a to je důvod, 

proč nikdy nezamrzá. 

Ze Srbska vyrazte po žluté 

Národní přírodní rezervace Koda patří spíše k zalesněným územím rozprostírajícím se na západ a 

jih od řeky Berounky. Místo je uloženo mezi obce Tetín, Tobolka a Srbsko a rozkládá se mezi 

Tobolským vrchem, Kodskou a Císařskou roklí. Krajina je zajímavá díky vzniklým krasovým jevům 

silurských a devonských vápenců i v oběma roklemi protékajícími potůčky. 

Ideální je vyrazit na výlet z obce Srbsko, a to po žluté turistické značce proti proudu Kodského 

potoka. Žlutá značka nás zavede ke Kodské studánce, která je zdrojem pro nezamrzající rybníček. 

Zajímavostí tady rozhodně je vzniklá podzemní mlýnice. Na rozcestí v Kodě pak pokračujte po 

modré značce, která vás vede pěšinou a příjemnou krajinou. Odbočka ke Kodské jeskyni je poměrně 

nenápadná a na jižním svahu Kodské rokle se před vámi rozprostře nenápadná jeskyně připomínající 

úkryt. 

Malá, ale přístupná. 

Kodská rokle nabízí jednu z nejvíce zajímavých místních lokalit, která láká především archeology 

– Kodská jeskyně někdy též nazývaná jeskyně Koda. Jedná se pouze o 17 metrů dlouhou chodbu 

bez krápníkové výzdoby či mrazovou destrukci ukloněných vrstev devonských vápenců. I přestože 

je tak malá a vypadá jakoby uměle vytvořená, láká mnoho turistů a milovníků přírody. 

Kodská jeskyně se může zase pochlubit svou archeologickou historií. Právě díky tomu, jak vypadá, 

zde bylo prokázáno osídlení jeskyně v několika periodách. Její vhodná poloha, široký vchod a 

celkový prostor vybízí k bydlení. Byly zde nalezeny zbytky keramiky, zbraně, zvířecí kosti i ohniště, 

které nás zavedou do doby od středního paeolitu až po středověk. V době husitské se stala tato malá 
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jeskyně útočištěm a místem pro úkryt v časech nebezpečí. Mnoho nálezů je zde vzácných a velmi 

ojedinělých. Archeologické vykopávky tu prováděli i lidé jako Prošek, Petrbok nebo Axamit. 

I jeskyně Martina láká turisty. 

Kodská jeskyně v národní přírodní rezervaci Koda ale není sama. Jeskyně Martina zde může 

přilákat další návštěvníky svou krápníkovou výzdobou. Je dlouhá přes 450 metrů a skýtala místo pro 

naše prapředky již v době paeolitu. Do této krásné jeskyně se dostanete po modré značce z rozcestí 

na Kodě. Nicméně celá oblast skrývá mnoho malých jeskyň, které mají svou historii, a rozhodně tak 

stojí za návštěvu. 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/20...-bidy-nyni-laka-krasnou-prirodou-43665 

 

37. Vápencový lom, hornický vláček a horolezecké skály. Vítejte v Solvayových lomech!  

krajskelisty.cz | 09. 09. 2018 | Autor: Štěpán Cháb | Téma: Solvayovy lomy.   

Na dnešní výlet se vydáme z obce Bubovice v okrese Beroun. Našim cílem je dva kilometry 

vzdálený bývalý vápencový lom, kde dnes funguje unikátní skanzen Solvayovy lomy.  Tak Zdař Bůh! 

K lomu nás přivede modrá značka a posledních několik desítek metrů ujdeme po klidné silnici. Z 

centra Bubovic trvá cesta přibližně půl hodiny a terén není nijak náročný, zvládnout se tedy dá i s 

malými dětmi a kočárky. 

Velká dřina, malá odměna 

Po vstupu do areálu je pro zvídavé návštěvníky připravena exkurze do historie vápencového lomu.  

Od členů spolku Barbora, který skanzen provozuje, se dozvídáme, kdy lom vznikl a jak se v něm 

pracovalo. No, řeknu vám, že to byla nejspíš dřina dnešnímu člověku nepředstavitelná, za kterou byla 

vyplácena mzda neveliká. 

Výroba sody Solvayovou metodou 

„Lom byl založen, aby zásoboval vápencem továrnu v Neštěmicích u Ústí nad Labem, která se 

zabývala výrobou sody takzvanou Solvayovou metodou. Od toho je odvozen i nejčastěji užívaný 

název lomu a název dnešního skanzenu. Vlastníkem a provozovatelem lomu byl stejně jako u 

neštěmické továrny Rakouský spolek pro chemickou a metalurgickou výrobu a výrobu amoniakální 

sody systém Solvay. Koncesi pro vybudování lomu se podařilo získat v roce 1916 a ještě na přelomu 

let 1916 a 1917 proběhlo zadání zakázek na stavbu objektů potřebných pro lom, neboť před zahájením 

těžby bylo třeba postavit v lomu kancelář, zázemí pro zaměstnance, sklady a strojovnu pro motor k 

pohonu kompresoru,“ vypráví náš průvodce. 

Dobová důlní technika 

Samotná těžba začala v roce 1918 a trvala až do roku 1963. Samozřejmě se mezitím událo v lomu 

spoustu historických věcí, ale o těch se nejvíc dozvíte, když se do Solvayových lomů osobně 

vypravíte. V hlavní budově muzea na vás čekají celkem čtyři expozice věnující se následujícím 

tématům: Těžba a doprava vápence v Českém krasu, Geologie a speleologie, Nákladní lanové dráhy 

a Dobová strojní dílna. Navštívit můžete také podzemní štolu. Pěší prohlídka podzemí nabízí pohled 

na dobovou důlní techniku v jejím přirozeném prostředí. 

Úzkorozchodný vláček 

Na nás už ale nyní čeká hlavní lákadlo skanzenu, projížďka hornickým úzkorozchodným vláčkem 

po 1,8 kilometru dlouhé vyhlídkově naučné trati. Při přibližně dvacetiminutové jízdě se můžete 

kochat výhledy na skalní masiv v bývalém lomu, který má dvě stěny vysoké až 30 metrů a od roku 

2014 patří mezi hlavní horolezecké lokality Českého krasu. 

Pojedete také kolem venkovní geologické expozice hornin Českého krasu. Po vystoupení z 

vláčku se můžete projít po naučné stezce a podívat se na všech 17 exponátů neživé přírody a dvě 

naučné tabule, které vám osvětlí geologický a paleontologický vývoj této oblasti. 

Vyhlídka 

Pokud budete mít po návštěvě skanzenu a Solvayových lomů ještě chvíli času, můžete si po 

červené turistické značce dojít na kouzelnou, ale pozor, také trochu nebezpečnou, vyhlídku na Svatý 

Jan pod Skalou. Případně pokračovat dále přímo do tohoto historického sídla, ale o něm jsme již v 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/20...-bidy-nyni-laka-krasnou-prirodou-43665
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této rubrice psali, proto naše putování končíme na vyhlídce. Šťastný vstup do nového školního roku 

a Zdař Bůh, přátelé poutníci! 

https://www.krajskelisty.cz/stredocesk...-vsolvayovych-lomech-cesky-poutnik.htm 

 

38. Barevné podzimní lezení ve Svatém Janu 

horydoly.cz | 19. 10. 2018 | Téma: Svatý Jan pod Skálou 

Podzimní horolezectví ve Svatém Janu pod Skálou je barevné. Jeho kouzlo vytváří bílé skály, žluté 

modříny na svazích, zelené borové lesy a červená střecha kláštera. Dopoledne lezeme na Dušičkové 

stěně, odpoledne pod Křížem nebo za klášterem. Necháme tak na sebe svítit celý den slunce.  

Jak na to 

Kde je Svatý Jan pod Skálou 

Svatý Jan je vesnice v hlubokém skalnatém údolí v Českém krasu na půl cestě mezi Prahou a 

Berounem. Vlak jezdí přes Loděnici nebo Karlštejn, autem se přijíždí po plzeňské dálnici a příměstské 

autobusy kličkují od vesnice k vesnici na trase Praha – Beroun.  

Zákazy lezení 

Lezení na Dušičkové stěně a stěně Za klášterem je povoleno celoročně. Stěna Pod Křížem a 

Trojúhelníková stěna je zakázaná od ledna do června. Pravá zarostlá část stěny Pod Křížem je 

zakázaná po celý rok. Zákaz lezení se vztahuje i na Svatojánskou kobylku a skály Na průchodě. 

Ochránci přírody doporučují sestup slaňováním, pokud je to možné. Pěší sestup okolo stěn je 

nouzové řešení.  

Ubytování 

Nejbližší ubytování pod střechou je v hotelu Obecná škola ve Svatém Janu. V Srbsku jsou další 

možnosti - hotel Berounka, hotel Elma a penziony. Placené spaní je možné v kempu u hřiště, nebo 

zdarma na tábořišti v lomu Alkazar.  

Jídlo a pití 

Restaurace ve Svatém Janu je v hotelu Obecná škola, v Hostimi je vesnická hospoda U Krobiána 

a v Srbsku je několik hospod - horolezci se scházejí v hotelu Berounka.  

Udělali jsme si výlet na dvě pětkové klasiky ve Svatém Janu.  

Jedeme vlakem 

Nejprve jsme vylezli dvoudélkové Kamarády z Tour Ronde na Dušičkové stěně a poté jednu délku 

O strach postaráno na stěně Za klášterem.  

Jsme bohatí, jedeme tedy vlakem z Prahy do Srbska. Kdybychom chtěli ušetřit, pojedeme 

příměstským autobusem do Loděnice nebo přímo do Svatého Jana. Ze Srbska jdeme necelou hodinu 

proti proudu Berounky k soutoku s Kačákem a dále proti jeho proudu až do Svatého Jana.  

Kamarádi z Tour Ronde 

Obtížnost: 5 UIAA (starší průvodce uvádějí 4 až 4+)  

Kde se leze: Dušičková stěna, levá část  

Prvovýstup: J. Hiller, S. Hokr, J. Tintěra. 16. října 1971.  

Jištění: smyčky, střední a velké vklíněnce, 3 kruhy, 2 skoby, slaňovací borhák  

Přicházíme od Hostimi po silnici. Dušičková stěna se zvedá po levé ruce za mostem. Bílá skála se 

tyčí nad loukou s trampskými chatami. Obejdeme je zleva po cestičce a ocitáme se na úpatí. 

Batohy odkládáme v bivakovém převisu. Společnost nám dělají stará nosítka. Kdysi je sem umístil 

Český horolezecký svaz, teď už jsou k ničemu.  

Od převisu popojdeme asi dvacet metrů doleva k zarostlému žebru. Prvních pár metrů stoupám po 

hlinité pěšince skrze křoví.  

Zajistím se smyčkami o jeho kmeny a ocitám se pod kolmou stěnkou. Hledám skobku, která tu 

bývala, ale nic nenacházím. Zajistit se tedy musím až po dvou metrech na travnaté poličce (vklíněnec, 

smyčka).  

Po ní udělám pár kroků doprava ke kruhu. Protože si chceme lezení užít, využijeme pohodlný 

štand ke střídání na ostrém konci lana.  
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Hanka se vydává do prvních oklouzaných chytů a stupů. Jediné místo je v Kamarádech takhle 

nepříjemné. Po třech metrech se dá ovšem do spáry založit první dobrý vklíněnec a pak hned několik 

dalších.  

Bohužel to se Hance nedaří a vypadávají pod ní jeden za druhým. Nakonec jsme oba rádi, že dolézá 

bez jediného jištění k dalšímu kruhu. Prastará skoba v tomto mírně převislém úseku už také 

neexistuje. 

Od druhého kruhu se uhýbá dost doleva a obloukem se lehce leze do kouta nad námi. Hanka si to 

o dost ztěžuje a mastí přímo vzhůru k málo důvěryhodnému kroužku.  

Dobírá mne, dolézám k ní a kroužek pojišťuji obrovskými hodinami vyhrabanými generacemi 

lezců ve skalním bloku na štandu. Posledních pár metrů je zase na mě.  

Pěkné lezení vede nejprve spárkou. Když do ní založím vklíněnec, nemůžu se v ní držet. Následuje 

kout, jehož obtíže zdánlivě ustoupí, když cvaknu dvě skoby zatlučené společně, aby dobře držely. 

Ještě několik metrů a vkládám karabinu do borháku pod temenem skály. 

Slaňovací a zároveň dobírací kruh mám na dosah pravé ruky. V něm si Hanku doberu a poté na 

dvě délky v klidu slaníme pod Dušičkovou stěnu. Máme v kapse další přelez našich oblíbených 

kamarádů.  

Video: Kamarádi z Tour Ronde na Dušičkové stěně  

O strach postaráno 5 UIAA  

Obtížnost: 5 UIAA (starší průvodce uvádějí 4+)  

Kde se leze: stěna Za klášterem, levá část  

Prvovýstup: J. Kopecký, V. Sedláček, M. Mánek. 2. ledna 1975.  

Jištění: střední vklíněnec, střední friend, 2 smyčky, 7 borháků, 1 skoba  

Dušišková stěna se noří do stínu. Kvapně házíme batohy na záda. Stále ještě navlečení do úvazků 

a ověšení horolezeckým materiálem se přesouváme na druhou stranu údolí.  

Slunce právě začíná svítit do stěny Za klášterem. Dříve to býval lámavý postrach horolezců. Ne 

nadarmo se zdejší cesty jmenují například Západočeské kamenolomy, Kamenný déšť a také O strach 

postaráno.  

Je to náš oblíbený výstup, ale už jsme ho patnáct let nelezli. Má se ukázat, že zájem lezců celou 

skálu včetně „strachu“ zkultivoval. Milakay bezpečné borháky, směry jsou vyčištěné od volných 

kamenů. Je otázka, zda-li je to tak lepší, nebo zda mělo na skále zůstat místo pro dobrodružství.  

Lezu první. Určitě vytočím celých padesát metrů. Na střídání není nikde místo.  

První část stěny, která mne přivádí do kouta, si pamatuji jako lehkou, ale velmi lámavou. Lehká 

zůstala, ale při troše opatrnosti se neláme nic. Leze se příjemně z poličky do poličky přes krátké kolmé 

úseky.  

Masivní borháky ukazují cestu a značně omezují svíravý pocit v dolní zadní části těla. 

Vzpomínám na pár rezavých skob v koutě a nedržící vklíněnce. Teď jsou sice borháky dál od sebe, 

ale bezpečí je zaručeno. Dolézám na nevýraznou polici, po které se dříve uhýbalo doleva na hranu.  

Chvíli přešlapuji, hledám očima skoby, udělám pár kroků do exponované stěny, ale nic 

nenacházím. Vydávám se tedy přímo vzhůru. Je to těžší než dříve, ale jde to. To je asi ten rozdíl půl 

stupně, který přidaly nové horolezecké průvodce oproti starým.  

Dolézám k první skobě. Má kroužek, ale nevypadá důvěryhodně. Poprvé přecházím z čistě 

stěnového lezení na kout. Rozkročuji se do protilehlé stěny, podívám se pod nohy do hloubky, 

zhluboka se nadechnu a za pár kroků cvakám další borhák.  

Smyčka, vklíněnec a friend mi dodávají odvahu k dalšímu postupu. Opatrně oblézám po levé 

straně malý převis a hledám, koukám na další borhák. Dochází mi karabiny. Rozdělávám expresky.  

Poslední kroky, poslední borhák a konec stěny. Sunu se po listí a suti ke křoví ve svahu. 

Obmotávám ho lanem a křičím: „Zruš! Polez!“ Lano vyšlo akorát na padesát metrů.  

Pro Hanku je lezení krásným zážitkem. Lano vede stále vzhůru, stěnové lezení neklade nároky na 

sílu ani psychiku druholezkyně a vápenec se prohřívá.  

Než bychom se vyvěšovali do borháku nad stěnu, viseli v něm oba dva a při tom slaňovali, raději 

sejdeme po stezce pod skálu po svých.  
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Video O strach postaráno na stěně Za klášterem  

Vzpomínky letí jako blesk 

Byl to pěkný podzimní lezecký den. Kombinaci Dušičkové stěny a stěny Za klášterem, případně 

Pod Křížem můžeme jenom doporučit.  

Podívejte se pro srovnání na staré video z roku 1991. Tehdy jsme na Dušičkové stěně lezli 

Dušičkovou spáru 5+ a Křemílkovu cestu 6+ s nástupovou variantou Mochomůrka.  

Tehdejší lezci dnes žijí velmi rozdílné osudy. Jiříček je známým boulderistou, Klaxon prodává 

omítky a lezení ho pořád baví, Bára slouží bohu jako jeptiška pod Pyrenejemi, Žaba vychová 

postiženou dceru, Baloo je architektem a rekreačně stále leze a Kuba je vydavatelem portálu 

Horydoly.  

Video Dušičková spára a Křemílkova cesta na Dušičkové stěně  

Kdybyste pořád neměli dost, zkoukněte ještě jedno staré video z nejkrásnější cesty daleko široko 

od Prahy. Je to třídélková Křížová cesta, která vede až na vrchol dominantní skály s křížem.  

Obci Svatý Jan pod Skalou dal tento vápencový klenot jméno.  

 

39. Nápověda – Dá se grilovat trilobit? 

Týdeník Rozhlas | 22. 10. 2018 | Petr Sobotka | Téma: Muzeum Českého krasu 

Dá se grilovat trilobit?  

Muž v klobouku a s dýmkou v ústech sedí na skále a napichuje pravěkou potvůrku na klacek. 

Hodlá si ji upéct. Opodál je vidět geologické kladívko a opřená kytara. Tak vypadá netradiční 

fotografický portrét paleontologa Štěpána Raka z Muzea Českého krasu. Opéct si nad ohněm 

trilobita může opravdu jen někdo, kdo má smysl pro humor. Je totiž jasné, že nemůže jít o skutečné 

zvířátko, ale atrapu. Vždyť' trilobiti žili před stovkami milionů let. Ale přesto - kdyby to šlo - 

pochutnal by si Štěpán Rak na takové potvůrce?  

„To zvíře je nesmírně ohyzdné. Kdybych měl možnost potopit se do pravěkého moře, tak poslední 

věc, kterou bych chtěl vzít do ruky, je trilobit. To nebylo nic hezkého, zespoda nožičky, tykadla, bylo 

to něco jako velký krab nebo kreveta, rozhodně nic příjemného," uvedl v rozhlasovém Meteoru Rak.  

Trilobity moc nemusí ani jako objekt vědeckého zájmu. Raději se věnuje jiným, méně známým 

pravěkým členovcům. „Vždy, když je někde symbol čehokoli, co je trochu, geo nebo, paleo, tak je 

tam trilobit. Ale to je škoda, vždyť máme přece tolik jiných zajímavých živočichů. Jako paleontolog 

jsem se pustil na tenký led s tím, že budu studovat jiné pravěké živočichy než trilobity,“ dodal Rak.  

A právě jednoho takového živočicha si paleontolog napichuje na fotce. „To, co mám v ruce, je 

naprosto unikátní. Je to model živočicha, jehož zkamenělé zbytky objevil před nedávnem v 

brněnském lomu můj kamarád Tomáš Viktorýn.“  

Různé části těla tohoto živočicha se našly už dříve na jiných místech světa a odborníci se 

domnívali, že by mohlo jít o dravého živočicha, obdařeného klepety s ostrými zuby. Samozřejmě není 

snadné získat přesnou představu, jak vypadalo zvíře žijící v moři před 350 miliony let. Našla se z něj 

totiž převážně klepeta, z těla jen minimum.  

Model údajného predátora však vzbuzuje mnohé otázky. Podle Štěpána Raka by mohla brzy vyjít 

práce, na níž pracuje s několika zahraničními kolegy a která „hodně zčeří vědecké vody“. Rakův 

fotoportrét z dílny Khalila Baalbakiho – stejně jako fotky dalších pětapadesáti vědeckých 

spolupracovníků Meteoru – lze až do konce letošního roku zhlédnout na výstavě v Národním 

technickém muzeu v Praze. 

 

40.  Pasáčkem v dnešní době? Proč ne? 

pribram.cz | 26. 10. 2018 | URL | Dirtecho Media, s. r. o. | Téma: Kobyla u Koněprus 

Koncem května dorazilo unavené stádo 160 koz a ovcí do Jinec. Zvířata a jejich pasáčci měli v 

nohách 130 km, které urazili z Českého krasu, kde se stádo páslo na stepních trávnících přírodní 

rezervace Kobyla u Koněprus.  

V lokalitě Vystrkov u Jinců je čekalo po náročné túře mnoho šťavnaté pastvy na 13 ha. Aniž by si 

toho byly kozy a ovce vědomy udržoval jejich apetit cenné území bez vysoké trávy a ukáznil také 
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křoviny a náletové dřeviny. Díky stádu tak o místo na slunci nemusí bojovat netypické teplomilné 

rostliny, jako jsou rozchodníky, růže galská či vikev hrachovitá, které se v této lokalitě vyskytují. 

„Od pastvy na Vystrkově si slibujeme nejen údržbu bezlesí, ale také ochranu zdejších trilobitů a 

dalších zkamenělin. Jejich sběratelé tu neváhají ve velkém vykopávat díry a hrozí, že bychom o toto 

cenné přírodní dědictví mohli rychle přijít. Stádo je hlídáno pastevcem a psem, což by mohlo sběratele 

odrazovat,“ vysvětlil před časem Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny, vedoucí 

Správy CHKO Brdy.  

Letní údržba končí, stádo má splněno. Včera se podařilo našemu redaktorovi náhodně zachytit 

jeho přesun domů. Kromě pasáčků udržovalo pořádek také několik čiperných border kolií. 

Stádo má splněno, na zimu se vrací domů. Aniž by si toho byly kozy a ovce vědomy, udržoval 

jejich apetit cenná území. 

 

41. Krasem napříč časem 16. – 18.11.  

nicm.cz | 29. 10. 2018 | Téma: Český kras  

Hnutí Brontosaurus Rozruch pořádá víkendovku, během které se pokusí obnovit stezku 

v Českém krasu. Věk: 16 – 28 let  

Cena akce: 80 Kč, pro členy Hnutí Brontosaurus 60 Kč  

Kontakt: volklova.veronika@gmail.com  

Ubytování bude poskytnuto v Kubrychově boudě, strava zajištěna.  

 

42. Branické skály bývaly vřídlem i továrnou 

City DNES |  31. 10. 2018 | Roman Šafhauser | Mafra, a.s. | Téma: Branické skály 

Jedna z pražských dominant vůbec nepatří stavbě, ale vápencovým skalám v Praze-Braníku.  

Většina Pražanů skalní výběžek míjí po cestě po Barrandovském mostě a někteří si možná slibují, 

že by se na vyhlídku na Branických skalách měli jít někdy podívat.  

Návštěva tohoto nejvýchodnějšího výběžku Českého krasu stojí za výlet už jen pro netradiční 

výhled na Prahu. Z nezvyklého úhlu lze ze skály dohlédnout na Pražský hrad, Petřín a Dívčí hrady na 

druhém břehu Vltavy. Nutno dodat, že panoramatům dominuje Strakonická výpadovka a 

nejvytíženější pražská komunikace – Barrandovský most. Na vyhlídku se lze dostat nejlépe z 

autobusové zastávky Dobeška a poté ulicí Na Dobešce mezi rodinnými domy. Skalní plošinu kvůli 

bezpečnosti obepíná plot, proto pro lepší rozhled slouží dva metry vysoká vyhlídková tribuna od 

architekta a herce Davida Vávry, který se v Braníku narodil a se svými přáteli založil Divadlo Sklep. 

Lokalita Branických skal byla v minulosti o něco rozlehlejší. 

Než zde lidé začali těžit, dosahovala skála až k vodě. Vltava tak protékala relativně úzkou 

soutěskou, než dotekla do oblasti dnešního historického centra. To bylo zčásti postaveno právě díky 

těmto skalám, které sloužily jako zdroj vápna pro stavbu domů nebo speciální vápno, které se 

používalo na zpevnění pražských nábřeží. Těžil zde už Karel IV. a práce zde probíhaly v různé míře 

až do roku 1928.  

Chráněné území se dnes skládá ze dvou oddělených míst: Branické skály s lesoparkem Dobeška a 

Školního vrchu. Celá oblast je bohatým nalezištěm hlavonožců a trilobitů. Ve skalách je také několik 

štol, které zde vyhloubila německá armáda během druhé světové války. Údajně plánovali uvnitř 

vybudovat podzemní továrnu, ale projekt nebyl nikdy uskutečněn. Zůstal jen komplex sedmi 

chodeb, ve kterých přezimují netopýři. Podle legend zde stál hrad a měl zde vyvěrat pramen 

minerální vody s léčivými účinky. 
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43. Skály i jeskyně kousek za Prahou 

City DNES | 31. 10. 2018 | Dana Jakešová | Mafra, a.s. | Téma: Český kras 

Český kras na Berounsku nabízí nádherné scenérie, obzvlášť teď na podzim. Výlet do této 

malebné krajiny, plné skal a jeskyní, vás tak určitě nezklame.  

Teplé dny jsou nenávratně pryč, ale na zimní aktivity je brzy. Zato na procházky do přírody jsou 

podzimní dny jako dělané. Nemusíte cestovat nikam daleko, spoustu krásných tras najdete i v okolí 

Prahy. Český kras, který čítá hned několik chráněných krajinných rezervací, totiž začíná jen kousek 

od metropole. Takže si trasu můžete různě nakombinovat. Začít můžete třeba v Berouně, kam 

dojedete pohodlně vlakem.  

Tetínské skály 

Od berounského nádraží se vydejte po modré na Tetín. Tady se můžete rozhodnout mezi dvěma 

vyhlídkovými trasami. První má asi kilometr a pět zastavení. Vede nad Berounkou kolem kostelů 

svaté Ludmily a Kateřiny, tetínské fary a dále kolem Tetínských hradů, což jsou zbytky dvou 

knížecích hradů a středověkého přemyslovského hradu.  

Druhá vyhlídková trasa je delší, asi 2,5 kilometru, a má deset zastavení. Nabízí nádherné 

panoramatické výhledy. Zavede vás nad Tetín na vrch Dalimil a další místa. Po cestě se dobře dívejte.  

Vrch Dalimil (395 metrů) je totiž tvořen devonskými vápenci a nachází se tu významná naleziště 

trilobitů a dalších zkamenělin. Obě stezky se potkají u kostela sv. Ludmily. V Tetíně se můžete 

občerstvit třeba v hospůdce U Plotice nebo ve Vinotéce Tetín, kterou najdete v prostorách staré 

kovárny. Pokud byste se sem vypravili 11. listopadu, může rovnou i ochutnat svatomartinská vína. 

Koda: krasová krajina 

Z Tetína pokračujte po modré dále na Kodu. Tato přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1952 

a patří mezi nejstarší chráněná území v CHKO Český kras. Krajina mezi Tetínem, Tobolkou a 

Srbskem má typický krasový ráz s hlubokými roklemi. Je tu evidováno téměř padesát jeskyní, z 

nichž mnohé jsou bohaté na archeologické nálezy. Nejznámější z nich je sedmnáct metrů dlouhá 

Kodská jeskyně, která se nachází ve svahu na konci Kodské rokle. Byla využívána člověkem již ve 

starší době kamenné. Jeskyně je volně přístupná. Na své si tu přijdou i příznivci živé přírody. V 

rezervaci se totiž vyskytují vzácné druhy rostlin i živočichů. Proslulá je jimi hlavně Císařská rokle, 

která se nachází na pravém toku řeky Berounky, kousek od Srbska. Tady procházku můžete zakončit, 

respektive po žluté značce dojít k železniční stanici do Srbska.  

Koněpruské jeskyně a Zlatý kůň 

Jestli se vám tak rychle domů chtít nebude, zvolte delší trasu a běžte až ke Koněpruským 

jeskyním. Znamená to, že z Tetína budete pokračovat po zelené na Tobolku, kde se napojíte na 

žlutou trasu k jeskyním. Pokud se sem dostanete do konce října, můžete ještě navštívit jeskyni každý 

den. Otevřeno mají od 8.30 do 15 hodin. V listopadu je jeskyně ještě také otevřená, ale již pouze v 

pracovních dnech.  

Cestou sem však neprohloupíte ani v případě, že nepůjdete do jeskyně. Hned u ní totiž začíná 

zhruba tři kilometry dlouhá naučná stezka Zlatý kůň.  

První úsek vás zavede na vrchol Zlatého koně, odkud je nádherný rozhled do širokého okolí. Odtud 

je jen kousíček na horní hranu takzvaného Císařského lomu, který se od západu zařízl do masivu 

Zlatého koně. Dnes je tento lom součástí velkolomu Čertovy schody západ, na který je z tohoto místa 

pěkný výhled. V lomové stěně přímo pod tímto stanovištěm je odkryto jádro prvohorního 

zkamenělého útesu.  

Dále stezka pokračuje do opuštěného Houbova lomu přímo pod jeskyněmi. Tady je cesta trochu 

náročnější, ale stojí za to. V lomu se totiž v hojném množství vyskytují zkameněliny, které je v suti 

možné sbírat. Kousek odtud můžete stezku opustit, nebo pokračovat do jámového lomu na Kobyle.  

Tady se prochází asi šedesát metrů dlouhým tunelem, takže nezapomeňte na baterku.  

Pak se již cesta stáčí zpět ke Koněpruským jeskyním. Po žluté pak přes Tobolku a Kodu dojdete 

až do Srbska. 

Foto popis:  Koněpruské jeskyně na výletě ke Koněpruským jeskyním můžete poznávat 

přírodní zázraky pod zemí i na povrchu.  
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44. Pohledy i výhledy 

Svět motorů | 05. 11. 2018 | 100 let 1918-2018 | Tomáš Pudil | Téma: Český kras 

Česká republika má prý všechna turistická lákadla, tedy s výjimkou moře. Láká i rozmanitou 

přírodou, ve které nalezneme řadu unikátních výtvorů. Některé navíc nabídnou i úchvatné výhledy.  

Většinu z přírodních útvarů, na které, chceme upozornit, má na svědomí voda. I když člověk 

některé ovlivnil, například Svatojánské proudy na Vltavě, stále je se na co dívat. Nejznámějšími 

vyhlídkami jsou zde takzvané Vltavská podkova a Máj. Pohled si však musíte zasloužit. 

Nejblíž k výhledu na Vltavskou podkovu u Solenic, která patří k největším atrakcím turistické 

oblasti Toulava, to budete mít z obce Zduchovice. Tam se dostanete po silnici 118 od Příbrami nebo 

z Kamýku nad Vltavou. Můžete zaparkovat u jezdeckého areálu, ale ušetříte dost kroků, když 

popojedete směrem k obecnímu úřadu, za kterým brzy uvidíte nápis „vyhlídka“. Projeďte uličkou 

Pink Floyd Street a pokračujte až k posledním dvěma domům v obci. Dál už pěšky. Mezi domy vede 

zelená značka. Po 300 m se dáte lesní cestou (200 m) na křížení cest – pokračujte pravou ve směru, 

kterým jste přišli. Dojdete do zatáčky, kde vás omšelé značení nasměruje vlevo. Po přibližně sto 

metrech se spusťte vpravo strmě dolů. Odtud ze skalního výstupku se otevře i díky složitému přístupu 

úžasný rozhled. Také ke druhé slavné vltavské vyhlídce Máj musíte kombinovat dopravní prostředek 

s chůzí. 

Nachází se nedaleko obce Teletín nad bývalými Svatojánskými proudy a i zde řeka vytváří 

charakteristikou podkovu. Peřeje však už neuvidíte, stojatou vodu Štěchovické přehrady. Samotnému 

panoramatu to však neškodí. Unikátní přírodní památka by měla být viditelná. Obdivovaná jsou 

zejména skalní města počínaje Adršpašskými skalami (letos „díky“ přívalu polských turistů kolaps 

dopravy i parkování) a konče třeba Tiskými stěnami u Děčína (placená stezka). Vybrat si můžete z 

dobré dvacítky většinou bezplatných skalních útvarů, tak proč se „prát“ o místo v Adršpachu. Ovšem 

v případě evropských rarit jako Pravčická brána se zástupům nevyhnete, ledaže zvolíte termín mimo 

sezonu. To ale může dojem zkazit počasí. Méně známé než skalní útvary jsou vodopády, i když jich 

máme také na dvě desítky. Tady musí přát počasí, tedy pršet. Nejlépe pár dní předem. Letos by leckdo 

přivítal, kdyby v Krkonoších ještě stále fungovalo stavidlo s malou nádrží nad Pančavským 

vodopádem (nejvyšší v ČR, 148 m). To, které zde v roce 1859 postavil Josef Schier, fungující do 30. 

let 20. století. Na návštěvu vodopádů (například Mumlavský u Harrachova) je nejlepší doba při jarním 

tání, tedy pokud přes zimu nasněžilo. Další unikáty? Šumavská jezera a rašeliniště, Moravský 

a Český kras, jeskyně po celé republice nebo menší bizarní útvary, jakými jsou takzvané Pokličky 

na Kokořínsku.  

Ralsko 

Ačkoliv u Máchova jezera se zejména do roku 1989 každoročně tísnily desetitisíce návštěvníků, 

nedaleké Ralsko jim bylo zapovězeno. Zřícenina hradu Ralsko byla v letech 1969 až 1990 kvůli 

vojenskému prostoru obsazenému Sověty nepřístupná! Kromě tří hradů (Bezděz, Děvín a Ralsko) 

můžete dnes obdivovat desetiletí nedotčenou přírodu (90% Ralska), meandry Ploučnice a její 

přírodně-technickou pozoruhodnost („průrva“), kaskádu rybníků, Hradčanské stěny s řadou 

horolezeckých věží a různé přírodní útvary (amfiteátr Divadlo i zdejší Malou „Pravčickou“ bránu). 

Uvidíte věže i dutiny, „zmizíte“ v roklích, „ztratíte“ se v rozlehlých lesích. Držte se značených 

cest, vždyť zde byly i vojenské střelnice.  

V oblasti Ralska nejsou placená parkoviště, ale dodržujte předpisy a případné zákazy parkování 

na okrajích lesa a u východiště turistických cest.  

Ve Stráži pod Ralskem i Mimoni proslulé „zmrzlinárny“ s desítkami druhů. V Mimoni neváhejte 

navštívit nádraží (Country Saloon), hotel Beseda a ve Stráži pod Ralskem například restauraci U 

jezera. Najíte se také v Hamru na Jezeře nebo U Zlaté lípy v Novinách pod Ralskem, těsně u silnice 

270. 

Foto popis:  Pravčická brána (vstup 75/25 Kč, na „most“ se nesmí) je přístupná od dubna do 

října, přes zimu pátek-neděle  

Foto popis:  Svatošské skály u Ohře mezi Karlovými Vary a Loktem znají zejména vodáci  

Foto popis:  Toulovcovy maštale nedaleko Litomyšle přitahují i třemi rozhlednami a cyklostezkami 
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Foto popis:  Trpasličí město u Osvětiman v Chřibech je jedinečné množstvím dutin a děr  

Foto popis:  Betlémské a Klokočské skály nejsou na rozdíl od Adršpachu placené ani přeplněné  

Foto popis:  Vyhlídka na meandr zvaný Vltavská podkova je dosažitelná jen pěšky  

Foto popis:  Kokořínské pokličky najdete západně od obce Vojtěchov a nenechte si ujít ani 

prohlídku hradu Kokořín  

Foto popis:  Nejvyšší vodopád v Česku se nachází v horní části Labského dolu v Krkonoších 

Foto popis:  Kamenné varhany Pánská skála u kamenického Šenova můžete pozorovat i z okénka 

automobilu z parkoviště (placené), lepší je ale skálu obejít nebo si na ni vylézt  

 

45. Na ostrově visí malé paneláky pro netopýry 

Mladá fronta DNES | 26. 11. 2018 | Jan Bohata | Mafra, a.s. | Téma: Český kras 

O střechu nad hlavou se v nadcházející zimě nemusí obávat příslušníci netopýří kolonie. Dostali 

nové bydlení v korunách stromů.  

Střechu nad hlavou získaly stovky netopýrů obývajících Císařský ostrov. Štěrbiny ve stromech, 

jejich přirozené útočiště, nahradily netopýří „paneláky“, speciální budky.  

„Naši zaměstnanci do korun stromů na Císařském ostrově upevnili šest speciálních 

dřevocementových budek. Stejné příbytky pro netopýry se nám velmi osvědčily již ve Stromovce,“ 

uvedla Petra Fišerová ze společnosti Lesy hl. m. Prahy (LHMP). Netopýří bytovky nahradí létajícím 

savcům stromy pokácené kvůli rozšíření a přestavbě bubenečské Ústřední čistírny odpadních vod. 

Umělá obydlí pro svérázné živočichy jsou vyrobena z dřevocementové hmoty. Váží okolo 20 

kilogramů, vnitřní rozměry dosahují přibližně 20 krát 40 centimetrů. Jejich parametry je předurčují k 

tomu, stát se svým způsobem paneláky pro netopýří komunitu. V každém z válců může útočiště nalézt 

až 150 jedinců. Model netopýří budky i nejvhodnější lokality k jejich umístění vybrali odborníci z 

České společnosti pro ochranu netopýrů.  

Zmíněná lokalita se stala domovem devíti druhů netopýrů. Nejfrekventovanější je zde netopýr 

rezavý, jeho kolonii posílilo vysazení dvou set jedinců zachráněných na jaře z opravovaného domu v 

Libni.  

V okolí Císařské louky se lze kromě něj také setkat s netopýrem parkovým. V metropoli experti 

napočítali 17 kategorií netopýrů. Jde o pozoruhodné číslo, v rámci celé České republiky žije 26 

kategorií těchto tvorů. Prahu dělá mimořádně lákavou pro netopýry Vltava, slouží jako vodítko pro 

dálkové létající migranty, vítaná je i blízkost zimovišť v Českém krasu kousek za hranicemi města.  

Jednotlivé druhy netopýrů patří mezi kriticky nebo silně ohrožené druhy a jsou chráněny stejně 

jako jejich stanoviště.  

Lákavý pach domova 

Budování netopýřích útočišť se podle odborníků řídí několika pravidly, budka bývá zavěšena ve 

výšce tří metrů. Některé druhy však dávají přednost umístění pět až šest metrů nad zemí. Vhodná je 

orientace budek na jihovýchod až jihozápad. Nutností je volný letový prostor před vstupem. 

Netopýři představují spíše konzervativní stvoření, do nových úkrytů se nestěhují tak ochotně a 

rychle jako třeba ptáci. Pro zvýšení atraktivity pro netopýry proto někdy experti budky před instalací 

uvnitř potírají anebo oplachují směsí vytvořenou z netopýřího trusu a vody. 

Ceny budek v závislosti na jejich velikosti a použitém materiálu lze pořídit od šesti set korun výše. 

Budku lze nejen zavěsit na stromy, ale také upevnit na fasády či zateplení objektů anebo do podzemí.  

Hibernace a zima 

„Budky poslouží jako úkryt pro letní netopýří kolonie, díky dobré tepelné izolaci v nich netopýři 

budou moci „zaspat“ i nepříznivou zimu, vysvětlují ochránci přírody. Netopýrům nyní nastává 

problémové období. „Od konce října a během listopadu se začínají netopýři stěhovat do zimních 

úkrytů. Tam postupně upadají do stavu hibernace, během níž se výrazně snižuje jejich tělesná teplota 

a zpomalují životní procesy,“ uvedl přírodovědec Jan Hanzák. 

Zimní spánek netopýrům pomáhá přečkat pouze s minimální spotřebou energie chladné měsíce, 

přičemž využívají pouze tukové zásoby. Zimoviště začnou opouštět během Jejich jarní „restart“ 

představuje komplikovaný proces. Buď procitnou naráz, anebo postupně, v tomto případě proces 



193 

  

bývá přerušován echolokací a zkoumáním okolí sonarem. Netopýr může celou situaci vyhodnotit jako 

bezpečnou, rozehřátí jako zbytečné a krátce po vyrušení opět přejde do stavu strnulosti. 

 

46. Výlet přírodní rezervací Koda, kde se nachází pozůstatky pravěku 

Berounský deník | 28. 11. 2018 | Vltava Labe Media, a.s. | Téma: Rezervace Koda 

Se svou rozlohou přes 400 hektarů se rozpíná Národní přírodní rezervace Koda mezi obcemi 

Tetín, Srbsko a Tobolka. Nejlepší přístup je ze Srbska, odkud vede přímo z nádraží žlutá turistická 

značka. 

V rezervaci stojí za zmínkou dvě největší zajímavosti: Tou první jsou Kodské kaskády, což je 

systém přírodních hrází a vodopádů, které se zde v průběhu statisíců let vytvořily. Druhým místem 

je potom volně přístupná Kodská jeskyně, k níž se dostanete po modré značce. Archeologické nálezy 

dokládají osídlení jeskyně už od období paleolitu. 

 

47. Sloni, Sahara, Asuán, Šanghaj a Habeš: vydejte se na výlety do exotických míst 

kudyznudy.cz | 13. 12. 2018 | URL | Téma: Velká Amerika 

Víte, že u nás existuje Sloní náměstí? Pokud byste podle jména hádali, že ho najdete v nějaké 

zoologické zahradě, kdepak: skrývá se v samotném srdci Adršpašského skalního města. Zároveň vás 

pozveme na africké procházky na Saharu, do Habeše či k Asuánu, a dokonce i na český Tajvan anebo 

až do Šanghaje.  

Sloni na Sloním náměstí na vás trpělivě počkají: jde totiž o pohádkové kulaté náměstíčko uprostřed 

skalního města Adršpach. Rozhlédněte se: budete mít pocit, jako by ze skal vystrčili hlavy mohutná 

zvířata a vesele vás zdravila svými choboty. Podívat se sem můžete i teď v zimě, skalní město je v 

provozu i v zimě a otevřeno je denně. I při větší sněhové nadílce se udržuje část prohlídkového okruhu 

k Velkému vodopádu, Sloní náměstí leží přibližně v polovině cesty na zeleně značené trase. Cestou 

narazíte i na půvabnou gotickou branku, kterou znáte z nejedné české pohádky; tady byl původní 

vchod do skalního města. Zimní vstupné stojí 80/40 Kč, rodinné 210 Kč a za psa 10 Kč.  

Sloní kameny 

Další důstojné slony potkáte kousek od silnice mezi Chrastavou a Jablonným v Podještědí. V 

Jítravě začíná mezinárodní naučná stezka Lužické a Žitavské hory, která vás provede řadou 

zajímavých míst v okolí. Hned první zastávkou jsou Bílé neboli Sloní kameny. Velké a příhodně 

zaoblené pískovcové balvany připomínají barvou i tvarem stádo odpočívajících slonů, malé skalní 

město můžete prozkoumat díky úzkým průchodům, několika tunelům, dutinám a jeskyňkám. 

Česká Afrika 

O Americe ani není třeba mluvit: lom Velkou Ameriku znáte skutečně dokonale a dobře také 

víte, že o světová jména není v Českém krasu nouze: kousek za Amerikou leží lomy Mexiko, 

Kanada a ještě dál v lesích objevíte lom Malá Amerika.  

Jak je na tom ale česká Afrika? Zatímco originální Sahara je největší poušť světa a zaujímá téměř 

stejnou plochu jako Čína nebo USA, česká Sahara je maličká: říká se tak písečnému přesypu u Vlkova 

kousek od Veselí nad Lužnicí. Saharu objevíte také na jižní Moravě: jde o krajinu mezi železničními 

stanicemi Bzenec-přívoz a Rohatec, kde silné písečné vrstvy pocházejí ze sedimentů řeky Moravy 

Saharu ale mají také v Mladé Boleslavi, kde se tak jmenuje část města, a v Srbsku, obci na břehu 

Berounky mezi Karlštejnem a Berounem, se projdete uličkou jménem Sahara. Koho láká Asuán, ten 

může zamířit do Prokopského údolí v Praze, kde se tak jmenuje jedna z vodních nádrží, další Asuán 

najdete u Mladoňovic mezi Jemnicí a M1oravskými Budějovicemi a říká se tak i Jablonecké vodní 

nádrži u Přibyslavi. 

Šangaj, Habeš a Tajvan 

Bývalým dělnickým koloniím se spoustou stísněných domků a úzkých uliček se říkávalo Šanghaj. 

Pitoreskní shluk poslepovaných domků na břehu Bílého potoka, který se dokonce pyšní vlastní 

cedulí Šanghaj, objevíte kousek od Jarošova mlýna ve Veverské Bítýšce, přezdívá se tak i Divišově 

čtvrti v Brně.  

https://www.kudyznudy.cz/Aktuality/Sloni--Sahara--Asuan--Sanghaj-a-Habes--vydejte-se-.aspx
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Podobně jako Šanghaj se zrodila místa přezdívaná Habeš, což bylo jedno z označení Etiopie. 

Habeš mají například ve Strakonicích, České Třebové a v Bludově, na Habeši se můžete ubytovat v 

Olešnici. 

Znáte český Tajvan? Jde o největší ostrov přehrady Lipno a kolem jeho exotického jména se točí 

několik pověstí. Někomu snad tvarem připomněl daleký ostrov Tchaj-wan, jiní tvrdí, že tu žil rybář 

se zvláštníma šikmýma očima přezdívaný Číňan a exotický název získal i jeho oblíbený revír. 

 

48. Nikdo nechce, aby se těžilo blízko jeho obce 

Mladá fronta DNES | 18. 12. 2018 | Jitka Vlková | Mafra, a.s. | Téma: Český kras 

Česko je na suroviny docela bohaté, ale mnoho toho netěžíme, říká geolog Zdeněk Venera. Jeho 

úřad mapuje, co skrývá české podzemí.  

Dvacet let nikoho nezajímalo, jaké suroviny nám leží pod zemí a jak bychom je mohli využít, říká 

ředitel České geologické služby Zdeněk Venera. V poslední době, hlavně kvůli iniciativě EU, jeho 

úřad pracuje na tom, aby zdroje zmapoval.  

* Ještě se v Česku vyskytují hledači polodrahokamů a vltavínů? 

Tam jde spíš o záležitost orgánů ochrany životního prostředí, hledači vltavínů působí v oblasti 

jižních Čech. Je rozdíl, když si někdo na poli po dešti sebere pár kamínků, a nelegální těžbou, když 

někdo plošně s krumpáčem, nebo dokonce bagrem devastuje pole a lesy.  

* Co polodrahokamy, těží se u nás nějaké?  

V Čechách jsou významná naleziště pyropu – českého granátu tmavě rudé barvy. Ty se už desítky 

let těží v Českém středohoří v okolí Třebenic a také u Vestřevi v Podkrkonoší. Sběratelé minerálů 

chodí na chalcedony, acháty a jaspisy v Českém ráji. Musí se ale respektovat zákonem chráněné 

lokality, kde je sběr zakázán.  

* Je Česko země bohatá na nerostné suroviny?  

Relativně bohatá, byť je to nesrovnatelné s Brazílií, Jižní Afrikou, Zambií, Čínou, Indií, Ruskem… 

Na druhé straně existují země chudé na nerostné zdroje jako Dánsko, Nizozemsko, pokud 

nemluvíme o energetických zdrojích. V minulosti představovalo nerostné bohatství zdroj slávy 

Českého království, zejména díky těžbě stříbra v Kutné Hoře a v Jáchymově. Ta ložiska jsou dávno 

vytěžená. Některá jiná důležitá však stále máme – hnědé uhlí, těžba černého uhlí se chýlí ke konci, 

ložiska uranu stále máme, ale s ohledem na životní prostředí se tam v současnosti netěží. Významná 

jsou ložiska kaolínu, bentonitu…  

* Na co se používá bentonit?  

V potravinářském a chemickém průmyslu, jako plnivo, těsnicí či plastifikační materiál, při čištění 

odpadních vod, používá se tam, kde je třeba pohlcovat různé jiné látky – vyrábí se z toho i stelivo pro 

domácí zvířata, protože absorbuje pachy. Při ukládání radioaktivního odpadu se počítá s tím, že se z 

bentonitu bude dělat těsnicí obal kontejneru. Vedle toho je Česko bohaté na křemenné písky a živce, 

oboje používané na výrobu skla a do metalurgie, dále na vápence a další cementářské suroviny, na 

stavební suroviny jako kámen, štěrkopísky, cihlářské suroviny. Kromě toho máme suroviny, kterých 

je méně, jako ropa a zemní plyn, ale pro těžaře jsou výnosné. 

* Pokud těží soukromník, co z toho má stát?  

Státu se odvádí úhrada za vydobytý nerost a poplatek za dobývací prostor. Úhrady za nerost se v 

roce 2016 zvyšovaly. Sazby se ale musí doladit, u některých surovin se zvýšily absurdním způsobem. 

U rubidia, které se netěží, by to vycházelo likvidačně.  

* Česká vláda se loni začala zabývat surovinami, jako jsou uran, zlato, baryt, fluorit, grafit, 

wolfram, lithium, a nechává si vypracovat zprávy o tom, co v Česku pod zemí leží a jak by se 

to dalo ekonomicky využít. Může za to kauza lithium?  

Potkalo se to s vývojem v EU. Evropské země od roku 2008 začaly mapovat své nerostné 

bohatství, mají zájem jej více využívat a strategicky tak snížit závislost na jejich importu. Další aspekt 

je ekologický. V rozvojových zemích, odkud se suroviny dovážejí, bývá báňská legislativa velmi 

slabá a mají tam výrazně nižší standardy ochrany životního prostředí, než když se těží v Evropě. 
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* Jak v minulosti naši předkové přišli na to, co pod zemí leží? Například stříbro.  

První indicie nerostných surovin nacházeli na povrchu, to bylo nejsnazší, a pak šli do hloubky. Je 

obdivuhodné, jak bez všech technických vymožeností a metod, které máme my, byli schopni objevit 

úžasná ložiska, rozfárat je a vytěžit do velké hloubky.  

* Jak dnes mapujete, co v Česku leží pod zemí?  

Nezačínáme od nuly. V Českém masivu se horníci pohybují od středověku a poznatky o 

geologické stavbě přibývají postupně. Republika je kompletně geologicky zmapována v měřítku 

1:50000. Když ale potřebujete hledat nerostné zdroje nebo ukládat radioaktivní odpad, musí se jít do 

mnohem podrobnějšího měřítka až na 1:10 000. Chodí se do terénu, berou se vzorky z hornin, měří 

se geologické struktury, dělají se chemické a mineralogické analýzy vzorků. Využívají se 

geofyzikální metody, které umožní získat obraz toho, jaké jsou struktury v podzemí, kam člověk 

nevidí. Při hledání rud se používá také šlichová prospekce. To znamená, že se sediment z vodních 

toků rýžuje a zjišťuje se, jaké jsou tam obsaženy těžké minerály, které nám řeknou, jaké primární 

horniny se vyskytují výše proti proudu.  

* Můžete vyloučit, že by se v Česku objevilo významné surovinové ložisko, o kterém se dnes 

neví? 

To bych nevylučoval. S tím, jak se vyvíjejí technologie, vzniká zájem o suroviny, které dříve 

nikoho nezajímaly, protože pro ně nebyl odbyt – nejznámější případ je lithium, které se našlo na 

ložisku cínu a wolframu dobývaném stovky let. V současné době je v podobném postavení rubidium 

a je možné, že když technologie pokročí, tak bude více žádané a bude zájem ho těžit.  

* V minulosti jste se vyjádřil, že těžba nerostných surovin v Česku klesá, protože k tomu má 

veřejnost odmítavý postoj. Není to dobře, protože tím zachováme zdroje pro naše potomky?  

Ve vyspělých zemích je odpor obyvatelstva proti těžbě všude. Nikdo nechce, aby probíhala v jeho 

blízkosti. Nejhorší dopad má obvykle doprava spojená s těžbou. Na druhé straně se bez surovin nikdy 

neobejdeme.  

* Není lepší suroviny raději dovézt?  

Pokud je dovoz ekonomicky výhodnější, dostane přednost. Jenže situace může dospět až k 

ohrožení ekonomiky, a pak státy mohou být rády, když mají nějaké vlastní zdroje.  

* Těžba však také představuje negativní zásah do krajiny …  

Já to tak černobíle nevidím. U nás se klade velký důraz na rekultivaci po ukončení těžby a mnohdy 

jde o dobře provedenou práci i o určité obohacení krajiny. Třeba některé vápencové lomy, například 

Čertovy schody v Českém krasu, nebo hydrické rekultivace po těžbě hnědého uhlí v Podkrušnohoří, 

kdy vznikají jezera jako Most nebo Milada či Medard u Sokolova, nebo výsypky, vhodně modelované 

haldy porostlé travou a nálety bříz i dalších dřevin.  

* Co si myslíte o prolamování limitů pro těžbu hnědého uhlí?  

V současnosti není potřeba, aby se dál posouvaly. Jde o vyvažování zájmů na kompletním 

vydobytí ložiska a ekologických zájmů obyvatelstva, kteří bydlí ve vesnicích, které by těžba 

zlikvidovala. 

Neumím si představit, že by někdo vydal rozhodnutí, aby byly ty vesnice vystěhovány.  

* O geologické službě bylo letos slyšet, protože provádí průzkum podzemní vody v souvislosti 

s prohloubením a rozšířením těžby v příhraničním polském dole Turow. Mají se občané ve 

frýdlantském výběžku obávat, že jim kvůli těžbě klesne hladina podzemní vody, údajně až o 60 

metrů?  

Rozhodnuto zatím není. Detailně mapujeme naše přilehlé pohraniční území a zjišťujeme, odkud 

kam podzemní voda teče, v jakých objemech, jakou rychlostí, v jaké hloubce se pohybuje její hladina. 

* Majitel dolu údajně uvažuje o stavbě velké podzemní bariéry, která by důl oddělila od 

podzemní vody. Není to utopie?  

Nemusí to být utopický nápad, ale rozhodně by šlo o nákladnou stavbu. Potvrzovalo by to, že 

majitel dolu vidí riziko, že by českou podzemní vodu do dolu stáhli. Ta je pro ně nežádoucí, museli 

by ji z dolu čerpat, takže by toto opatření pomohlo i jim.  
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* V roce 2015 jste dokončili pětiletý výzkumný projekt Rebilance zásob podzemních vod. 

Problém s nedostatkem vody začínáme mít v Česku poslední čtyři roky. Na co jste přišli? 

V Česku máme poměrně rozsáhlé hluboké kolektory s podzemní vodou. Leží ve hloubkách i 

několik set metrů, zejména v oblasti české křídy (Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj). Jde o 

vrstvy, především pískovců, které v pórech mezi zrníčky zadržují podzemní vodu – zjednodušeně je 

to jako pískovec nasáklý vodou. Takové oblasti máme však jen asi na třetině území. Zásoby podzemní 

vody představují rezervu, která by se dala v horších časech čerpat a vést tam, kde se jí nedostává.  

Zbývající dvě třetiny území jsou na podzemní vodu chudé, je tam jen v přípovrchové vrstvě, tedy 

do hloubky 10 až 20 metrů.  

* Ubývá nám tedy podzemní voda, máme se znepokojovat?  

Hluboké horizonty nevykázaly nějaký velký úbytek, úbytek se týká mělčích kolektorů. Ty hluboké 

jsou relativně chráněné od povrchového vlivu, sucho k nim doléhá s velkým zpožděním, voda tam 

migruje několik desítek až stovek let. Leží tam voda stará několik set let. U povrchové vody je 

cirkulace velice rychlá, stačí, když pár měsíců neprší a hladina podzemní vody hned výrazně klesá. 

* Polovina pitné vody se dnes čerpá z podzemní vody a poplatek za ni je nižší než za tu 

povrchovou. Není to špatně?  

Jsem zastáncem toho, že by podzemní voda měla být dražší než voda povrchová. Celkově je v 

Česku 152 hydrogeologických rajonů, v 58 nejvýznamnějších jsme spočítali zásoby a nastavili limity 

pro využívání vody. Vodoprávní úřady, když povolují odběry, se mohou tímto číslem řídit a 

nepovolovat větší odběry, například pro průmyslové či zemědělské účely. Při nadměrném čerpání 

podzemní vody dochází k degradaci hydrogeologické struktury a zadržovací kapacita horniny se už 

nemusí obnovit. Je také potřeba udržovat hladinu podzemní vody na určité výši kvůli ohrožení 

ekosystémů, které se vyskytují na povrchu. Kdyby se povolily větší odběry, začnou například lužní 

lesy vysychat.  

Zdeněk Venera  

Geolog Zdeněk Venera vystudoval obor ložisková geologie na Přírodovědecké fakultě UK a 

anglický a ruský jazyk na Filozofické fakultě UK. Začal jako akademik, poté šel pracovat na 

ministerstvo životního prostředí, kde řídil odbor geologie. Od roku 2004 je ředitelem České 

geologické služby (330 zaměstnanců), spadající pod ministerstvo životního prostředí. Zastupuje 

Česko ve Výboru pro ochranu životního prostředí v rámci systému Antarktické smlouvy. 

 

49.  Výlet na Vraní skálu s krásným výhledem 

denik.cz | 23. 12. 2018 | URL | Vltava Labe media, a.s. | Téma: Vraní skála 

Máte rádi turistiku? V tom případě zvažte výlet na Vraní skálu u obce Svatá. Tento masivní, u nás 

v regionu dokonce největší, buližníkový komplex se tyčí do 536 metrů nadmořské výšky. Samotný 

skalní útvar měří 20 metrů.  

Vraní skála vám poskytne nádherný výhled na celé široké okolí. Můžete si odtud prohlédnout 

Český kras, Brdské hřebeny s televizní věží Cukrák nebo oblast Křivoklátska.  

Nejlepší cesta na Vraní skálu vede ze Svaté, odkud je to přibližně 1,5 kilometru. Dále pak z 

Knížkovic, které jsou od Vraní skály asi 2 kilometry. 

 

50. Česko je na suroviny bohaté, ale mnoho toho netěžíme, říká geolog Venera 

Český kras | 25. 12. 2018 | idnes.cz | URL | Jitka Vlková | Téma: Český kras 

Česká geologická služba mapuje, co skrývá české podzemí. V poslední době, hlavně kvůli 

iniciativě EU úřad pracuje na tom, aby zdroje zmapoval „Dvacet let nikoho nezajímalo, jaké suroviny 

nám leží pod zemí a jak bychom je mohli využít,“ říká ředitel ředitel Zdeněk Venera. „Česko je na 

suroviny docela bohaté, ale mnoho toho netěžíme,“ popisuje geolog.  

 

 

 

https://berounsky.denik.cz/tipy/vylet-na-vrani-skalu-s-krasnym-vyhledem-315417.html
https://ekonomika.idnes.cz/ceska-geologicka-sluzba-nerostne-suroviny-bohatstvi-zlato-lithium-tezba-1re-/ekonomika.aspx?c=A181218_446060_ekonomika_rts
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Australská EMH získala povolení k průzkumu cínovského lithia a cínu. Ještě se v Česku 

vyskytují hledači polodrahokamů a vltavínů?  

Tam jde spíš o záležitost orgánů ochrany životního prostředí, hledači vltavínů působí v oblasti 

jižních Čech. Je rozdíl, když si někdo na poli po dešti sebere pár kamínků, a nelegální těžbou, když 

někdo plošně s krumpáčem, nebo dokonce bagrem devastuje pole a lesy.  

Co polodrahokamy, těží se u nás nějaké? 

V Čechách jsou významná naleziště pyropu – českého granátu tmavě rudé barvy. Ty se už desítky 

let těží v Českém středohoří v okolí Třebenic a také u Vestřevi v Podkrkonoší. Sběratelé minerálů 

chodí na chalcedony, acháty a jaspisy v Českém ráji. Musí se ale respektovat zákonem chráněné 

lokality, kde je sběr zakázán.  

Zdeněk Venera. Je Česko země bohatá na nerostné suroviny? 

Relativně bohatá, byť je to nesrovnatelné s Brazílií, Jižní Afrikou, Zambií, Čínou, Indií, Ruskem… 

Na druhé straně existují země chudé na nerostné zdroje jako Dánsko, Nizozemsko, pokud 

nemluvíme o energetických zdrojích. V minulosti představovalo nerostné bohatství zdroj slávy 

Českého království, zejména díky těžbě stříbra v Kutné Hoře a v Jáchymově. Ta ložiska jsou dávno 

vytěžená. Některá jiná důležitá však stále máme – hnědé uhlí, těžba černého uhlí se chýlí ke konci, 

ložiska uranu stále máme, ale s ohledem na životní prostředí se tam v současnosti netěží. Významná 

jsou ložiska kaolínu, bentonitu…  

Na co se používá bentonit? 

V potravinářském a chemickém průmyslu, jako plnivo, těsnicí či plastifikační materiál, při čištění 

odpadních vod, používá se tam, kde je třeba pohlcovat různé jiné látky – vyrábí se z toho i stelivo pro 

domácí zvířata, protože absorbuje pachy. Při ukládání radioaktivního odpadu se počítá s tím, že se z 

bentonitu bude dělat těsnicí obal kontejneru. Vedle toho je Česko bohaté na křemenné písky a živce, 

oboje používané na výrobu skla a do metalurgie, dále na vápence a další cementářské suroviny, na 

stavební suroviny jako kámen, štěrkopísky, cihlářské suroviny. Kromě toho máme suroviny, kterých 

je méně, jako ropa a zemní plyn, ale pro těžaře jsou výnosné. 

Pokud těží soukromník, co z toho má stát? 

Státu se odvádí úhrada za vydobytý nerost a poplatek za dobývací prostor. Úhrady za nerost se v 

roce 2016 zvyšovaly. Sazby se ale musí doladit, u některých surovin se zvýšily absurdním způsobem. 

U rubidia, které se netěží, by to vycházelo likvidačně.  

Stát má pod zemí zlato za 212 miliard korun, ale neumí ho zpracovat Česká vláda se loni začala 

zabývat surovinami, jako jsou uran, zlato, baryt, fluorit, grafit, wolfram, lithium, a nechává si 

vypracovat zprávy o tom, co v Česku pod zemí leží a jak by se to dalo ekonomicky využít. 

Může za to kauza lithium? 

Potkalo se to s vývojem v EU. Evropské země od roku 2008 začaly mapovat své nerostné 

bohatství, mají zájem jej více využívat a strategicky tak snížit závislost na jejich importu. Další aspekt 

je ekologický. V rozvojových zemích, odkud se suroviny dovážejí, bývá báňská legislativa velmi 

slabá a mají tam výrazně nižší standardy ochrany životního prostředí, než když se těží v Evropě. 

Jak v minulosti naši předkové přišli na to, co pod zemí leží? Například stříbro. 

První indicie nerostných surovin nacházeli na povrchu, to bylo nejsnazší, a pak šli do hloubky. Je 

obdivuhodné, jak bez všech technických vymožeností a metod, které máme my, byli schopni objevit 

úžasná ložiska, rozfárat je a vytěžit do velké hloubky.  

Jak dnes mapujete, co v Česku leží pod zemí? 

Nezačínáme od nuly. V Českém masivu se horníci pohybují od středověku a poznatky o 

geologické stavbě přibývají postupně. Republika je kompletně geologicky zmapována v měřítku 1:50 

000. Když ale potřebujete hledat nerostné zdroje nebo ukládat radioaktivní odpad, musí se jít do 

mnohem podrobnějšího měřítka až na 1:10 000. Chodí se do terénu, berou se vzorky z hornin, měří 

se geologické struktury, dělají se chemické a mineralogické analýzy vzorků. Využívají se 

geofyzikální metody, které umožní získat obraz toho, jaké jsou struktury v podzemí, kam člověk 

nevidí. Při hledání rud se používá také šlichová prospekce. To znamená, že se sediment z vodních 
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toků rýžuje a zjišťuje se, jaké jsou tam obsaženy těžké minerály, které nám řeknou, jaké primární 

horniny se vyskytují výše proti proudu.  

Australská EMH získala povolení k průzkumu cínovského lithia a cínu. Můžete vyloučit, že 

by se v Česku objevilo významné surovinové ložisko, o kterém se dnes neví? 

To bych nevylučoval. S tím, jak se vyvíjejí technologie, vzniká zájem o suroviny, které dříve 

nikoho nezajímaly, protože pro ně nebyl odbyt – nejznámější případ je lithium, které se našlo na 

ložisku cínu a wolframu dobývaném stovky let. V současné době je v podobném postavení rubidium 

a je možné, že když technologie pokročí, tak bude více žádané a bude zájem ho těžit. 

V minulosti jste se vyjádřil, že těžba nerostných surovin v Česku klesá, protože k tomu má 

veřejnost odmítavý postoj.  

Není to dobře, protože tím zachováme zdroje pro naše potomky? 

Ve vyspělých zemích je odpor obyvatelstva proti těžbě všude. Nikdo nechce, aby probíhala v jeho 

blízkosti. Nejhorší dopad má obvykle doprava spojená s těžbou. Na druhé straně se bez surovin nikdy 

neobejdeme.  

Není lepší suroviny raději dovézt? 

Pokud je dovoz ekonomicky výhodnější, dostane přednost. Jenže situace může dospět až k 

ohrožení ekonomiky, a pak státy mohou být rády, když mají nějaké vlastní zdroje. 

Těžba však také představuje negativní zásah do krajiny… 

Já to tak černobíle nevidím. U nás se klade velký důraz na rekultivaci po ukončení těžby a mnohdy 

jde o dobře provedenou práci i o určité obohacení krajiny. Třeba některé vápencové lomy, například 

Čertovy schody v Českém krasu, nebo hydrické rekultivace po těžbě hnědého uhlí v Podkrušnohoří, 

kdy vznikají jezera jako Most nebo Milada či Medard u Sokolova, nebo výsypky, vhodně modelované 

haldy porostlé travou a nálety bříz i dalších dřevin.  

Co si myslíte o prolamování limitů pro těžbu hnědého uhlí? 

V současnosti není potřeba, aby se dál posouvaly. Jde o vyvažování zájmů na kompletním 

vydobytí ložiska a ekologických zájmů obyvatelstva, kteří bydlí ve vesnicích, které by těžba 

zlikvidovala.  

Neumím si představit, že by někdo vydal rozhodnutí, aby byly ty vesnice vystěhovány. 

O geologické službě bylo letos slyšet, protože provádí průzkum podzemní vody v souvislosti s 

prohloubením a rozšířením těžby v příhraničním polském dole Turow. Mají se občané ve 

frýdlantském výběžku obávat, že jim kvůli těžbě klesne hladina podzemní vody, údajně až o 60 

metrů?  

Rozhodnuto zatím není. Detailně mapujeme naše přilehlé pohraniční území a zjišťujeme, odkud 

kam podzemní voda teče, v jakých objemech, jakou rychlostí, v jaké hloubce se pohybuje její hladina. 

Majitel dolu údajně uvažuje o stavbě velké podzemní bariéry, která by důl oddělila od podzemní 

vody.  

Není to utopie? 

Nemusí to být utopický nápad, ale rozhodně by šlo o nákladnou stavbu. Potvrzovalo by to, že 

majitel dolu vidí riziko, že by českou podzemní vodu do dolu stáhli. Ta je pro ně nežádoucí, museli 

by ji z dolu čerpat, takže by toto opatření pomohlo i jim.  

V roce 2015 jste dokončili pětiletý výzkumný projekt Rebilance zásob podzemních vod. 

Problém s nedostatkem vody začínáme mít v Česku poslední čtyři roky. Na co jste přišli? 

V Česku máme poměrně rozsáhlé hluboké kolektory s podzemní vodou. Leží ve hloubkách i 

několik set metrů, zejména v oblasti české křídy (Liberecký, Ústecký a Středočeský kraj). Jde o 

vrstvy, především pískovců, které v pórech mezi zrníčky zadržují podzemní vodu – zjednodušeně je 

to jako pískovec nasáklý vodou. Takové oblasti máme však jen asi na třetině území. Zásoby podzemní 

vody představují rezervu, která by se dala v horších časech čerpat a vést tam, kde se jí nedostává. 

Zbývající dvě třetiny území jsou na podzemní vodu chudé, je tam jen v přípovrchové vrstvě, tedy 

do hloubky 10 až 20 metrů.  
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Ubývá nám tedy podzemní voda, máme se znepokojovat? 

Hluboké horizonty nevykázaly nějaký velký úbytek, úbytek se týká mělčích kolektorů. Ty hluboké 

jsou relativně chráněné od povrchového vlivu, sucho k nim doléhá s velkým zpožděním, voda tam 

migruje několik desítek až stovek let. Leží tam voda stará několik set let. U povrchové vody je 

cirkulace velice rychlá, stačí, když pár měsíců neprší a hladina podzemní vody hned výrazně klesá.  

Polovina pitné vody se dnes čerpá z podzemní vody a poplatek za ni je nižší než za tu povrchovou.  

Není to špatně? 

Jsem zastáncem toho, že by podzemní voda měla být dražší než voda povrchová. Celkově je v 

Česku 152 hydrogeologických rajonů, v 58 nejvýznamnějších jsme spočítali zásoby a nastavili limity 

pro využívání vody. Vodoprávní úřady, když povolují odběry, se mohou tímto číslem řídit a 

nepovolovat větší odběry, například pro průmyslové či zemědělské účely. Při nadměrném čerpání 

podzemní vody dochází k degradaci hydrogeologické struktury a zadržovací kapacita horniny se už 

nemusí obnovit. Je také potřeba udržovat hladinu podzemní vody na určité výši kvůli ohrožení 

ekosystémů, které se vyskytují na povrchu. Kdyby se povolily větší odběry, začnou například lužní 

lesy vysychat. 

Stát má pod zemí zlato za 212 miliard korun, ale neumí ho zpracovat. 

Zlato ztrácí třpyt. Investoři o drahý kov nemají zájem a jeho cena klesá  

Australská EMH získala povolení k průzkumu cínovského lithia a cínu  

 

51. Místo opředené legendami. Duchovní atmosféra na vás dýchá na každém kroku 

ctidoma.cz | 27. 12. 2018 | URL | Centa, a.s. | Téma: Jeskyně svatého Ivana 

Když se poustevník svatý Ivan usadil v údolí mezi skálami, začala se psát historie tohoto 

unikátního místa. Z jeskyně, jež se stala jeho příbytkem, se postupně stal klášter. Ten je díky své 

architektonické a kulturní hodnotě kulturně chráněnou památkou.  

Legenda o poustevníkovi 

Podle legendy nechal kníže Bořivoj postavit na místě kláštera původně kapličku. Ten se tak 

rozhodl na základě poselství sv. Jana Křtitele, které mu před smrtí sdělil poustevník svatý Ivan. To 

byl údajně úplně první poustevník v naší krajině. Dle legendy se Ivan rozhodl neusednout na 

královský stolec po svém otci a zvolil cestu misionářskou, jako poutník. Usadil se v jeskyni v 

Čechách, tam, kde je dnes klášter sv. Jana pod Skalou. Tam u pramene vody živil se lesními plody s 

mlékem z ochočené laně. Údajně takto nespatřen žil 42 let. Když byl velmi blízko změnit svůj 

poustevnický život, zjevil se mu sv. Jan Křtitel a jako obranu proti pokušení mu daroval kříž.  

Legenda o Bořivojovi 

Bořivoj I., syn moravského krále Rostislava, stíhal raněnou laň až do míst, kde byla 

Ivanova jeskyně. Zde ji definitivně skolil, ale místo krve z ní vyteklo tolik mléka, že se nasytila celá 

Bořivojova družina. Následně se zjevil Ivan, aby se optal, proč zabili jeho laň. Jejich setkání bylo pro 

budoucí rozvoj a poutnickou hodnotu místa zásadní. Ivan požádal Bořivoje, aby v okolí 

jeho jeskyně vznikly tři kaple. Když vyrazil sv. Ivan na bohoslužbu na hrad Tetín, zůstal věrný své 

asketické povaze. Nepil, nejedl, a když se vrátil zpět do své jeskyně, brzy zemřel. Podle odhadů se 

jedná o rok 882 až 893.  

Klášter s jeskyní 

Legendy, které místu dodávají zvláštní duchovní rozměr místa, jsou ještě více podpořeny 

samotnou architekturou kláštera. Ten ve své velkorysé velikosti obsahuje i jeskyni svatého Ivana. 

Podle antropologických výzkumů pozůstatků muže se může opravdu jednat o sv. Ivana. V den 

památky svatého Ivana se ze Svatého Jana pod Skalou stalo poutnické místo. Vrchol popularity se 

konal v šestnáctém a sedmnáctém století. Následné zrušení kláštera ale kult sv. Ivana znehodnotilo, 

avšak během národního obrození se tradiční poutě obnovily.  

Dnes v tomto netradičním místě můžete navštívit architektonicky hodnotný hřbitov, kde je kaple 

vystavěná v neogotickém stylu. Klidné místo nedaleko Prahy svojí atmosférou návštěvníka okouzlí 

a duchovně obohatí. Neváhejte tedy a vydejte se na pouť, kde v okolních lesích naleznete krásné 

výhledy a v údolí i významnou stopu historie. Rozhodně se vydejte na svatojanskou skálu.  

http://www.ctidoma.cz/comment/4730?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#comment-4730
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03. MORAVSKÝ KRAS  

01. 08. AMATÉRSKÁ JESKYNĚ 

1. Amatérka slaví, otevře se turistům 

2. Nejdelší jeskynní systém v Česku oslaví výročí objevu a otevře se turistům. 

3. V podzemí zemřeli dva muži. 

4. Šlechta a Zahradníček se do jeskyně ponořili ráno 29. srpna 1970. Pak přišla bouře… 

5. V jeskyni jsem byl jako pod sprchou, říká Miroslav Kotol 

6. Amatérská jeskyně 

 

01. Amatérka slaví, otevře se turistům.  

Právo | 10. 03. 2018 | Vladimír Klepáč | Téma: Amatérská jeskyně 

1. Nejdelší systém přírodních podzemních chodeb v Česku, kterým je přes 40 kilometrů dlouhá 

Amatérská jeskyně v Moravském krasu na Blanensku, oslaví v příštím roce 50. výročí od 

svého objevu. 

2. Ten byl kdysi považovaný i v mezinárodním měřítku za naprosto epochální. Speleologové, 

ochranáři a muzejníci připravují již nyní k výročí četné akce. Turisté se při jedné z nich projdou 

v jeskyni po takzvané ministerské trase. 

3. „V plánu je do výročí vydat knihu o Amatérské jeskyni a určitě se k ní bude konat výstava v 

Domě přírody Moravského krasu. Navíc i sama jeskyně dostane pomyslný dárek, změříme, jak 

je dlouhá,“ řekl Právu Antonín Tůma ze Správy CHKO Moravský kras. 

Mimořádné prohlídky 

4. V krasu bylo dosud popsáno 1134 jeskyní. Mnohé další teprve čekají na své objevení, přičemž i 

ty známé nejsou zmapovány zcela. V Amatérské jeskyni bádají tři speleologické skupiny: 

Plánivy, Topas a Pustý žleb. Jejich členové nyní přeměřují popsané části jeskyně znovu, aby 

byla známa přesná délka chodeb tohoto největšího podzemního komplexu. 

5. Amatérská jeskyně je uzavřena pro veřejnost. Turisté ale budou mít šanci do ní nahlédnout příští 

rok v listopadu, kdy bude zpřístupněna o víkendech. Návštěvníci se projdou po ministerské trase. 

6. Dostala název podle toho, že tato část uzavřeného podzemí je při návštěvách Moravského 

krasu prezentována ministrům životního prostředí. Ochranáři předpokládají, že o prohlídky bude 

mimořádný zájem. Naposledy se po trase prošli turisté v roce 2016, a to v souvislosti s oslavami 

60. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras. 

7. Již badatel Karel Absolon, který počátkem minulého století objevil známé Punkevní jeskyně, 

zpřístupnil veřejnosti suché dno propasti Macochy a v podzemí zavedl plavbu po říčce Punkvě, 

předpokládal, že tento systém je součástí mnohem rozlehlejších podzemních prostor. 

8. Amatérští speleologové, po nichž je jeskyně pojmenovaná, ji našli v roce 1969, tedy devět let po 

jeho smrti. Cestu do ní objevili po vykopání štoly. 

9. Součástí systému Amatérská jeskyně jsou nejen Punkevní jeskyně, ale i veřejnosti málo známá 

a nepřístupná jeskyně Piková dáma. Díky zvláštnímu proudění vzduchu v ní jsou její stěny 

pokryty ledem i v parném létě. 

10. Amatérská jeskyně je podzemní systém, v němž lze najít čarokrásné krápníky i rozlehlá bludiště. 

11. Její chodby po staletí vytvářejí Sloupský potok a Bílá voda, jejichž soutokem vzniká podzemní 

říčka Punkva. Jeskyně je zároveň místem zatím největší tragédie v dějinách české a 

moravské speleologie. 

12. V roce 1970 zahynuli při jejím výzkumu jeskyňáři Milan Šlechta a Marko Zahradníček. V 

podzemí kvůli přívalovým dešťům a bleskové povodni utonuli. Součástí oslav objevu Amatérky 

bude i pietní akce věnovaná této dvojici. 

13. V plánu je do výročí vydat knihu o Amatérské jeskyni Antonín Tůma, CHKO Moravský kras. 
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02. Nejdelší jeskynní systém v Česku oslaví výročí objevu a otevře se turistům. 

novinky.cz | 12. 03. 2018 | Vladimír Klepáč | Téma: Amatérská jeskyně 

Nejdelší systém přírodních podzemních chodeb v Česku, kterým je přes 40 kilometrů dlouhá 

Amatérská jeskyně v Moravském krasu na Blanensku, oslaví v příštím roce 50. výročí od svého 

objevu. Ten byl kdysi považovaný i v mezinárodním měřítku za naprosto epochální. Speleologové, 

ochranáři a muzejníci připravují již nyní k výročí četné akce. Turisté se při jedné z nich projdou 

v jeskyni po takzvané ministerské trase. 

„V plánu je do výročí vydat knihu o Amatérské jeskyni a určitě se k ní bude konat výstava v 

Domě přírody Moravského krasu. Navíc i sama jeskyně dostane pomyslný dárek, změříme, jak je 

dlouhá,“ řekl Právu Antonín Tůma ze Správy CHKO Moravský kras. 

Mimořádné prohlídky 

V krasu bylo dosud popsáno 1134 jeskyní. Mnohé další teprve čekají na své objevení, přičemž i 

ty známé nejsou zmapovány zcela. 

V Amatérské jeskyni bádají tři speleologické skupiny – Plánivy, Topas a Pustý žleb. Jejich 

členové nyní přeměřují popsané části jeskyně znovu, aby byla známa přesná délka chodeb tohoto 

největšího podzemního komplexu. 

Amatérská jeskyně je uzavřena pro veřejnost. Turisté ale budou mít šanci do ní nahlédnout příští 

rok v listopadu, kdy bude zpřístupněna o víkendech. Návštěvníci se projdou po ministerské trase. 

Dostala název podle toho, že tato část uzavřeného podzemí je při návštěvách Moravského krasu 

prezentována ministrům životního prostředí. 

Ochranáři předpokládají, že o prohlídky bude mimořádný zájem. Naposledy se po trase prošli 

turisté v roce 2016, a to v souvislosti s oslavami 60. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras. 

Místo největší tragédie 

Již badatel Karel Absolon, který počátkem minulého století objevil známé Punkevní jeskyně, 

zpřístupnil veřejnosti suché dno propasti Macocha a v podzemí zavedl plavbu po říčce Punkvě, 

předpokládal, že tento systém je součástí mnohem rozlehlejších podzemních prostor. 

Amatérští speleologové, po nichž je jeskyně pojmenovaná, ji našli v roce 1969, tedy devět let po 

jeho smrti. Cestu do ní objevili po vykopání štoly. Součástí systému Amatérská jeskyně jsou nejen 

Punkevní jeskyně, ale i veřejnosti málo známá a nepřístupná jeskyně Piková dáma. Díky zvláštnímu 

proudění vzduchu v ní jsou stěny pokryty ledem i v parném létě. 

Amatérská jeskyně je podzemní systém, v němž lze najít čarokrásné krápníky i rozlehlá bludiště.  

Její chodby po staletí vytvářejí Sloupský potok a Bílá voda, jejichž soutokem vzniká podzemní 

říčka Punkva. 

Jeskyně je zároveň místem zatím největší tragédie v dějinách české a moravské speleologie. V 

roce 1970 zahynuli při jejím průzkumu jeskyňáři Milan Šlechta a Marko Zahradníček. Kvůli 

přívalovým dešťům a bleskové povodni v podzemí utonuli. Součástí oslav objevu Amatérky bude i 

pietní akce věnovaná této dvojici. 

https://www.novinky.cz/cestovani/46592...yroci-objevu-a-otevre-se-turistum.html 

 

03. V podzemí zemřeli dva muži.  

Týden u nás | 14. 03. 2018 | (red) | Téma: Amatérská jeskyně 

Před osmačtyřiceti lety zemřeli v Amatérské jeskyni speleologové Milan Šlechta a Marko 

Zahradníček. Jejich smrt se do dějin české speleologie zapsala jako jedna z největších tragédií. 

Na cestu se oba muži vydali ráno 29. srpna 1970. Už kolem poledne ale začalo v severní 

části krasu silně pršet a řeky se začaly rozvodňovat. Hladina vody stoupala i v podzemí. Jeskyňáři se 

proto rozhodli k návratu, ale při cestě zpět se spojení s nimi přerušilo. 

Oba speleology hledaly stovky lidí. Pátrání trvalo několik dní. Podařilo se je najít až 2. září. Oba 

již byli mrtví. 

Amatérská jeskyně je veřejnosti nepřístupná. Byla objevena v roce 1969 a je 

nejdelším jeskynním 

systémem u nás s délkou prozkoumaných prostor téměř pětatřicet kilometrů. 

https://www.novinky.cz/cestovani/465925-nejdelsi-jeskynni-system-v-cesku-oslavi-vyroci-objevu-a-otevre-se-turistum.html
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Protéká jí Sloupský potok, Bílá voda a Punkva, systém sahá až do propasti Macocha. 

Kvůli neštěstí v roce 1970 měli amatérští jeskyňáři na dlouhých třiadvacet let do jeskyně 

zakázaný vstup.  

To se změnilo až začátkem devadesátých let. Tehdy se tam speleologové vrátili a znovu ji začali 

prozkoumávat. „Od roku 1996 do roku 2007 se tam bádalo intenzivně,“ uvedl před časem 

amatérský speleolog Bedřich Polák, který zkoumal krásu podzemí už před pětačtyřiceti lety. U 

neštěstí v Amatérské jeskyni ale tehdy nebyl. 

 

04.  Šlechta a Zahradníček se do jeskyně ponořili ráno 29. srpna 1970. Pak přišla bouře… 

expres.cz | 14. 07. 2018 | Štěpán Karlesz | Téma: Amatérská jeskyně 

Celým světem v posledních dnech pořádně zahýbal příběh thajských chlapců, kteří zůstali 

uvězněni v útrobách jeskyně a jen s velkou dávkou štěstí byli nakonec vysvobozeni. Podobnou 

událost pamatuje i naše historie. Dvojice speleologů, které náhlý déšť v roce 1970 uvěznil 

v jeskyni v Moravském krasu, ovšem neměla štěstí. Jeden z nich byl objeven zaklíněný přilbou ve 

skále, na poslední chvíli se snažil zachránit se. 

Amatérská jeskyně je název největšího komplexu jeskynních chodeb v oblasti Moravského  

krasu. Prozkoumáno v ní bylo na dlouhých pětatřicet kilometrů, ve skutečnosti jsou ale chodby uvnitř 

ještě delší. Změť podzemních cest sahá dokonce až do nejznámější propasti Macocha. 

Tehdy ještě relativně nově objevenou, a tím pádem i prakticky neprobádanou jeskyni se koncem 

srpna roku 1970 vydala zkoumat i dvojice speleologů.  S Milanem Šlechtou a Markem Zahradníčkem 

původně měli jít i další dva kamarádi, ti ale nakonec účast odřekli.  Průzkum byl naplánován na čtyři 

dny. 

Do jeskyně společně pronikli ráno 29. srpna a podle domluvy se pravidelně ohlašovali kolegům 

nad zemským povrchem. Vše zprvu šlapalo přesně podle plánu,  jenže pak v oblasti Moravského 

krasu zcela nečekaně udeřil vytrvalý a nesmírně silný déšť. 

Odborníci neustávající liják později označili za padesátiletou vodu, hladina potoků a řek se zvedala 

i o více než deset metrů a třeba řeka Punkva se  podle svědků  ze svého koryta vylila natolik, že 

začala strhávat auta v okolí. 

Právě Punkva ovšem protéká i jeskynními systémy v oblasti a brzy se začala zaplavovat i 

Amatérská jeskyně, kterou právě Šlechta se Zahradníčkem zkoumali. 

Jeskyňáři měli do jeskyně na 23 let zakázán vstup. 

Zprávu o silné průtrži mračen dostali od kolegů o půl čtvrté odpoledne, dvě hodiny na to pak 

proběhl telefonát, při němž byli varováni před stoupající vodou v jeskyni.  To bylo poslední spojení 

mezi dvojicí jeskyňářů a venkovním světem. 

Před vodou se jim z jeskyně utéct nepodařilo, snažili se proto alespoň ukrýt v komínu ve 

stropě jeskyně a doufali, že na ně voda nedosáhne. Marně. 

Rozsáhlá záchranná akce, při níž se stateční potápěči se sporým vybavením snažili proniknout do 

zatopené jeskyně, nebyla úspěšná.  Jeskyňáři sice byli objeveni za mnohem kratší čas než thajští 

fotbalisté, konkrétně po čtyřech dnech, jenže na rozdíl od nich jim už nebylo pomoci. 

Takhle to vypadá v Amatérské jeskyni v Moravském krasu. 

Jeden z nich byl nalezen visící ve vzduchu, helmou se totiž zaklínil ve zmíněném komínu, když se 

snažil uniknout krutému osudu.  Druhý pak ležel na zemi, připoutáni k sobě byli lanem. 

Jediným pozitivem bylo zjištění lékařů, že muka v zatopené jeskyni neprožíval Milan Šlechta s 

Markem Zahrádkou dlouho, zemřeli pravděpodobně již v ten samý den, kdy v oblasti udeřil déšť. 

Dvojici speleologů v jeskyni uvěznil prudký déšť. 

Podle odborníků dvojice bezpečnostní situaci nepodcenila, s takovými záplavami totiž nikdo 

nepočítal. Amatérská jeskyně pak na byla dlouhých třiadvacet let uzavřena, až v devadesátých 

letech do ní byl opět speleologům umožněn přístup. Od té doby začaly uvnitř komplexu opět probíhat 

průzkumové práce. Podobná tragédie se tam již nestala. 
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05. V jeskyni jsem byl jako pod sprchou, říká Miroslav Kotol 

NEW express | 21. 09. 2018 | Téma: Amatérská jeskyně 

„Neznám danou thajskou lokalitu, ale nás v Číně zastihly v jeskyni rovněž přívalové deště a při 

návratu, byť šlo o velký prostor, jsem si připadal, jako bych lezl pod sprchou. V Asii jsou silnější 

deště, mohutnější řeky a dochází tam k mnohem rychlejšímu zaplavení prostoru, než je tomu u nás.  

V případě záchrany jsou potom důležití především místní speleologové, kteří vědí, jak to 

v jeskyni vypadá, znají její mapu. Když přijede pomoci 100 hasičů, kteří nebudou znát danou 

lokalitu, potom nemusí být vůbec prospěšní,“ říká Miroslav Kotol (41), který se speleologii věnuje 

17 roků. Situaci, podobnou té v Thajsku, zažil také v Rumunsku. Jeskyně tam začínala pouze 

metrovou dírou, která se postupně zvětšila až na obrovské dómy. 

„Cesta se dole rozdělovala. Vydali jsme se dvě hodiny po odtokové části. Po návratu na rozcestí 

nás jeden člen skupiny upozornil, že něco není v pořádku. Ukázal na kámen, který byl původně 

znatelně dále od potůčku a teď se nacházel už u vody. Do hodiny se hladina vody zvedla o dva metry, 

musely tak být zaplaveny i sifony. A přes ně už cesta nevede. Něco takového proběhlo právě v 

Thajsku. Tamní jeskyně byla v některých místech zaplavená až po strop. Na takové prohlídce musí 

člověk věnovat tekoucí vodě dostatečnou pozornost a častěji se otáčet, aby si tak zapamatoval cestu 

a nezabloudil.“ 

Před 48 lety při zkoumání Amatérské jeskyně zahynuli zkušení speleologové Milan Šlechta a 

Marko Zahradníček. Na srpen 1970 si naplánovali její týdenní mapování, jenže krátce po jejich 

sestupu přišly silné přívalové deště. Přestože se o nich dozvěděli včas, kvůli zvýšené hladině vody se 

jim už nepodařilo dostat se k potápěčské výstroji. Snažili se sice přečkat příval v komínu, jenže jim 

to nebylo nic platné a utopili se. Jeden z nich byl později nalezen visící za helmu, druhý byl k němu 

připoutaný lanem. 

„Sám jsem strach pocítil ve Slovinsku, kde se prolézala propast jen s využitím přirozených 

terénních útvarů. Cestou dolů to ještě šlo, ale při návratu se nebylo kde chytnout a stěny klouzaly. 

Muselo se lézt rozporem a v jednom místě otočit skoro do pravého úhlu. A zdolat bylo třeba 9 

metrů. Zápasil jsem s tím hodinu. To už jsem zahodil i helmu a v duchu si říkal, že tam přece 

nezůstanu. Dokonce jsem si chtěl říct o vrtačku, abych část skály odstřelil. Nakonec se druhému 

speleologovi podařilo chytnout mě a pomoct mi vylézt ven.“ 

Speleologie není jen o obdivování křehké krásy, ale také o tom, jak se k ní dostat. Ledovce totiž 

do jeskyní natlačily nejrůznější sedimenty a nadšení mnohých opadne, když zjistí, že aby se k 

úchvatným scenériím dostali, je potřeba před tím vynést stovky kyblíků bláta. Na konci této cesty ale 

může čekat nezapomenutelná odměna, jako tomu bylo v roce 2002 u Miroslava Kotola.  

V Moravském krasu se totiž stal spoluobjevitelem nových prostor v Amatérské jeskyni, 

propojením částí Chrochtadla (pojmenováno podle zvuku povodňových vod) s Krematoriem (název 

podle citelně vyšší teploty, než jaká je v jiných částech jeskyně). „Pracovalo se na tom intenzivně 

rok, takže to bylo hodně emotivní. Šlo navíc o Objev roku. Je úchvatné být v místech, kde ještě nikdo 

nikdy před vámi nebyl. Takové chvíle si dokážu vychutnat,“ uzavírá Miroslav Kotol. 

Přístupové jeskyně, jakou je například Macocha, se každé ráno procházejí a kontrolují určené 

body, zda se někde něco nedalo do pohybu. Trasa prohlídky je ale vedena místy, kde něco takového 

prakticky nehrozí. 

 

06. Amatérská jeskyně 

NEW express | 21. 09. 2018 | Petr Podroužek | Téma: Amatérská jeskyně 

Amatérská jeskyně je nejdelší jeskyní České republiky. Byla objevena v roce 1969 po 

nesmírném úsilí při prokopávání desítek metrů zavalených komínů a postupně objevována a 

propojována s dalšími jeskyněmi v okolí, mezi něž patří i známé Punkevní jeskyně a propast 

Macocha. Celková délka propojeného systému je dnes větší než 40 km. 

Objevování Amatérské jeskyně bylo provázeno tragédiemi i mocenským zápasem o její využití 

a pojmenování a její název se nakonec stal trvalou připomínkou nezištné a obětavé práce stovek 

dobrovolných jeskyňářů. 
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Členové České speleologické společnosti se mohli do jeskyně naplno vrátit až po změně 

společenských poměrů v roce 1992, kdy byla zahájena nová éra jejího zkoumání, během které bylo 

objeveno více než 7 km nových chodeb, zejména v Bludišti Milana Šlechty a ve Sloupském 

koridoru. 
Ve chvíli, kdy byli v Praze napadeni demonstranti, tedy 17. listopadu 1989, proplavali členové 

ČSS čtyři neznámé sifony na konci Sloupského koridoru a objevili 1 500 metrů dlouhé pokračování.  

O deset let později na ně navázali jejich mladší pokračovatelé, aby k těmto prostorám přidali další 

a další stovky metrů. V roce 2003 po sérii odvážných horolezeckých výstupů lokalizovali na vrcholu 

jednoho z komínů možnost dosažení zemského povrchu a následně v tomto místě otevřeli nový 

vchod, umožňující komplexní výzkum této doposud izolované části Amatérské jeskyně. Od tohoto 

okamžiku probíhá výzkum Sloupského koridoru prakticky nepřetržitě a téměř každý rok je 

korunován novými významnými objevy. 

Vyvrcholením jeskyňářského snažení bylo v roce 2005 propojení Amatérské jeskyně s 

posledním velkým systémem v okolí, se Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi, čímž bylo symbolicky 

završeno téměř 300 let trvající úsilí generací krasových badatelů o objasnění průběhu podzemních 

toků v severní části Moravského krasu. 

Šošůvecký koridor byl objeven po proplavání bahnitého a komplikovaného sifonu v roce 2008 a 

během několika akcí dosáhla jeho délka 1 400 m. Jeho objev změnil dosavadní náhledy a teorie na 

hydrologii Sloupského potoka, jedné ze zdrojnic ponorné říčky Punkvy. 

Zkoumání Amatérské jeskyně probíhá i pod vodní hladinou četných jezer a sifonů. Více než deset 

let trvalo zkoumání podzemní Punkvy, které znamenalo objevení nejdelšího souvislého podvodního 

úseku v našich jeskyních, dlouhého více než 600 metrů nebo stovky metrů nečekaných objevů pod 

hladinou obou macošských jezírek. 

 

03. 02. BÝČÍ SKÁLA  

1. Wanklovy nálezy jsou po 150 letech zpět. Lidé je uvidí v blanenském muzeu. 

2. Skvosty z Býčí skály zpět doma. 

3. V muzeu vystaví skvosty z Býčí skály. 

4. „Otec archeologie“. Muzeum ukáže část Wanklovy sbírky 

5. Poklady z Býčí skály opět v Blansku. 

6. Do muzea v Blansku se vrátily cenné nálezy z Býčí skály a Pekárny. 

7. Do jeskyně Býčí skála vnikli v noci nezvaní návštěvníci. 

8. Do jeskyně Býčí skála vnikl nezvaný návštěvník. Podepsal se do knihy.   

9. Jeskyňáři měli nezvanou návštěvu. Štípu zámky, napsala.    

10. Jeskyňáři měli nezvanou návštěvu.     

11. Štípu zámky, zněl vzkaz v návštěvní knize. Z jeskyně u Habrůvky nic nezmizelo.  

12. 3 200 netopýrů v jeskyni Býčí skála. 

13. V Býčí skále přezimoval rekordní počet netopýrů. 

14. Býčí skála se letos stala největším zimovištěm netopýrů, ukrývá jich přes tři tisíce. 

15. V Býčí skále spí 3 200 netopýrů. 

16. Dobré ráno Pozor, dravci! 

17. Skálu uzavřeli, chrání sokoly. 

18. Uzavřená oblast kvůli sokolům. 

19. Okolí Býčí skály je uzavřeno, hnízdí zde sokol stěhovavý. 

20. Okolí Býčí skály v Moravském krasu na Blanensku je pro turisty nepřístupné. 

21. Okolí Býčí skály se pro turisty uzavřelo kvůli sokolům. 

22. Okolí Býčí skály na Blanensku se pro turisty uzavřelo kvůli sokolům. 

23. Sokoli v krasu. 

24. Za rušení sokolů v krasu padají pokuty. 

25. Zákaz vstupu, jinak pokuta! 

26. Vzácný sokol zavřel Býčí skálu: Zahnízdil se tam po 50 letech, zvědaví turisté dostanou pokutu. 
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27. Nejděsivější místa: Býčí skála plná mýtů a nevyjasněných nálezů. 

28. Krajinou tajemna 

29. V Býčí skále se konají tradiční Dny otevřených dveří. 

30. Mláďata sokolů opouštějí hnízdo. Okolí Býčí skály brzy opět zpřístupní turistům. 

31. Dny otevřených dveří v jeskyni Býčí skála. 

32. Přijďte se v letním vedru osvěžit kulturou do Býčí skály u Blanska. 

33. Býčí skála se o víkendu lidem otevře naposledy. 

34. Brána do pekel, která uhranula nacisty. 

35. Cesty za fotografií – býček z Býčí jeskyně. 

36. Připravte se na horor. Známe nejstrašidelnější místa v Česku. Sem se vám chtít opravdu nebude. 

37. Po stopách dávné kletby.      

38. Klus vyprodal Býčí skálu 

39. Tomáš Klus zpíval v jeskyni! Peníze z koncertu věnoval těžce popálenému chlapci. 

40. Krutá smrt v temnotách jeskyně. Jaké hrůzy se kdysi odehrály v Býčí skále? 

41. Experti: Býčí skála byla nejbohatší svatyně 

 

01. Wanklovy nálezy jsou po 150 letech zpět. Lidé je uvidí v blanenském muzeu. 

blanensky.denik.cz | 16. 02. 2018 | | Adam Kubík | Téma: Býčí skála 

Týden u nás, | 21. 02. 2018 | | Adam Kubík |  

denik.cz |16. 02. 2018 | | Adam Kubík |  

Ve světě se proslavil především objevem pohřebiště v Býčí skále. Nálezy i z dalších míst 

Moravského krasu významného moravského archeologa Jindřicha Wankla si prohlédnout zájemci 

v Blansku. Tamní muzeum získalo část jeho vzácné sbírky. 

„Exponáty se do města vrací po sto padesáti letech. Blanenští si je vypůjčili z depozitáře 

Naturhistorisches museum ve Vídni. „V osmdesátých letech devatenáctého století musel Wankel 

Blansko opustit a pro nálezy neměl v novém bydlišti místo. Prodal je do Vídně,“ vysvětlila ředitelka 

muzea Pavlína Komínková. Do Česka se část sbírky dostala dvakrát. Poprvé to bylo při putovní 

výstavě u příležitosti výročí Wanklových objevů v Býčí skále. Exponáty lidé obdivovali v Národním 

muzeu v Praze a v Moravském Zemském muzeu v Brně. Podruhé pak v roce 1995 znovu v Brně. „V 

takovém množství však ještě vystavené nebyly,“ doplnila ředitelka. 

Zástupci blanenského muzea oslovili vídeňské kolegy již na konci roku 2016. Loni v květnu se do 

rakouského depozitáře vypravil muzejní archeolog Marek Novák a vytvořil seznam pro expozici v 

Blansku. „Podařilo se nám přivézt zhruba sto padesát předmětů. Nejstarší jsou ze starší doby 

kamenné. Jedná se většinou o štípané nástroje z pazourku a křišťálu,“ přiblížil Novák. Nejmladší 

dovezené předměty pak pochází z mladší doby bronzové.  Wankel se jako badatel nesoustředil jen 

na konkrétní období. Zkoumal mnoho lokalit i mimo Moravský kras.  

„Jeho sbírky čítají třicet tisíc kusů. Ne všechny však byly archeologické,“ dodal vědec. Exponáty 

v Blansku zůstanou rok. Pak se opět vrátí do Vídně. „Přidáváme je ke stále k expozici nazvané Cesta 

do pravěku Blanenska. Pro návštěvníky výstavu otevřeme sedmadvacátého února,“ prozradil 

Novák.  Šanci prohlédnout si předměty dostanou i blanenští školáci. „S několika třídami z nižších 

ročníků se do muzea chystáme. Souvisí to s probíranou látkou v dějepisu,“ řekl ředitel Gymnázia 

Blansko Radek Petřík. 

https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...-zpet-v-blanenskem-muzeu-20180216.html 

 

02. Skvosty z Býčí skály zpět doma. 

5plus2 | 23. 02. 2018 | Zuzana Brandová | Téma: Býčí skála 

Archeologické nálezy z Moravského krasu od úterý představí nová stálá expozice Cesta do 

pravěku Blanenska. Nabídne i hernu a virtuální převlékárnu. 

Vzácné skvosty nalezené v Býčí skále lékařem Jindřichem Wankelem se po 150 letech vrací z 

Vídně na Blanensko. Keramické a bronzové nádoby, šperky, ale také různorodé nářadí a další 
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archeologické nálezy objevené v druhé polovině 19. století vystaví jako první regionální muzeum v 

České republice Muzeum Blanenska. Artefakty mu totiž zapůjčilo vídeňské Přírodovědné muzeum.  

Nová stálá expozice nazvaná Cesta do pravěku Blanenska se návštěvníkům otevře v úterý 27. 

února. 

Její součástí je také interaktivní expozice, jež provede návštěvníky čtyřmi místnostmi, kde se 

mohou zapojit do objevování pravěkých epoch. „Vydáme se z 12. století hlouběji do historie, až do 

dob, kdy místní jeskyně obývali neandrtálci, a společně prozkoumáme unikátní artefakty dochované 

z těchto dob,“ zve do expozice ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková. 

Návštěvníci, kteří se s výstavou nechtějí seznámit jen očima, ale také si ji ohmatat, se mohou těšit 

na model slovanské zemnice, do níž mohou vejít, ale také otáčecí vitríny, dotykový model rituálního 

vozu z Býčí skály nebo jeskyni s modely zemědělských nástrojů. „K výstavě patří i herna s virtuální 

převlékárnou. Návštěvník se podívá do zrcadla, v němž se uvidí v dobovém oblečení. Na výběr je 

dámské i pánské a dokáže se navíc přizpůsobit i velikosti postavy,“ dodává Komínková. 

Nálezy si dnes mohou lidé prohlédnout díky Jindřichu Wankelovi, který bydlel na blanenském 

zámku, kde současné muzeum sídlí, a později také v budově v podzámčí, kde provozoval svoje 

muzeum. Věnoval se i speleologii a paleontologii. „Na počátku 80. let 19. století se Wankel chystal 

na odpočinek ke svému zeti do Olomouce. Do menšího bytu by se mu rozsáhlé sbírky nevešly, proto 

je musel prodat,“ vysvětlila Komínková. Jelikož mu záleželo na tom, aby jeho nálezy zůstaly doma, 

jednal s Národním muzeem v Praze i Františkovým muzeem v Brně, tedy dnešním M1oravským 

zemským muzeem. Jednání ale nevyšla. 

Nakonec se však dohodl s rajhradským opatem Kalivodou, že jeho sbírky odkoupí a daruje 

Františkovu muzeu. Kalivoda ovšem náhle zemřel a Wankel musel část svých sbírek prodat právě 

Přírodovědnému muzeu ve Vídni, které o ně pro jejich kulturně-historickou hodnotu usilovalo už od 

roku 1876. 

Nová výstava v Blansku nabídne na 150 artefaktů. Exponáty zapůjčené z Vídně doplní i jiné z 

muzeí z Brna, Boskovic nebo Olomouce. V bezpečnostních vitrínách budou k vidění keramické a 

bronzové nádoby, náramky, spony, skleněné a jantarové náhrdelníky nebo také masivní palice, 

kladiva a kleště z takzvané kovárny objevené v Předsíni jeskyně. Vystaveny budou i bronzová a 

železná kování z rituálních vozů nalezených v Býčí skále. 

Expozice zahrnuje i takové skvosty, jako je býček z Býčí skály, bronzová helma nebo fragmenty 

z bohatě zdobeného bronzového opasku nebo zlatých náušnic. 

Při jednáních mezi muzei, která začala už koncem roku 2016, bylo dohodnuto, že do připravované 

expozice v Blansku bude možné zapůjčit i předměty uložené v depozitáři. Návštěvníci blanenského 

muzea tak uvidí i nálezy, jež nejsou běžně dostupné ani v expozici ve Vídni. Kromě halštatských 

pokladů z Býčí skály budou v nové blanenské expozici vystaveny i předměty z jiných období a lokalit 

– neolitická keramika a kostěné artefakty z Výpustku, eneolitická kamenná šipka z Pekárny, štípaná 

industrie z křišťálu z Žitného jeskyně nebo soubor keramických nádob z pohřebiště u Bořitova z 

mladší doby bronzové. Ty u nás dosud nikdy vystaveny nebyly. 

Podle archeologa blanenského muzea Marka Nováka se archeologické skvosty i dnes na 

Blanensku nacházejí každou chvíli. Třeba loni se v Domě přírody vystavoval unikátní stříbrný poklad, 

a to mince ze 13. století. „Setkáváme se i s různými ojedinělými nálezy bronzových nebo železných 

předmětů, které lidi najdou a přinesou do muzea. Nedávno se našla třeba měděná sekerka. Nálezů 

přibývá, pořád je v regionu co nacházet,“ uzavírá Novák. 

Cesta do pravěku Blanenska 

– Nová archeologická expozice provede návštěvníky čtyřmi místnostmi, v nichž se mohou zapojit 

do objevování pravěkých epoch, tak jak utvářely místní krajinu a její obyvatele. Zavedou je až do 

dob, kdy místní jeskyně obývali neandrtálci, a ukážou unikátní artefakty dochované z těchto dob.  

– Slavnostní otevření proběhne 26. února v 15 hodin.  

– Expozice bude otevřena od 27. února jako stálá expozice Muzea Blanenska a bude přístupná v 

rámci hlavního okruhu muzea. - Vstupné je 80/40 Kč. 

Foto popis| Nádoby z Bořitova jsou součástí expozice. 
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03. V muzeu vystaví skvosty z Býčí skály. 

Mladá fronta DNES | 27. 02. 2018 | (zab) | Téma: Býčí skála 

Vzácné archeologické nálezy, které v Býčí skále objevil lékař a speleolog Jindřich Wankel, se po 

150 letech vrátily z Vídně do Blanska. Muzeum Blanenska je ode dneška vystavuje jako první 

regionální muzeum v České republice. Artefakty mu zapůjčilo vídeňské Přírodovědné muzeum, které 

je koupilo přímo od Wankela. Nová stálá expozice s názvem Cesta do pravěku Blanenska nabídne 

bronzové a keramické nádoby, šperky, nářadí i interaktivní herny. 

 

04. „Otec archeologie“. Muzeum ukáže část Wanklovy sbírky. 

tyden.cz | 27. 02. 2018 | ČTK | Téma: Býčí skála 

Vybrané unikátní nálezy, které objevil otec moravské archeologie Jindřich Wankel, se vracejí po 

téměř 150 letech na Blanensko. Budou k vidění v nové expozici Cesta do pravěku Blanenska, kterou 

muzejníci otevřou veřejnosti v úterý 27. února, informovalo muzeum v tiskové zprávě. 

Muzeum Blanenska získalo například nálezy z Býčí skály i dalších lokalit z Blanenska jako 

zápůjčku z Muzea přírodní historie ve Vídni. 

„Nejzajímavější předměty, které budou moci návštěvníci zhlédnout, jsou bezpochyby nálezy z 

tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála, kde dodnes existují různé teorie okolností úmrtí nejméně 

40 nalezených osob,“ uvedla ředitelka Muzea Blanenska Pavla Komínková. 

V bezpečnostních vitrínách budou v muzeu po celý rok uloženy keramické a bronzové nádoby, 

náramky, spony, skleněné a jantarové náhrdelníky nebo také masivní palice, kladiva a kleště z 

takzvané kovárny objevené v předsíni jeskyně. Vystaveny budou i bronzová a železná kování z 

rituálních vozů nalezených v Býčí skále. Model jednoho je i součástí expozice. 

Wankel učinil dnes už legendární objev v roce 1872. V Blansku ze svých objevů založil muzeum. 

Díky své rozsáhlé činnosti si vysloužil označení otec moravské archeologie. Kromě ní se věnoval 

i speleologii a paleontologii. Wankel většinu svých sbírek prodal už zmíněnému muzeu ve Vídni. 

Výjimkou bylo několik drobností, například lebka tzv. princezny z Býčí skály, kterou vlastní 

Moravské zemské muzeum, jež nedávno zrekonstruovalo podobu pravěké ženy. 

https://www.tyden.cz/rubriky/veda/clov...ukaze-cast-wanklovy-sbirky_469322.html 

 

05. Poklady z Býčí skály opět v Blansku. 

Právo | 01. 03. 2018 | Miroslav Homola | Téma: Býčí skála 

Poprvé v historii se archeologické nálezy z Moravského krasu objevené v druhé polovině 19. 

století vracejí do Blanska. 

Nálezy se podařilo Muzeu Blanenska do konce roku zapůjčit z Naturhistorisches Museum Wien a 

je tak prvním regionálním muzeem v ČR, kterému se podařilo zápůjčku vyjednat. 

Unikátní nálezy z Býčí skály, které objevil „otec“ moravské archeologie Jindřich Wankel, ale i 

nálezy z dalších lokalit na Blanensku jsou k vidění v nové archeologické expozici Muzea Blanenska 

s názvem Cesta do pravěku Blanenska. 

Nejzajímavějšími předměty jsou nálezy z tajemstvími opředené jeskyně Býčí skála, kde dodnes 

existují různé teorie okolností úmrtí nejméně čtyřiceti nalezených osob a několikanásobně vyššího 

množství šperků a dalších obětin. 

„V bezpečnostních vitrínách budou po celý rok uloženy keramické a bronzové nádoby, náramky, 

spony, skleněné a jantarové náhrdelníky nebo také masivní palice, kladiva a kleště z „kovárny“ 

objevené v Předsíni jeskyně. Vystaveny budou i bronzová a železná kování z rituálních vozů 

nalezených v Býčí skále. Model jednoho z pohřebních vozů je rovněž k vidění v expozici,“ uvedla 

ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková. Legendární objev v Býčí skále učinil blanenský 

lékař Jindřich Wankel na podzim roku 1872. V Blansku ze svých objevů založil muzeum. Položil 

tak základ blanenské tradici muzejnictví, která díky němu sahá až do roku 1854, kdy svou sbírku 

zpřístupnil odborné veřejnosti. 

Wankel chtěl, aby sbírky zůstaly v jeho vlasti, bohužel při jednáních s Národním muzeem v Praze 

se však setkal s nezájmem a vyjednávání s Františkovým muzeem v Brně nakonec rovněž nikam 

https://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/otec-archeologie-muzeum-ukaze-cast-wanklovy-sbirky_469322.html


208 

  

nevedla. Naděje svitla, když se dohodl s rajhradským opatem Güntherem Janem Kalivodou, že jeho 

sbírky odkoupí a Františkovu muzeu daruje. Opat Kalivoda však náhle zemřel a Wankel, tísněný 

výpovědí ze služebního bytu v Blansku, musel prodat část svých sbírek Naturhistorisches Museum 

ve Vídni, které o jeho sbírky usilovalo již od roku 1876. V roce 1883 tedy Wankel prodal první část 

svých sbírek z různých m1oravských lokalit (asi 30 000 ks) za 12 000 zlatých. Druhá část jeho sbírek 

se do Vídně dostala v roce 1897, těsně po Wankelově smrti, kdy ji tam prodala jeho manželka. 

Naturhistorisches Museum spravuje rozsáhlou archeologickou sbírku, kde se nachází také několik 

desítek tisíc předmětů, které byly nalezeny na našem území v 19. století a uloženy právě ve Vídni. 

Před dvěma lety prošla stálá expozice archeologie vídeňského muzea rekonstrukcí a v nové 

expozici jsou umístěny takové skvosty, jako je býček z Býčí skály, bronzová helma, fragmenty z 

bohatě zdobeného bronzového opasku nebo zlatých zaušnic. 

„V rámci jednání mezi muzei, která začala již koncem roku 2016, bylo dohodnuto, že do expozice 

v Blansku bude možné zapůjčit předměty uložené v depozitáři. V Blansku tak jsou k vidění nálezy, 

které nejsou běžně dostupné ani v expozici ve Vídni,“ uvedla ředitelka Komínková. Dodala, že 

podmínkou výpůjčky cenných nálezů byla odborná manipulace, odpovídající pojištění, které zajišťuje 

pro svoje příspěvkové organizace Jihomoravský kraj, a vysoké zabezpečení předmětů během výstavy. 

V Blansku jsou k vidění nálezy, které nejsou běžně dostupné ani v expozici ve Vídni Pavlína 

Komínková, ředitelka Muzea Blanenska 

Foto popis| K vzácným exemplářům, které jsou v Muzeu Blanenska k vidění, patří i rituální 

bronzová nádoba. 

 

06. Do muzea v Blansku se vrátily cenné nálezy z Býčí skály a Pekárny. 

akcezabrnem.cz | 07. 03. 2018 | Michaela Kosařová | Téma: Býčí skála 

regionblanensko.cz| 07. 03. 2018 | Michaela Kosařová |  

regionkurimsko.cz | 07. 03. 2018 | Michaela Kosařová |  

Novou stálou expozici nabízí návštěvníkům Muzeum Blanenska. Cesta do pravěku, jak zní název 

expozice, je umístěna ve čtyřech místnostech v přízemí blanenského zámku, z nichž každá 

reprezentuje určité archeologické období. 

Návštěvníci v ní postupují proti proudu času od nejmladších období až po ty nejstarší. Část 

exponátů přitom muzeu zapůjčilo Naturhistorische museum ve Vídni. Tam totiž až do dnešní doby 

byly uloženy vzácné a cenné nálezy z Býčí skály, ale také z Bořitova, z Žitného jeskyně nebo 

jeskyně Pekárna. Ty pochází z archeologického výzkumu vedeného Jindřichem Wanklem, 

přezdívaného otec moravské archeologie, který v 2. polovině 19. století prováděl průzkum 

Moravského krasu a jeho zásluhou zde byly objeveny nejstarší pozůstatky po lidských 

společnostech - mimo jiné po neandrtálcích. 

Expozice je plně interaktivní, je přístupná vozíčkářům a je přizpůsobená nevidomým 

návštěvníkům. 

Součástí expozice je herna s archeologickým pískovištěm a zábavným objevováním historie. 

Nejen dětské návštěvníky pobaví, že se mohou dotknout replik materiálu a nářadí z bronzařské dílny 

nebo nářadí prvních zemědělců v neolitu. Do jeskyně Kůlna k uloženým mamutím klům pak 

návštěvníky dovede jeskynní prolézačka se zastávkou u magdalénských lovců v jeskyni Pekárna. 

Expozice je součástí hlavního okruhu muzea a v březnu je otevřená vždy v úterý až pátek mezi 9. 

a 17. hodinou. 

https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/aktu...nne-nalezy-z-Byci-skaly-a-Pekarny.html 

 

07. Do jeskyně Býčí skála vnikli v noci nezvaní návštěvníci. 

Blanenský deník | 08. 03. 2018 | (stj) | Téma: Býčí skála 

Policejní auto u vchodu do nepřístupné jeskyně Býčí skála včera po poledni zahlédli řidiči jedoucí 

Křtinským údolím. „V noci z úterý na středu někdo násilně odstranil zámky z obou uzávěrů. Jak z 

vchodu do takzvané Předsíně, tak ze štoly opodál, kterou na konci druhé světové války nechali 

vykopat nacisté,“ řekl zástupce vedoucího Správy CHKO Moravský kras Antonín Tůma. 
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Speleologové spolu s policisty jeskyni prohlédli.  

Zatím se zdá, že noční návštěvníci nic neodnesli ani nepoškodili. 

 

08. Do jeskyně Býčí skála vnikl nezvaný návštěvník. Podepsal se do knihy. 

blanensky.denik.cz | 08. 03. 2018 | Jana Štégnerová | Téma: Býčí skála 

Policejní auto u vchodu do nepřístupné jeskyně Býčí skála ve středu po poledni zahlédli řidiči 

jedoucí Křtinským údolím. „V noci na středu někdo násilně odstranil zámky z obou uzávěrů. Jak z 

vchodu do takzvané Předsíně, tak ze štoly opodál, kterou na konci druhé světové války nechali 

vykopat nacisté,“ řekl zástupce vedoucího Správy CHKO Moravský kras Antonín Tůma. 

Speleologové spolu s policisty jeskyni prohlédli. Zatím se zdá, že noční návštěvníci 

z jeskyně nic neodnesli ani nepoškodili. Zanechali ale zvláštní vzkaz. „V odložené návštěvní knize 

bylo napsáno: „Štípu zámky,“ prozradil policejní mluvčí Bohumil Malášek. „Frajeřina. Vzkaz, 

zbytečně odstraněné zámky na obou vstupech,“ konstatoval Tůma. „Zkontrolovali jsme i 

další jeskyně ve Křtinském údolí a nic nenasvědčuje tomu, že by se tam tenhle vandal snažil 

vniknout. Zaměřil se jenom na Býčí skálu,“ dodal. Strážci přírody mají k dispozici fotopasti. 

Většinou s nimi pozorují zvěř nebo kontrolují místa, kam lidé odhazují odpadky. Nedávno je použili 

i v případě poškozování tabulí se státním znakem.  

Teď je zřejmě nastaví u uzávěrů jeskyní. 

https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...nik-podepsal-se-do-knihy-20180308.html 

 

09. Jeskyňáři měli nezvanou návštěvu. Štípu zámky, napsala. 

Blanenský deník | 09. 03. 2018 | (stj) | Téma: Býčí skála 

Policejní auto u vchodu do nepřístupné jeskyně Býčí skála zahlédli řidiči jedoucí Křtinským 

údolím. „V noci z úterý na středu někdo násilně odstranil zámky z obou uzávěrů. Jak z vchodu do 

takzvané Předsíně, tak ze štoly opodál, kterou na konci druhé světové války nechali vykopat nacisté,“ 

řekl zástupce vedoucího Správy CHKO Moravský kras Antonín Tůma.  

Speleologové spolu s policisty jeskyni prohlédli. Zatím se zdá, že noční návštěva z jeskyně nic 

neodnesla ani nepoškodila. Zanechala ale zvláštní vzkaz. „V odložené návštěvní knize bylo napsáno: 

Štípu zámky,“ prozradil policejní mluvčí Bohumil Malášek. Podle Tůmy jeskyňáři zkontrolovali i 

další jeskyně ve Křtinském údolí a nic nenasvědčuje tomu, že by tam někdo násilím vniknul. 

 

10. Jeskyňáři měli nezvanou návštěvu. 

Týden u nás | 14. 03. 2018 | Autor: (stj) | Téma: Býčí skála 

Policejní auto u vchodu do nepřístupné jeskyně Býčí skála zahlédli minulý týden řidiči jedoucí 

Křtinským údolím. „V noci z úterý na středu někdo násilně odstranil zámky z obou uzávěrů. Jak z 

vchodu do takzvané Předsíně, tak ze štoly opodál, kterou na konci druhé světové války nechali 

vykopat nacisté,“ řekl zástupce vedoucího Správy CHKO Moravský kras Antonín 

Tůma. Speleologové spolu s policisty jeskyni prohlédli. Zatím se zdá, že noční návštěva z jeskyně 

nic neodnesla ani nepoškodila. Zanechala ale zvláštní vzkaz. „V odložené návštěvní knize bylo 

napsáno: Štípu zámky,“ prozradil policejní mluvčí Bohumil Malášek. 

Podle Tůmy jeskyňáři zkontrolovali i další jeskyně ve Křtinském údolí a nic nenasvědčuje 

tomu, že by tam někdo násilím vnikl. 

 

11. Štípu zámky, zněl vzkaz v návštěvní knize. Z jeskyně u Habrůvky nic nezmizelo.  

regionblanensko.cz | 14. 03. 2018 | Autor: Policie ČR | Téma: Býčí skála 

regionkurimsko.cz | 14. 03. 2018 | Autor: Policie ČR |  

Docela zaskočení byli policisté, kteří v úterý vyšetřovali ohlášené vloupání do jeskyně Býčí 

Skála poblíž Habrůvky. Na místě zjistili, že zatím neznámý pachatel se po poničení zámků vstupních 

dveří dostal jeskyně. Tu policisté spolu s jeskyňáři prohledali. Nezjistili ale žádné další poškození ani 

odcizení věcí. Překvapeni ale byli zvláštním vzkazem, který pachatel zanechal v odložené návštěvní 
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knize. Tam bylo napsáno: Štípu zámky. Co tedy vedlo pachatele k poničení zámků a vstupu 

do jeskyně, se mohou dovědět, pokud se jim pachatele podivného konání podaří vypátrat. 

https://www.regionblanensko.cz/zpravy/...-jeskyne-u-Habruvky-nic-nezmizelo.html 

 

12. 3 200 netopýrů v jeskyni Býčí skála. 

Mladá fronta DNES | 15. 03. 2018 | Autor: (ČTK) | Téma: Býčí skála. 

Jeskyně Býčí skála se stala letos poprvé od začátků sčítání největším zimovištěm netopýrů 

v Moravském krasu, na zimu v ní našlo úkryt téměř 3 200 netopýrů. Nejvíce jich dosud vždy 

zimovalo ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. 

Celkově těchto savců v krasu v posledních letech přibývá. 

 

13. V Býčí skále přezimoval rekordní počet netopýrů. 

tyden.cz | 14. 03. 2018 | ČTK | Téma: Býčí skála 

ekolist.cz | 15. 03.2018 | Matt Reinbold  

 Jeskyně Býčí skála se od začátků sčítání stala letos poprvé největším zimovištěm netopýrů 

v Moravském krasu, na zimu v ní našlo úkryt téměř 3200 netopýrů. Nejvíce netopýrů dosud vždy 

zimovalo ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, řekl Miroslav Kovařík, který se sčítáním netopýrů 

v krasu zabývá. 

 Jeskyně Býčí skála se od začátků sčítání stala letos poprvé největším zimovištěm netopýrů 

v Moravském krasu, na zimu v ní našlo úkryt téměř 3200 netopýrů. Nejvíce netopýrů dosud vždy 

zimovalo ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, řekl Miroslav Kovařík, který se sčítáním netopýrů 

v krasu zabývá. 

 Moravský kras patří mezi nevýznamnější zimoviště netopýrů v republice. Ochranáři v krasu 

vždy v únoru a březnu monitorují netopýří populaci v 25 jeskyních, netopýrů v nich v posledních 

letech obecně přibývá. Ještě před deseti lety jich bylo kolem 5000, loni přes 8000. 

 „Letošní čísla ze všech jeskyní ještě nemám k dispozici, už teď se ale dá říci, že letos vůbec poprvé 

jsme nejvíce netopýrů napočítali na Býčí skále,“ uvedl Kovařík. Bylo jich téměř 3200, ve Sloupsko-

šošůvských jeskyních asi o tisícovku méně. Jde především o vrápence malé a netopýry velké, kteří 

ze zimujících asi dvou desítek druhů v krasu tvoří přibližně 90 procent stavu. Z dalších druhů jde 

například o netopýra brvitého, hvízdavého nebo černého. 

 Býčí skála letos poprvé přeskočila číslovku 3000. Z toho asi 1800 bylo netopýrů velkých a 1100 

vrápenců malých. „Podařilo se nám však objevit i jednoho netopýra velkouchého, také nějaké 

netopýry pobřežní, kteří jsou velmi vzácní,“ řekl Vlastislav Káňa ze speleologického sdružení 

věnujícího se výzkumu v Býčí skále. 

 Vědci netopýry v krasu pravidelně sčítají od roku 1982, v Býčí skále se začalo ještě o desetiletí 

dříve. V Česku žije 27 druhů netopýrů, všechny jsou chráněné a některé až kriticky ohrožené. V 

závislosti na druhu vytvářejí kolonie od několika desítek až po tisíce jedinců. Jednotlivé druhy také 

preferují rozdílná prostředí. Některé vyhledávají dutiny stromů v lesích, jiné využívají lidských 

staveb a usazují se v letních měsících například v nevyužívaných půdních prostorách. Na zimu se 

uchylují nejčastěji do jeskyní či štol, ale třeba i do sklepů. 

 https://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvi...al-rekordni-pocet-netopyru_471541.html 

 

14. Býčí skála se letos stala největším zimovištěm netopýrů, ukrývá jich přes tři tisíce. 

brnenskadrbna.cz | 17. 03. 2018 | Téma: Býčí skála 

lidovky.cz | 17. 03. 2018  

Jeskyně Býčí skála se od začátků sčítání stala letos poprvé největším zimovištěm netopýrů 

v Moravském krasu, na zimu v ní našlo úkryt téměř 3200 netopýrů. Nejvíce netopýrů dosud vždy 

zimovalo ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Uvedl to Miroslav Kovařík, který se sčítáním 

netopýrů v krasu zabývá. 

Moravský kras patří mezi nevýznamnější zimoviště netopýrů v republice. Ochranáři 

v krasu vždy v únoru a březnu monitorují netopýří populaci v 25 jeskyních, netopýrů v nich v 

https://www.regionblanensko.cz/zpravy/krimi/11495--Stipu-zamky-znel-vzkaz-v-navstevni-knize-Z-jeskyne-u-Habruvky-nic-nezmizelo.html
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posledních letech obecně přibývá. Ještě před deseti lety jich bylo kolem 5000, loni přes 8000. „Letošní 

čísla ze všech jeskyní ještě nemám k dispozici, už teď se ale dá říci, že letos vůbec poprvé jsme 

nejvíce netopýrů napočítali na Býčí skále,“ uvedl Kovařík. Bylo jich téměř 3200, ve Sloupsko-

šošůvských jeskyních asi o tisícovku méně. Jde především o vrápence malé a netopýry velké, kteří 

ze zimujících asi dvou desítek druhů v krasu tvoří přibližně 90 procent stavu. Z dalších druhů jde 

například o netopýra brvitého, hvízdavého nebo černého. 

Býčí skála letos poprvé přeskočila číslovku 3000. Z toho asi 1800 bylo netopýrů velkých a 1100 

vrápenců malých. „Podařilo se nám však objevit i jednoho netopýra velkouchého, také nějaké 

netopýry pobřežní, kteří jsou velmi vzácní," řekl Vlastislav Káňa ze speleologického sdružení 

věnujícího se výzkumu v Býčí skále. 

Vědci netopýry v krasu pravidelně sčítají od roku 1982, v Býčí skále se začalo ještě o desetiletí 

dříve. V Česku žije 27 druhů netopýrů, všechny jsou chráněné a některé až kriticky ohrožené. V 

závislosti na druhu vytvářejí kolonie od několika desítek až po tisíce jedinců. Jednotlivé druhy také 

preferují rozdílná prostředí. Některé vyhledávají dutiny stromů v lesích, jiné využívají lidských 

staveb a usazují se v letních měsících například v nevyužívaných půdních prostorách. Na zimu se 

uchylují nejčastěji do jeskyní či štol, ale třeba i do sklepů. 

https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/sp...prebyva-jich-v-ni-pres-tri-tisice.html 

 

15. V Býčí skále spí 3 200 netopýrů. 

5plus2 | 23. 03. 2018 | (zab) | Téma: Býčí skála 

Rekordní počet netopýrů za posledních 50 let letos napočítali v Býčí skále.  

V jeskyni jich zimuje 3 200, čímž se stala největším zimovištěm v Moravském krasu a předběhla 

i Sloupsko-šošůvské jeskyně. 

Na rozdíl od dalších lokalit, v Býčí skále netopýrů za posledních 15 let přibývá. Pravidelně je tady 

monitorují od 70. let minulého století. Sčítání se koná jednou za rok v únoru nebo březnu.  

„V té době jsou netopýři totiž soustředěni ve velkých hroznech a lépe se počítají. Dnes už je 

nesundáváme a nekroužkujeme, ale počítáme je neinvazivně, abychom je nerušili,“ řekl Vlastislav 

Káňa ze speleologického sdružení, které se věnuje výzkumu v Býčí skále. 

Podle něj je důvodem nárůstu jejich počtu jednak ochrana, ale také čistší krajina. „Navíc se k nám 

stěhují i druhy, které tady před dvaceti lety vůbec nežily. Patří k nim netopýr Saviův nebo netopýr 

jižní,“ dodal. 

Kvůli zimování netopýrů v jeskyni a hnízdění sokolů na Býčí skále se návštěvníkům otevírá jen 

na pár dní v roce. A o návštěvu je tradičně velký zájem. Stejně tak tomu bude i letos v červnu, kdy 

bude přístupná o víkendech. 

 

16. Dobré ráno Pozor, dravci! 

Blanenský deník | 04. 04. 2018 | Adam Kubík | Téma: Býčí skála 

Kolem Býčí skály budeme v následujících dvou měsících muset našlapovat po špičkách. 

Některým turistům to asi nebude po chuti, ale vidina vysoké pokuty je snad odradí. Je nutné si 

uvědomit, že nejde o rozmar ochránců přírody. Návrat sokolů do Moravského krasu je dobrým 

znamením a vypovídá o dobrém stavu zdejší přírody. 

Ochrana budoucích mláďat by měla být samozřejmostí nejen pro obyvatele regionu. 

 

17. Skálu uzavřeli, chrání sokoly. 

Vyškovský deník | 04. 04. 2018 | (aku) | Téma: Býčí skála 

Turistika musí stranou. Kdo chce navštívit Býčí skálu v Moravském krasu, počká si. Ochranáři 

oblast stejně jako loni uzavřeli kvůli hnízdění vzácného sokola stěhovavého. 

„Zákaz vstupu platí pro prostranství před jeskyní a cestou směrem k jeskyni Kostelík,“ přiblížil 

zoolog Antonín Krása. 
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Dravci jsou podle něj velmi plaší. Sebemenší vyrušení může zabránit úspěšnému vylíhnutí a 

vyhnízdění mláďat. „Vloni se na tomto místě vylíhlo jedno mládě. Uděláme vše pro to, aby se to 

povedlo i letos,“ dodal zoolog. 

Ptáci se v Moravském krasu uhnízdili v roce 2016 po téměř padesáti letech. 

Domov tam našly dva páry, jeden na Býčí skále, druhé místo odborníci tají. 

Oblast průběžně hlídá zhruba deset lidí ze stráže přírody a ze správy chráněné krajinné oblasti. 

„Lidem, kteří zákaz poruší, hrozí několikatisícová pokuta,“ upozornil Krása. 

Zákaz předběžně potrvá do poloviny června. Jeskyňáři kvůli tomu posunou i termíny, kdy je Býčí 

skála otevřená pro turisty. Obvykle to bývají tři víkendy v květnu. „Opatření chápu. A není tak velké 

omezení, jedná se jen o pár metrů v přírodě,“ reagoval návštěvník Moravského krasu 

Publikováno| Vyškovský deník; Vyškovsko / Aktuálně; 03 

Publikováno| Blanenský deník; Blanensko / Aktuálně; 03 – 4 

 

18. Uzavřená oblast kvůli sokolům. 

Regina DAB Praha | 08. 04. 2018 | Téma: Býčí skála 

Denisa Žišková, moderátorka 

Ochranáři po roce opět uzavřeli okolí Býčí skály v Moravskoslezském krasu kvůli hnízdění 

vzácného sokola stěhovavého. Omezení posune termíny otevření tamní jeskyně turistům. Potrvá 

zhruba do poloviny června. Řekl vedoucí Správy CHKO Moravskoslezský kras Leoš Štefka. Býčí 

skálu si k uhnízdění dravci vybrali už loni, kdy ochranáři stanovili obdobná omezení. Za porušení 

zákazu hrozí pokuty. 

 

19. Okolí Býčí skály je uzavřeno, hnízdí zde sokol stěhovavý. 

tyden.cz | 08. 04. 2018 | ČTK | Téma: Býčí skála 

Ochranáři po roce opět uzavřeli okolí Býčí skály v Moravském krasu kvůli hnízdění vzácného 

sokola stěhovavého. Omezení posune termíny otevření tamní jeskyně turistům, potrvá zhruba do 

poloviny června, řekl  vedoucí Správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka. Býčí skálu si k hnízdění 

dravci vybrali už loni, kdy ochranáři stanovili obdobná omezení. Za porušení zákazu hrozí pokuty. 

Omezený je pohyb turistů v prostoru před portálem jeskyně a na části modře značené turistické 

cesty od Býčí skály přes jeskyni Kostelík k silnici směrem na Křtiny. Tento úsek je třeba obejít po 

silnici. Vstupovat není možné ani do lesů v okolí jeskyně. Tam je ale vstup zakázán trvale, protože 

jde o území národní přírodní rezervace s nejpřísnějším režimem ochrany. Zakázáno je také horolezení 

na Kostelíku. 

V okolí Býčí skály už ochranáři umístili informační tabulky, které omezení návštěvníkům 

vysvětlují. „Jde o velmi vzácný druh dravce, loni se hnízdění vydařilo. Budeme doufat, že i letos bude 

úspěšné, a prosíme veřejnost o pochopení,“ uvedl Štefka. Prostor bude hlídat stráž ochrany přírody, 

za porušení zákazu může na místě udělit pokutu až do 5000 korun. Ve správním řízení může být 

pokuta citelně vyšší. 

Omezení také posune dny, kdy se do jeskyně mohou podívat zájemci z řad veřejnosti. Z 

obvyklých květnových víkendů se termíny přesunou na druhou polovinu června. 

Vzácní dravci se v Moravském krasu poprvé uhnízdili v roce 2016, a to po zhruba půl století. 

Loni vyvedly mláďata dva páry, včetně toho na Býčí skále. 

Jeskyně Býčí skála leží ve střední části Moravského krasu. Podle vědců sloužila její přední část 

v době železné jako rituální obětiště. Badatel Jindřich Wankel našel na tomto místě koncem 19. 

století ostatky 40 lidí a mnoho vzácných předmětů. Za druhé světové války měli v jeskyni nacisté 

továrnu na výrobu leteckých motorů. Speleologové zpřístupňují malou část jeskyně veřejnosti před 

začátkem léta, každoročně si prostory prohlédne kolem 3000 zájemců. 

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvi...hnizdi-zde-sokol-stehovavy_474841.html 

 

 

 

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvirata/okoli-byci-skaly-je-uzavreno-hnizdi-zde-sokol-stehovavy_474841.html
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20. Okolí Býčí skály v Moravském krasu na Blanensku je pro turisty nepřístupné. 

Rádio ČAS | 09. 04. 2018 | Téma: Býčí skála 

Marcela Fabiánová, moderátorka 

Okolí Býčí skály v Moravském krasu na Blanensku je pro turisty nepřístupné, opět po roce ho 

totiž uzavřeli ochranáři kvůli hnízdění vzácného sokola stěhovavého, omezený je pohyb v prostoru 

před portálem jeskyně a na části modře značené turistické cesty. Zákaz potrvá zhruba do června, za 

porušení pak hrozí vysoké pokuty. 

 

21. Okolí Býčí skály se pro turisty uzavřelo kvůli sokolům. 

ekolist.cz | 09. 04. 2018 | Téma: Býčí skála 

Omezený je pohyb turistů v prostoru před portálem jeskyně a na části modře značené turistické 

cesty od Býčí skály přes jeskyni Kostelík k silnici směrem na Křtiny. Tento úsek je třeba obejít po 

silnici. Vstupovat není možné ani do lesů v okolí jeskyně. Tam je ale vstup zakázán trvale, protože 

jde o území národní přírodní rezervace s nejpřísnějším režimem ochrany. Zakázáno je také horolezení 

na Kostelíku. 

V okolí Býčí skály už ochranáři umístili informační tabulky, které omezení návštěvníkům 

vysvětlují. „Jde o velmi vzácný druh dravce, loni se hnízdění vydařilo. Budeme doufat, že i letos bude 

úspěšné, a prosíme veřejnost o pochopení,“ uvedl Štefka. Prostor bude hlídat stráž ochrany přírody, 

za porušení zákazu může na místě udělit pokutu až do 5000 korun. Ve správním řízení může být 

pokuta citelně vyšší. 

Omezení také posune dny, kdy se do jeskyně mohou podívat zájemci z řad veřejnosti. Z 

obvyklých květnových víkendů se termíny přesunou na druhou polovinu června. 

Vzácní dravci se v Moravském krasu poprvé uhnízdili v roce 2016, a to po zhruba půl století. 

Loni vyvedly mláďata dva páry, včetně toho na Býčí skále. 

Jeskyně Býčí skála leží ve střední části Moravského krasu. Podle vědců sloužila její přední část 

v době železné jako rituální obětiště. Badatel Jindřich Wankel našel na tomto místě koncem 19. 

století ostatky 40 lidí a mnoho vzácných předmětů. Za druhé světové války měli v jeskyni nacisté 

továrnu na výrobu leteckých motorů. Speleologové zpřístupňují malou část jeskyně veřejnosti před 

začátkem léta, každoročně si prostory prohlédne kolem 3000 zájemců. 

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zp...-se-pro-turisty-uzavrelo-kvuli-sokolum 

 

22. Okolí Býčí skály na Blanensku se pro turisty uzavřelo kvůli sokolům. 

lidovky.cz | 09. 04. 2018 | ČTK | Téma: Býčí skála 

Ochranáři po roce opět uzavřeli okolí Býčí skály v Moravském krasu kvůli hnízdění vzácného 

sokola stěhovavého. Omezení posune termíny otevření tamní jeskyně turistům, potrvá zhruba do 

poloviny června, řekl vedoucí Správy CHKO Moravský kras Leoš Štefka. Býčí skálu si k hnízdění 

dravci vybrali už loni, kdy ochranáři stanovili obdobná omezení. Za porušení zákazu hrozí pokuty. 

Omezený je pohyb turistů v prostoru před portálem jeskyně a na části modře značené turistické 

cesty od Býčí skály přes jeskyni Kostelík k silnici směrem na Křtiny. Tento úsek je třeba obejít po 

silnici. Vstupovat není možné ani do lesů v okolí jeskyně. Tam je ale vstup zakázán trvale, protože 

jde o území národní přírodní rezervace s nejpřísnějším režimem ochrany. Zakázáno je také horolezení 

na Kostelíku. 

V okolí Býčí skály už ochranáři umístili informační tabulky, které omezení návštěvníkům 

vysvětlují. „Jde o velmi vzácný druh dravce, loni se hnízdění vydařilo. Budeme doufat, že i letos bude 

úspěšné, a prosíme veřejnost o pochopení,“ uvedl Štefka. Prostor bude hlídat stráž ochrany přírody, 

za porušení zákazu může na místě udělit pokutu až do 5000 korun. Ve správním řízení může být 

pokuta citelně vyšší. 

Omezení také posune dny, kdy se do jeskyně mohou podívat zájemci z řad veřejnosti. Z 

obvyklých květnových víkendů se termíny přesunou na druhou polovinu června. Vzácní dravci se 

v Moravském krasu poprvé uhnízdili v roce 2016, a to po zhruba půl století. Loni vyvedly mláďata 

dva páry, včetně toho na Býčí skále. 
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Jeskyně Býčí skála leží ve střední části Moravského krasu. Podle vědců sloužila její přední část 

v době železné jako rituální obětiště. Badatel Jindřich Wankel našel na tomto místě koncem 19. 

století ostatky 40 lidí a mnoho vzácných předmětů. Za druhé světové války měli v jeskyni nacisté 

továrnu na výrobu leteckých motorů. Speleologové zpřístupňují malou část jeskyně veřejnosti před 

začátkem léta, každoročně si prostory prohlédne kolem 3 000 zájemců. 

https://cestovani.lidovky.cz/okoli-byc...ty.aspx?c=A180408_202829_aktuality_ele 

 

23. Sokoli v krasu. 

Právo | 18. 04. 2018 | (vtk) | Téma: Býčí skála 

Správa CHKO Moravský kras po roční přestávce opět uzavřela stezky u Krkavčí a Býčí skály 

a také u nedaleké jeskyně Kostelík v Josefovském údolí. Ve skalách totiž opět hnízdí sokoli 

stěhovaví, kteří se předloni vrátili do krasu po bezmála půlstoletí a loni úspěšně přivedli na svět 

mláďata. „Potřebují absolutní klid. Za vstup na toto území hrozí pokuta,“ řekl Antonín Tůma ze 

správy krasu. 

 

24. Za rušení sokolů v krasu padají pokuty. 

Právo | 03. 05. 2018 | Vladimír Klepáč | Téma: Býčí skála 

Pokuty lidem za narušení klidu hnízdících sokolů stěhovavých rozdává Stráž přírody. Stezky v 

okolí skalní stěny nad vstupem do jeskyně Býčí skála v CHKO Moravský kras jsou již dva týdny 

uzavřeny a zahrazeny výstražnými páskami, protože se v těchto dnech klubou z vajec mláďata sokolů. 

Sokoli patří k chráněným živočišným druhům a do krasu se k velké radosti všech předloni vrátili 

po zhruba půlstoletí. „Pokutou například skončil výlet tří žen. Bylo jim jedno, že stezka je zahrazena, 

a ignorovaly dokonce cedule zákaz vstupu. Naštěstí až k hnízdu nedošly. Pokud by se tak stalo, 

mláďata mohla uhynout,“ řekl Právu Antonín Tůma ze správy CHKO. 

Doplnil, že každá z žen musela zaplatit několik set korun. Tůma ale připomněl, že členové Stráže 

přírody mají možnost pokutovat neukázněné návštěvníky částkou až do výše 10 000 korun. Ochranáři 

jsou nadšení, protože se do Moravského krasu před časem po dlouhých desetiletích vrátil nejen 

vzácný rys ostrovid, ale také sokoli stěhovaví. Už loni přivedly dva sokolí páry na svět celkem pět 

mláďat, což svědčí o tom, že se jim v novém domově zalíbilo. 

Jedno hnízdo je u turisty hojně navštěvované Býčí skály a druhé v další části chráněné krajinné 

oblasti, které ekologové tají, aby měli ptačí dravci na péči o své potomky naprostý klid. 

„Hnízdo nad Býčí skálou utajit nelze. Proto jsme veškeré stezky kolem ní uzavřeli. Trasy jsou 

zahrazeny páskami, nescházejí na nich ani tabulky vysvětlující celou situaci. Na místě máme hlídky. 

S ostrahou nám pomáhají i speleologové. Přestože jsme zaznamenali porušení zákazu vstupu, 

musím celkově turisty pochválit. Drtivá většina z nich toto opatření chápe a plně jej respektuje,“ uvedl 

Tůma. 

Zákaz vstupu do prostoru nad Býčí skálou, kde je malebná vyhlídka na zalesněné kopce 

Josefovského údolí, potrvá pravděpodobně do půlky června. 

Oba sokolí páry bedlivě sleduje od jejich zahnízdění v krasu, samozřejmě jen za pomoci 

dalekohledu, ornitolog René Bedan. „Vynikající zprávou je, že v hnízdě u Býčí skály jsem již zahlédl 

mládě. Možná je jich tam dokonce více. To teprve zjistíme. V onom druhém hnízdě by se mohla 

mláďata vylíhnout pravděpodobně do konce tohoto týdne,“ uvedl Bedan. 

Zdůraznil, že narušení klidu v hnízdění může způsobit to, že samice sokola odletí z vajec, které 

před líhnutím neustále zahřívá a chrání před nepřízní počasí. Vejce pak zastydnou a mláďata se 

nenarodí. Pokud jsou již mláďata na světě a jejich matka odletí, mohou vypadnout z hnízda nebo se 

stát do jejího návratu potravou jiných dravců. 

Výuku v létání mladých sokolů budou moci milovníci přírody v Josefovském údolí, samozřejmě 

jen z uctivé vzdálenosti, pozorovat patrně již na konci května, popřípadě na počátku června. 

Stráže přírody mají možnost pokutovat neukázněné návštěvníky částkou až do výše 10 000 korun. 

Foto popis| Stezky v okolí jeskyně Býčí skála jsou uzavřeny. Ve výřezu samec sokola, stěhovavého, 

který se svou družkou zahnízdil ve skalách. 
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25. Zákaz vstupu, jinak pokuta!  

Blesk | 10. 05. 2018 | (jn) | Téma: Býčí skála 

Vzácní sokoli hnízdí u Býčí skály 

Psst! Jen potichu a po špičkách je teď zapotřebí našlapovat kolem legendární Býčí skály v 

Josefovském údolí na Blanensku. 

K mytické starověké jeskyni zakázali ochránci až do poloviny června vstup. Zahnízdil tam, totiž 

párek vzácných sokolů stěhovavých. Do lesů Moravského krasu se dravec nedávno vrátil po 50 

letech! 

Bájnou jeskynní svatyni proto přírodovědci obehnali páskami a výstražnými cedulemi. „Před 

portál Býčí skály ani na modrou turistickou cestu k jeskyni Kostelík směrem na Křtiny se nesmí. 

Úsek je třeba obejít po silnici,“ řekl Blesku Radovan Mezera ze Stráže přírody. 

I když je okolí jeskyně národní přírodní rezervací s nejpřísnějším režimem, rozhodla se na 

hnízdící sokoly podívat trojice turistek. A stálo je to pětistovku pokuty! 

Věří v zázrak  

Na Býčí skálu se vzácní dravci vrátili předloni po padesáti letech. V chráněné oblasti žije i druhý 

pár, jehož hnízdiště ochránci přísně tají. Loni se v obou hnízdech vylíhlo pět mláďat, v podobný 

zázrak věří ornitologové i letos. 

Foto popis| Vzácný sokol stěhovavý se do Moravského krasu vrátil po 50 letech. 

Foto popis| Okolí Býčí skály je oblepeno výstražnými cedulemi zakazujícími vstup. 

 

26. Vzácný sokol zavřel Býčí skálu: Zahnízdil se tam po 50 letech, zvědaví turisté dostanou 

pokutu. 

blesk.cz | 09. 05. 2018 | jn | Téma – Býčí skála  

Jen potichu a po špičkách je teď zapotřebí našlapovat kolem legendární Býčí skály v Josefovském 

údolí na Blanensku. K mýtické starověké jeskyni zakázali ochránci až do poloviny června vstup.  

Zahnízdil se tam totiž párek vzácných sokolů stěhovavých. 

Do lesů Moravského krasu se dravec nedávno vrátil po 50 letech! 

Bájnou jeskynní svatyni proto přírodovědci obehnali páskami a výstražnými cedulemi. „Před 

portál Býčí skály ani na modrou turistickou cestu k jeskyni Kostelík směrem na Křtiny se nesmí.  

Úsek je třeba obejít po silnici,“ řekl Blesku Radovan Mezera ze Stráže přírody. 

Za zvědavost pokuta 

I když je okolí jeskyně národní přírodní rezervací s nejpřísnějším režimem, rozhodla se na 

hnízdící sokoly podívat trojice turistek. A stálo je to pětistovku pokuty! 

„Dostaly se až do míst nad hnízdo,“ zděsil se Mezera. „Prý našlapovaly potichu. Kdyby vyplašily 

samici, mláďata ve vejcích by uhynula,“ doplnil. I  když turistky považovaly zákaz vstupu a pokutu 

za šikanu, po chvilce brblání peníze přece jen zaplatily. Ornitologové mezitím s úlevou zjistili, že 

sokolům se vylíhlo první mládě. 

Unikátní Býčí skála 

Na Býčí skálu se vzácní dravci vrátili předloni po padesáti letech. V chráněné oblasti žije i druhý 

pár, jehož hnízdiště ochránci přísně tají. Loni se v obou hnízdech vylíhlo pět mláďat, v podobný 

zázrak věří ornitologové i letos. 

Býčí skála je známa od pradávna. Vědci zde našli velkolepé pohřebiště tzv. Halštatského pohřbu, 

který v Česku nemá obdoby. Obsahovalo více než 40 koster a množství předmětů ze starší doby 

železné. 

http://www.blesk.cz/clanek/541345/vzac...letech-zvedavi-turiste-dostanou-pokutu 
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27. Nejděsivější místa: Býčí skála plná mýtů a nevyjasněných nálezů. 

ctidoma.cz | 16. 05. 2018 |  Jakub Kučera | Téma: Býčí skála 

Neskutečné archeologické nálezy, které v Býčí skále objevil Jindřich Wankel, dodnes budí 

mnoho otázek historiků, záhadologů a lovců paranormálních jevů. Děsivé pohřebiště čtyř desítek lidí 

je stále nevyjasněno a druhý největší jeskynní komplex v Čechách je tak opředen mýty a záhadnými 

úkazy, které děsí nejednoho dobrodruha. 

Od nepaměti je vstupní brána do jeskyně navštěvována jako poutní místo. 

Samotná jeskyně je dokonce nalezištěm nejstarší nástěnné malby na našem území. Do povědomí 

široké veřejnosti však Býčí skála vstoupila až díky nálezům Jindřicha Wankela z konce 19. století. 

Ten objevil pozůstatky sídliště z dob paleolitu (starší doba kamenná) a obrovské množství cenných 

artefaktů. Objev nejcennější však dodnes nenechá v klidu seriózního historika ani laického 

záhadologa. Místo plné záhad totiž pořád má co nabídnout. 

Jedna z předpokládaných teorií názvu jeskyně v Moravském krasu vychází z unikátního nálezu 

bronzové sošky býčka. Objev učinili bratranci Felklové v roce 1869. Problém je v tom, že se 

tak jeskyni říká od nepaměti. Historici vznik názvu přisuzují býčímu kultu, který vyznávaly pravěké 

kmeny. 

Legendy nebo realita? 

Je mnoho bájí a legend, které se vážou k Býčí skále. Citlivější lidé popisují mrazivou atmosféru 

místa a někteří hovoří o tom, že tam dokonce straší. Údajně skála sloužila jako pohanský chrám a 

dodnes je prý slyšet zpěv jejich písní. Lidové legendy vypráví několik příběhů, které je nutné brát s 

nadhledem. Ale co když je na nich něco pravdy? 

Jedna z nich popisuje, jak se zde kdysi jedno početné procesí ztratilo. Od té doby je v jeskyni 

občas slyšet pláč, řev a vidět plápolající světlo od ohně. Rozlehlá jeskyně podobně depresivní a 

strašidelné atmosféře nahrává, i díky opravdovým archeologickým nálezům. Fakt, že se v tomto místě 

dělo mnoho strašného, je v Býčí skále zcela jistě cítit. Mnoho mrtvých zde našlo svůj konec. Jak? 

Halštatský pohřeb 

Pravděpodobně nejznámější a záhadami nejvíce opředený je nález velkého pohřebiště ze starší 

doby kamenné. Jindřích Wankel prováděl první důkladný archeologický průzkum, jehož výsledek 

dodnes nemá v naší krajině obdoby. Našel zde bronzové zbraně i zbroj, nádoby a kování vozů, 

bronzové a zlaté šperky, nástroje i zbraně ze železa, tisíce skleněných a jantarových perel, spálené 

obilí, keramické nádoby, ale hlavně ostatky čtyřiceti lidských těl a kosti několika zvířat. 

Jeden z dalších velmi významných objevů je na svoji dobu zcela unikátní – dílna na zpracování 

kovu. Ta je vytvořena jako přirozená součást svatyně, protože kování bylo pokládáno za náboženský 

proces. 

Tento záhadný objev sám Wankel uzavřel s tím, že jde o rituální pohřeb velmože s 

„odpovídajícím“ počtem ženských obětí. To, že jejich smrt byla krutá a bolestivá, lze vyčíst z 

rozmístění končetin a hlav, které byly oddělené od zbytků nalezených těl. Tento krvavý rituál časem 

získával konkurenční teorie. Jedna hovoří o karavaně kupců, která se schovala před špatným počasím, 

a všichni byli zavaleni sesunutými kameny ze skály. Další hovoří o možném výbuchu, který následně 

rozmetal těla po útrobách skály. 

Nejpravděpodobnější verze je velmi blízko té, s kterou přišel samotný Wankel. Býčí skála byla 

po dlouhá staletí kultovním místem, které přitahovalo pozornost dlouhé řady návštěvníků. Postupně 

se zde stalo významné obětiště pro vzácné předměty ze vzdálených krajů, ale i pro rituální vraždy lidí 

i zvířat. 

Jaká je ale přesná verze, je dnes velmi těžké určit. Nacisté naleziště za druhé světové války zásadně 

poškodili podzemní továrnou na výrobu součástek leteckých motorů. Archeologové tedy mají při 

hledání pravdy o záhadách Býčí skály o hodně těžší podmínky. Uvidíme, jestli se v budoucnu 

nedočkáme dalšího zásadního objevu… 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/20...a-plna-mytu-nevyjasnenych-nalezu-40831 

 

 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/2018-05-16-nejdesivejsi-mista-byci-skala-plna-mytu-nevyjasnenych-nalezu-40831
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28. Krajinou tajemna 

Sport | 12. 06. 2018 | Zbyněk Veselý | Téma: Býčí skála 

„Pojď, něco podnikneme.“ „Co jako?“ „Vyrazíme někam, třeba na kolo.“ „Hm, tak to sorry, 

nechce se mi.“ Dnes je těžké zaujmout. Upoutejte něčím extra. Třeba výlety po místech, opředených 

tajemstvím a mystikou. Chcete-li tomu věřit, záhadné je i zmizení našeho kolegy. 

Na cyklotoulky a turistiku byl expert novinář Arnošt Vypálka. Míval na starosti rubriku Výlety. 

Psal i o ezoterice a věcech mysteriózních a svého času byl odpovědný za přílohu Labyrintem 

tajemna či Přízračnou krajinou českých zemí. 

Před rokem zmizel. Nevysvětlitelně a beze stopy. Šéfredaktor zuřil: „Kam ten Vypálka zas vypálil? 

Nestíhá uzávěrku!“ Pak pochopil vážnost situace. Arnošt se neobjevil, byl pryč nadobro.  

Neuvěřitelné, jako by se odhmotnil. Našel se však jeho cestovní deník. Vydejme se na místa, která 

Vypálka navštívil. Pěšky či na kole, hlavně ven, aktivně, něco vidět a zažít. 

Hrad Kašperk 
Nejvýše položený královský hrad v Čechách, obklopený šumavskými lesy. Je starý skoro 700 let. 

Vypálka si do deníku poznačil: „Odehrála se tu nejedna strašidelná historka. Svědci tvrdí, že spatřili 

dávného hradního pána či duchy strážců. Nejděsivější je ovšem pohanská bohyně Swiza. Nezahnalo 

ji ani pokřesťanštění českých zemí. Oblečená ve vlčí kůži a s jelením parožím na hlavě obchází kolem 

dodnes.“ 

Čarodějnický sabat 

Holá skupina sedmimetrových skal na vrcholu Vysoké hole v Hrubém Jeseníku, odedávna zvaná 

Petrovy kameny, bývala údajně oblíbenou přistávací plochou a kulisou pro slety čarodějnic. 

Vypálkovi to legrační nepřišlo. Znepokojeně připomněl: „Nedaleko je zámek Velké Losiny, odkud 

šílenec a krvavý inkvizitor Boblig v 17. století řídil nevýslovně kruté čarodějnické procesy. Upálil 

stovky žen.“ 

Hřbitov ve Velharticích 

Erben tu čerpal inspiraci pro Svatební košili, slavnou baladu. K hřbitovu v šumavských 

Velharticích se váže hodně bájí. Kdysi tu měli posvátné pohřebiště Keltové. Vykonávali oběti a 

vyvolávali duchy zesnulých. V dobách, kdy bylo křesťanství v Čechách v počátcích, stál na místě 

dřevěný kostel Božího těla. Na spálených základech byl postaven nový, kamenný chrám, zasvěcený 

svaté Maří Magdaléně. „Mělo to být místo klidu a věčného odpočinku, ale dějí se tu podivné věci,“ 

zapsal si Vypálka. „V minulosti satanské černé mše a pokusy o přivolání ďábelských legií. Na zděném 

kostelním štítu prý prosvítá tajemná tvář. A plno jiných neblahých zvěstí.“ 

Kamenné řady u Kounova 

Megalitická stavba, jediná svého druhu ve střední a východní Evropě. Kounické kamenné řady v 

přírodním parku Džbán (na Rakovnicku) se záhadně táhnou mezi stromy v lese. Pruhy naskládaných 

balvanů o hmotnosti několika metráků až tun. Vypálka se v deníku ptá: „Kdo ty dvě tisícovky 

neopracovaných kamenů poskládal a k čemu sloužily? Jde o památku nejasného stáří, účelu a původu. 

Byla to snad pravěká observatoř? Nevíme.“ 

Poslední český upír 

Dolní hřbitov ve Žďáru nad Sázavou, barokní dílo geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho 

(kousek od poutního kostela na Zelené hoře), ukrývá upíra. Vypálka folklor zachytil: „V 19. století 

byl správcem zámeckého velkostatku Alois Ulrich, obávaný despota. Když zemřel, všichni si 

oddechli, on ale terorizoval okolí dál. Na pomoc povolali kněze a jihlavského kata. Když otevřeli 

hrob, našli tělo, které neneslo známky zkázy. Kat oslovil Ulricha jménem. Správce otevřel oči a 

zvolna se posadil. Všem se vysmíval. Usekli mu hlavu a tělo zasypali nehašeným vápnem. Rakev 

uzamkli a spoutali řetězy.“  

Za pozitivní energií 

Prostor nikdy nedokončeného gotického chrámu v Panenském Týnci po staletí přitahuje 

nejrůznější psychotroniky a léčitele. „Není úplně jasné, kdy a kdo ho založil,“ píše Vypálka. „Nachází 

se tu silné energetické pole s léčivými účinky. Spirituální síla se nejspíš skrývá v kamenných zdech. 
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Posezení uprostřed stavby mírní depresivní stavy, přináší elán, optimismus a radost ze života. Něco 

takového jsem potřeboval! Zapomněl jsem i na toho protivného šéfredaktora a jeho uzávěrky!“ 

Jeskyně Býčí skála 

Jeskynní systém v Moravském krasu (o délce 15 kilometrů). Vykopávky odhalily objev 

evropského formátu. Hliněné nádoby, bronzové sošky, zbraně, zlaté šperky, ale i kostry a hromadu 

kostí. „Nejspíš obětiště a rituální obřadiště,“ odhaduje Vypálka. „Mrtví měli v lebkách hluboké rány 

a v žebrech hroty šípů. Hlavy byly oddělené příčně i podélně. Nacisté zde za války vybudovali 

podzemní továrnu. Duchové se rozzlobili. Lidé tu trpí tísnivými pocity a někdy se jim bezdůvodně 

podlamují kolena.“ 

Co tají brána? 

Tajuplný hrad Houska ve východní části Kokořínských lesů. Poslední bod Vypálkova putování.  

Netušíme, proč ho postavili,“ poznamenal si. „Ze strategického hlediska nemá význam. Nestojí 

poblíž žádné zemské stezky, nebyl hradem královským, neplnil ani funkci hraniční tvrze, zbudovali 

ho v pusté krajině bez vodního zdroje. Zvláštní je i architektura. Celý obranný systém je zaměřený 

proti vnitřnímu nepříteli – jako by střežil něco, co se nesmělo dostat ven.“ To byl Vypálkův poslední 

zápis. Deník, nalezený v místní kapli, náhle končí. Vím, že Houska stojí na skále. Hradní kaple je 

přímo nad ní. Podle legend jí vede průrva do hlubin. Podzemí ukrývá bránu, něco jako 

časoprostorovou smyčku. Počkat, co je to za kroky? Proboha, teď mi došlo, že… 

Pozn. red.: Na tomto místě se redaktor Zbyněk Veselý odmlčel. Nikdo už ho více nespatřil. Jako 

by se propadl do země. Šéfredaktora trefil šlak. 

 

29. V Býčí skále se konají tradiční Dny otevřených dveří. 

Týden u nás | 13. 06. 2018 | Strana: 8 | (aku) | Téma: Býčí skála 

Oblíbená Býčí skála v Josefovském údolí na Blanensku se tento víkend otevře veřejnosti. První 

návštěvníci mohou jeskyni projít již v devět hodin ráno. Poslední skupina může vejít ve čtyři 

odpoledne.  

„Vstupné je dobrovolné. Doporučená cena je padesát korun. Lidé by měli mít teplé oblečení a 

teplou obuv,“ řekl za organizátory Aleš Pekárek. Průvodci budou tradičně jeskyňáři. 

 

30. Mláďata sokolů opouštějí hnízdo. Okolí Býčí skály brzy opět zpřístupní turistům. 

blanensky.denik.cz | 14. 06. 2018 | Adam Kubík | Téma: Býčí skála 

breclavsky.denik.cz | 14. 06. 2018 | Adam Kubík  

brnensky.denik.cz | 14. 06. 2018 | Adam Kubík   

denik.cz | 14. 06. 2018 | Autor: Kubík  

hodoninsky.denik.cz | 14. 06. 2018 | Adam Kubík  

vyskovsky.denik.cz | 14. 06. 2018 | Adam Kubík 

znojemsky.denik.cz | 14. 06. 2018 | Adam Kubík  

Dvě ze čtyř mláďat sokolího páru z Býčí skály v Moravském krasu vylétla z hnízda. „První 

odletělo minulý pátek. Pak se ovšem vrátilo do hnízda a vylétlo znovu v neděli,“ přiblížil ornitolog 

René Bedan. Do okolí se díky tomu brzy vrátí turisté. 

Druhé z mláďat opustilo hnízdo v pondělí. Zbylá dvě zatím vyčkávají. „Předpokládáme, že 

vyhnízdí do konce týdne. Obvyklý je denní rozestup. Překvapivě se tak letos neděje,“ upozornil 

Bedan. 

Sokolí pár žije na Býčí skále již druhým rokem. Do oblasti se dravci vrátili po padesáti letech. O 

rok dříve se na utajovaném místě v krasu usídlil i druhý pár. V jeho hnízdě se také vylíhla čtyři 

ptáčata. 

Stejně jako loni uzavřeli zaměstnanci správy CHKO prostor kolem Býčí skály, aby vylíhnutí a 

vyhnízdění ptáků bylo úspěšné. „O víkendu se konají tradiční dny otevřených dveří Býčí skály. 

Oblast před jeskyní tedy zpřístupníme,“ uvedl Radovan Mezera ze Stráže přírody. 

Prostor nad Býčí skálou chtějí strážci přírody hlídat ještě měsíc po vyhnízdění. 
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31. Dny otevřených dveří v jeskyni Býčí skála. 

lacultura.cz | 14. 06. 2018 | Renata Dorňáková | Téma: Býčí skála 

Prohlídky běžně nepřístupné jeskyně Býčí skála budou v roce 2018 probíhat po tři letní víkendy 

v červnu a červenci. Tradiční květnový termín musel být odložen z důvodů ochrany zde hnízdících 

dravců. 

Jeskyně Býčí skála leží v Josefovském údolí mezi městečky Adamov a Křtiny. Spolu s 

Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice (po Amatérské 

jeskyni) o celkové délce přes 13 kilometrů. Významné objevy zde učinil doktor Wankel, jednalo se 

především o Halštatský pohřeb, kdy bylo nalezeno více než 40 koster a množství předmětů z doby 

bronzové. Dalším významným nálezem byla soška bronzového býčka bratry Felklovými. 

Délka prohlídky Býčí skály zabere cca 90 min. V jeskyni je vysoká vlhkost a teplota okolo 9°C.  

Cesty jsou upravené, ale nejsou betonové jako v oficiálních veřejnosti přístupných jeskyních. 

Akce se koná vždy od 9 do 16 hodin, za každého počasí. Doporučujeme pevnou obuv a nějaké 

teplejší oblečení (dlouhé kalhoty a svetr či bunda). Pes do jeskyně nemůže. Rezervace se neprovádí, 

ale doposud byli všichni návštěvníci jeskyní provedeni. 

Termíny dnů otevřených dveří v jeskyni 

16. – 17. 6. 2018 

23. – 24. 6. 2018 

30. 6. – 1. 7. 2018 

Exkurze mimo Dny otevřených dveří jsou možné jen výjimečně. Býčí skála je jedním z největších 

zimovišť netopýrů v ČR, z důvodu ochrany zimujících netopýrů je jeskyně od 1. 10. do 30. 4. pro 

exkurze zcela uzavřena!  

Renata Dorňáková 

Co o sobě říci? Žiju v malebné krajince Vsetínských Beskyd a snad právě proto mám ráda spoustu 

věcí, které souvisí s přírodou. Jako skoro všichni Valaši, i já jsem hodně tvrdohlavá a stejně tak 

přátelská; ráda poznávám nové lidi a zkouším nové věci. V etapách relaxace (od programu motorová 

myš) pak není nad šálek lahodného maté a dobrou k1nihu s uchvacujícím příběhem. More Posts 

http://www.lacultura.cz/2018/06/dny-otevrenych-dveri-v-jeskyni-byci-skala/ 

 

32. Přijďte se v letním vedru osvěžit kulturou do Býčí skály u Blanska. 

akcezabrnem.cz | 20. 06. 2018 | Pavla Tvrzníková | Téma: Býčí skála 

regionblanensko.cz |20. 06. 2018 | Pavla Tvrzníková   

regionkurimsko.cz |20. 06. 2018 | Pavla Tvrzníková  

Pokud špatně snášíte vysoké letní teploty, přijďte se v těchto dnech ochladit pod zem, téměř do 

jiného světa, kde potkáte zcela jiné rostliny i živočichy, než „na povrchu“. Známá jeskyně Býčí skála 

se v posledních červnových víkendech otevírá návštěvníkům. Dny otevřených dveří se konají  23. – 

24. června a  30. června – 1. července, vždy od 9 do 16 hodin, a to za každého počasí.  

V jeskyni bývá stálá teplota kolem 9 °C a vysoká vlhkost – na její prohlídku je tedy třeba dobře 

se vybavit. Za hodinu a půl, jak prohlídka běžně trvá, totiž na letní teploty nad povrchem země zcela 

zapomenete. Je také dobré se vybavit pevnýma botama, jelikož cesty v jeskyni jsou sice upravené, 

ale ne betonové, jako v oficiálních veřejnosti přístupných jeskyních. 

Pokud se pro návštěvu jeskyně rozhodnete v sobotu 23. června, Váš zážitek ještě umocní  Hudba 

z jiných sfér – koncert multiinstrumentalisty jménem MAOK. Ten se koná od 16:30 v prostorech 

Halštatského Dómu Býčí skály. Přijďte si poslechnout hudbu, kterou MAOK tvoří pro divadelní 

představení i pro filmy, a to ve zcela netradičních surových prostorách. 

https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/kult...-kulturou-do-Byci-skaly-u-Blanska.html 

 

 

 

 

 

http://www.lacultura.cz/2018/06/dny-otevrenych-dveri-v-jeskyni-byci-skala/
https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/kult...-kulturou-do-Byci-skaly-u-Blanska.html
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33. Býčí skála se o víkendu lidem otevře naposledy. 

Týden u nás | 27. 06. 2018 | Téma: Býčí skála 

V sobotu a v neděli mají milovníci Moravského krasu poslední letošní možnost navštívit jeskyni 

v Býčí skále. Prohlídky začínají v devět hodin ráno a končí ve čtyři odpoledne. 

Délka prohlídky je devadesát minut. 

Doporučené vstupné činí padesát korun. Jeskyňáři připomínají pevnou obuv a teplé oblečení. 

    V jeskyni je vysoká vlhkost a teplota devět stupňů. 

 

34. Brána do pekel, která uhranula nacisty. 

Nedělní Blesk | 01. 07. 2018 | Lucie Bártová | Téma: Býčí skála 

Tajemné Česko: Místa, příběhy, budovy i jevy, z kterých mrazí. 

Tisíce záhad: fascinují mnohdy i stovky let  

Která tajemství naše země ukrývá? 

Tajemná místa, jevy i lidské osudy najdeme v každém koutě naší republiky a z některých pořádně 

mrazí. Co všechno Česko ukrývá a která místa jsou pro svou magičnost neodolatelná? To prozradí 

nový seriál Nedělního Blesku s názvem Tajemné Česko. 

Hrad Houska 

Jedním z tajemných míst je hrad Houska. S ním je spojena pradávná legenda, která tvrdí, že právě 

tento hrad je branou do pekla. 

Kde se tato pověst vzala? „Již v 9. století, dříve před kamenným hradem, za dob dřevěného hradiště 

Pšovanů, měla ve zdejší lokalitě prasknout skála a vzniknout hluboká trhlina, kterou tehdejší lidé 

nazývali bránou do pekel. No a právě skrze tento otvor, kromě sirného zápachu, měla vystupovat 

hovada pekelná beroucí na sebe podobu polozvířat, pololidí, měla činit lidem příkoří, škodit dobytku 

i úrodě,“ říká kastelán Miroslav Konopásek. 

Jak dodává později, při výstavbě již kamenného hradu (zřejmě první polovina 13. století), tuto 

štěrbinu „zazátkovali.“ Hluboká prý byla tak, že zasypat nešla, a tak ji zatížili hradní kaplí. 

Čarující Němci 

Není to jen otázkou dávné historie, kdy se při jakékoliv zmínce o hradu obyčejným smrtelníkům 

orosilo čelo studeným potem a jako magnet přitahovala dobrodruhy. Svou tajemnou aurou fascinoval 

i za 2. světové války. 

Houska se řadí k těm nejtajuplnějším objektům vůbec a během války si v ní Němci zařídili sídlo. 

„Schraňovali zde okultní literaturu, zednářskou i židovskou k1nihovnu. Malinko na Housce 

zkoušeli čarovat. Po válce, bohužel, hrad silně pocítil čtyřicetiletou vládu jedné strany a dědicové 

hradu (restituce) – pravnuci po prvorepublikovém prezidentovi Škodových závodů v Plzni 

(Šimonkovi) – jej jako danajský dar od devadesátých let postupně opravují,“ dodává Miroslav 

Konopásek. 

Hrad Houska se každým rokem zvelebuje a stává se střediskem mnoha poutavých kulturních i 

tradičních akcí v okolí. A jeho tajemná energie? Říká se, že stačí na hrad jen pohlédnout… 

Kdo ho postavil? 

Jak ale hrad vznikl? „O životě na Housce, kromě jmen vlastníků, například Přemysl II. Otakar, 

snad již i jeho otec Václav I., šlechtické rody pánů z Dubé, Smiřických, novodoběji Valdštejnů, 

Kouniců a podobně, se mnoho neví. 

To je právě na Housce to nejkrásnější… nedá se zjistit, kdo a kdy hrad postavil, st a hlavně proč. 

Neví se nic o okolním osídlení, p případné obchodní stezce či hranici, což bývaly obvyklé lokality 

pro výstavbu hradů,“ říká kastelán Housky Miroslav Konopásek. 

I proto starobylý hrad Houska na Českolipsku k patří mezi nejvyhledávanější objekty j milovníků 

magie a záhad. 

Hrozivý osud: Svatební masakr u Devíti křížů 

Každý řidič, který kdy projel aždý řidič pro dálnici D1 z Prahy do Brna, míjel cestou motorest u 

Devíti křížů. Řidiči oblíbené místo odpočinku je však opředeno děsivou legendou, na jejímž začátku 

byla velká láska a na konci devět zavražděných. Co se tehdy stalo? Je tomu skoro pět set let, co se 
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žena statkáře nedaleké obce zamilovala do cizince-handlíře, jemuž se zaslíbila krátce před tím, než 

se vydal do světa. Nedlouho poté, co odešel, ale otec dívku zaslíbil synovi zdejšího sedláka. Krátce 

před veselkou se však cizinec vrátil a o zradě se dozvěděl. Spolu s kumpánem pak počkali v 

nedalekém lese na svatební průvod, který postříleli i s nevěstou a ženichem. Když cizinec zjistil, že 

kumpán zastřelil i jeho vyvolenou, zabil jej a poté i sebe. Na svatební tragédii pamatuje dodnes devět 

křížů. Pověra tvrdí, že mrtvá nevěsta se zjevuje kolemjedoucím řidičům a zapřičiňuje dopravní 

nehody. 

Tajemná krajina: Býčí skála pamatuje rituální vraždu? 

Jen nedaleko od Brna v Moravském krasu najdete romantickou jeskyni zvanou Býčí skála, která 

se těší velké oblibě turistů, filmařů, ale i milovníků tajemna. Tento přírodní úkaz je totiž spjatý s 

děsivým nálezem archeologa Jindřicha Wankela ze 70. let 19. století. Na dně místa zvaného Předsíň 

totiž byly nalezeny ostatky více než čtyřiceti lidí. Jednalo se převážně o mladé ženy, kterým někdo 

usekal hlavy nebo končetiny. Co se v Býčí skále asi v 5. století opravdu stalo, to se nepodařilo dodnes 

vysvětlit. Existují ale dvě možné varianty. Jedna z nich vypovídá o tom, že mrtví lidé patřili do 

kupecké karavany. Ta druhá teorie je však mnohem krutější. Podle dávného zvyku musí umírajícího 

bohatýra do říše mrtvých doprovodit početná skupina, ideálně mladých dívek, sloužících a případně 

také koní. Odvedl si tajemný velmož na věčnost nevinné oběti? 

Foto popis| Nacisti si hrad Houska oblíbili za druhé světové války. 

Foto popis| Ve dne hrad Houska vypadá jako malebné stavení. 

Foto popis| Skrze otvor pod hradem měla podle legend vystupovat hovada pekelná. 

Foto popis| Vstupní brána do hradu opředeného děsivými legendami. 

Foto popis| V roce 1924 koupil Housku Josef Šimonek, prezident Škodových závodů v Plzni. 

Foto popis| Přízrak se údajně zjevuje poblíž dálnice D1. 

Foto popis| Motorest u Devíti křížů dostal jméno podle dávné pověsti. 

Foto popis| Čtyřicet lidí přišlo o hlavu. 

 

35. Cesty za fotografií – býček z Býčí jeskyně. 

respekt.cz - blog | 02. 07. 2018 | Topi Pigula | Téma: Býčí skála 

Jak se z drahé záležitosti - býčka z Býčí jeskyně - stala fotka dostupná každému. 

Na začátku byl Koktejl 

Byl jsem tenkrát reportérem a fotoreportérem (skoro jako kindrvejce – dva v jednom) 

geografického časopisu Koktejl mající za úkol napsat rozsáhlejší materiál z Moravského krasu, v 

němž jednu z hlavních úloh hraje Býčí skála. Mimo jiné jsem tehdy, tedy v roce 2007, do článku 

napsal: „Zatím nejznámější objev je dlouhý 10,1 centimetru a vysoký 11,3 centimetru. Jde o 

bronzovou sošku býčka, který má v hlavě rourovitý otvor, jímž zřejmě byla prostrčena skleněná 

tyčinka, aby oči působily co nejpřirozeněji. Našli ji bratranci Felklové spolu s dalšími artefakty. Byl 

to právě tento býček, který inspiroval Jindřicha Wankela, aby s dělníky začal prokopávat jeskyni, 

a přivedl ho k nálezu velkého množství kosterních pozůstatků. Kdo chce vidět býčka a další nálezy z 

té doby, musí za nimi do Přírodovědně historického muzea ve Vídni.  

Snímek býčka by z hlediska struktury článku bylo dobré mít. Hrál v příběhu jednu z hlavních rolí 

a článek bez fotky býčka by bylo asi podobné jako příběh o Plzni a vynechat pivo. Hrát na to, že 

Koktejl je „prestižní“ médium a každý bude rád, když tam bude mít fotku z uvedením autora, se 

ukázalo být naivním, neboť jeho prestiž končila hned za hraniční závorou. V případě Koktejlu se v 

opravdu jednalo o unikát, jakýsi „český National Geographic“ vzešlý z malých a opravdu skromných 

českých poměrů. Ovšem pro jedno z předních světových muzeí o žádnou prestiž nešlo. Mělo své 

podmínky, ať už se jedná o skutečně prestižní médium, nebo o geografický časák psaný v jazyce, 

který ve světě v podstatě nikdo neovládá. „Ano, fotku, zašleme, ale účtujeme si…“ už si nepamatuji 

částku, ale na „koktejlové“ poměry (nezapomínejme, že Koktejl byl soukromý časopis, a co si 

nevydělal, to neměl) to bylo příliš. Článek vyšel, fotka nakonec nikoliv. Dokonalé řemeslné 

zpracování svádí k domněnce, že býček není domácí provenience. Lucie Polejová ve své diplomové 
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práci Kult býka uvádí, že Býčí jeskyně „byla významným obřadním místem té doby a býk jako 

kultovní zvíře zde nemohl chybět. Býček byl jen jedním z mnoha vzácných nálezů na této lokalitě.  

Soška je výborně řemeslně zpracovaná a patří mezi vrcholná díla horákovské kultury pozdně 

halštatské doby (700 př. n. l.). Byla vyrobená z bronzu, na čele, na páteři a na 8 pleci je zdobená 

vsazenými destičkami. Otvory na místě očí pravděpodobně svědčí o vsazení kousků skla. Býček má 

na čele trojúhelníkový znak, ten může symbolizovat splynutí mužského a ženského principu. Stejný 

trojúhelníkový znak na čele měl i egyptský posvátný býk Apis. Kult býka se postupně přesouval z 

Egypta přes Středomoří do Evropy a nabízí se tu tedy spojitost mezi uctíváním býka v Africe a 

Evropě.“ 

Odtud už je to jen krok k v Česku tak oblíbeným nepodloženým teoriím a spekulacím o tom, že 

býček k nám připutoval z Egypta. Dneska už není těžké fotku býčka legálně získat. Stačí se podívat 

na českou wikipedii, kde je ke stažení. Nebo zajet do Vídně, „obětovat“ 10 eur za vstup do jednoho 

z nejúžasnějších přírodovědných muzeí, které jsem kdy navštívil, a býčka si vyfotit (poplatek za 

focení v muzeu není). Slovy Sherlocka Holmese: Jak prosté, milý Watsone. Stačí se v Praze „nalodit“ 

do pohodlného autobusu Eurolines a za pár hodin v úžasu stát s foťákem v ruce před historickým 

artefaktem, jehož snímek byl před pouhopouhými 11 lety Koktejl ekonomicky nedosažitelný. A 

nádavkem k tomu si dopřát zážitek z muzea, kde jsem následujících pět hodin nejprve nadšeně a pak 

už unaveně, ale pořád překvapován, přebíhal od jedné vitríny k druhé. 

https://pigula.blog.respekt.cz/cesty-za-fotografii-bycek-z-byci-jeskyne/ 

 

36. Připravte se na horor. Známe nejstrašidelnější místa v Česku. Sem se vám chtít opravdu 

nebude. 

nasregion.cz | 16. 07. 2018 | Edit Doležalová | Téma: Býčí skála 

Každý zná ten zvláštní pocit, kdy mu přeběhne mráz po zádech, zatají se dech, na těle se objeví 

husí kůže a něco ve vás vám říká, abyste z tohoto místa odešli. Pojďme se společně podívat do 

takových míst, kde vám o samotě dobře nebude. 

Jeskyně Býčí skála 

Leží v Moravském krasu severně od města Brna. Jedná s o nejdelší jeskynní systém v České 

republice dosahující délky až 13 kilometrů. Dříve byla jeskyně volně přístupná do 450 metrů, kde 

byla následně ukončena jezírkem, dnes je již veřejnosti zavřená železnými dveřmi. V roce 1872 zde 

učinil objev evropského významu archeolog Jindřich Wankel. Byly tu objeveny nálezy v podobě 

hliněných nádob, bronzových sošek, zbraní, šperků ze zlata, ale také spoustu lidských a zvířecích 

kostí, údajně tu bylo pohřbeno více než 40 lidí. Údajně zde bylo obětiště, kam lidé přinášeli předměty 

z dalekého okolí, při obřadech byli obětováni lidé i zvířata. Lidé prý zemřeli násilnou smrtí, v lebkách 

měli hluboké rány a v žebrech bronzové hroty šípů. Lidské hlavy byly děleny podélně nebo příčně. 

Lidé tu mají velice tísnivé a nevolné pocity, které doplňuje podlamování kolen. Negativní energie 

v těchto místech musí být opravdu obrovská. 

Statek Christhof 

Na jihu Čech se nachází poblíž obce Čachrov. Pro svoji krásnou krajinu, která se nachází v 

šumavských končinách, dostal statek český název Pohádka. Jelikož toto místo velice dobře známe a 

navštívili jsme ho, můžeme jen potvrdit děsivost tohoto opuštěného objektu. Místo je díky své šílené 

minulosti vyhledáváno mnohými zvědavci, ale i experty na paranormální jevy. Jedná se tedy o statek 

stojící na rozlehlé samotě, kterému se místní obyvatelé vyhýbají, povaluje se zde často mrtvá zvěř.  

Dnes je již vyhořelý a rozpadá se. Byl postaven v 16. století německou rodinou Pagerlových. Za 

dob rodiny, která tu žila spořádaným životem, nedošlo k žádným neobvyklým situacím. Následně 

kvůli Benešovým dekretům byla rodina nucena roku 1947 odejít z Čech. 

Statek byl ale proslaven známým sériovým vrahem, Ivanem Roubalem, který si dnes odpykává 

doživotní trest. Ivan Roubal se do statku nastěhoval v roce 1991 za účelem chovu jelenů, nepodařilo 

se mu získat potřebná povolení, proto začal chovat vietnamská prasata, kterým později předhazoval 

své lidské oběti. V letech 1991 až 1994 Roubal údajně zabil 7 lidí, avšak jen 5 vražd mu bylo 

dokázáno. Některé oběti nalákal na svůj statek za účelem ohřátí se u krbu, jiné zabil v jejich bytech, 

https://pigula.blog.respekt.cz/cesty-za-fotografii-bycek-z-byci-jeskyne/
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které následně vykradl. V roce 2000 byl Ivan Roubal odsouzen k doživotnímu trestu v e věznici na 

Mírově. Před několika lety na statku Pohádka přespaly dvě rodiny, jedna rodina noc nevydržela a 

odjela o půlnoci domů, tím se tedy zachránili. Druhá rodina noc překonala a do roku všichni zemřeli 

na utopení a dopravní nehodu. 

Velhartický hřbitov 

Neujdeme ani 10 kilometrů od statku a nacházíme se na dalším strašidelném místě, tentokrát na 

slavném velhartickém hřbitově rovněž na Šumavě. Dominantou neobyčejného hřbitova je ponurý 

kostel Sv. Máří Magdaleny z roku 1373, který byl původně postaven na pohřebišti ještě z dob Velké 

Moravy. Mělo by to být místo klidu a věčného odpočinku, to, že tomu tak zde není, už věděl i 

spisovatel Karel Jaromír Erben, který zde čerpal inspiraci pro svoji baladu Svatební košile. Podle 

pověstí se kdysi dávno na hřbitově odehrály černé satanské mše s pokusem o oživení mrtvých. 

Negativní síly, které byly vyvolány, zde převládají dodnes. Na zděném štítu kostela prosvítá 

tajemná tvář, která přihlíží na příchozí. Někteří věří, že je to tvář dívky unesené sem ožilým umrlcem, 

který vystupuje v Erbenově baladě. Umrlec zde také má svůj zarostlý a neudržovaný hrob. Jiní si 

myslí, že je to tvář hradní paní, která kdysi poblíž kostela tragicky zahynula, nebo snad o další otisk 

uvolněné energie, při vyvolávání mrtvých? Z vlastních zážitků můžeme říct, že se na hřbitově opravdu 

drží negativní a ponurá energie, doplňována husí kůží a mrazivým pocitem v zádech. Rozhodně to 

není vhodné místo pro spořádaný rodinný výlet. 

Les Bor 

Tajemný les Bor zvaný též Branišovský les se nachází jihozápadně od Českých Budějovic. Tento 

tajuplný les skrývá mnoho děsivých záhad a historek vyprávěných odvážlivci, kteří zde prošli, nebo 

vojáky, kteří tu dříve sloužili, ve většině jsou slýchány zvláštní melodie, mužský pronásledující hlas, 

hlasité kroky a na závěr pozorování mužské postavy levitující několik centimetrů nad zemí s černým 

pláštěm a kloboukem a červenýma svítícíma očima. Před 400 lety zde stála osada, kterou lemovala 

úzká cesta, která osadu spojovala s okolním světem, jelikož všude se nacházely hluboké bažiny, kde 

mnoho lidí předčasně ukončilo svůj život. Před několika lety tu stával strom oběšenců, na němž si v 

průběhu řady let mnoho lidí vzalo život, vesničané se nakonec rozhodli prokletý strom porazit a spálit. 

A aby toho nebylo málo, jedné noci se do lesa zřítil neznámý létající předmět. Oblast byla na rok 

uzavřena a nikdo do ní nemohl, dokonce ani vojáci, kteří zde prováděli zkušební střelby. Les tedy 

není bázlivými výletníky příliš vyhledáván a jen tak někdo se do něj nehrne. 

http://nasregion.cz/pripravte-se-na-ho...sem-se-vam-chtit-opravdu-nebude-52322/ 

 

37. Po stopách dávné kletby. 

Týdeník Televize | 07. 08. 2018 | Autor: Jitka Kománková | Téma: Býčí skála 

Vydáte-li se po stopách natáčení pohádky Sněžný drak, poznáte nejen prosluněný honosný zámek 

Valtice, ale i místa opředená legendami. 

Zámek Valtice 

Valtice existovaly už v roce 1193, později místní hrad proslul pořádáním rytířských turnajů a od 

14. století do konfiskace v roce 1945 patřil Lichtenštejnům. Ti ho několikrát přestavovali až do dnešní 

podoby rozsáhlého přepychového barokního zámku. Zásluhu na tom má Jan Adam z Lichtenštejna, 

šedá eminence vídeňského dvora, i hlavní císařský architekt ve Vídni.  

Změnami ale prochází místo i v současnosti. „Před třemi lety jsme nechali udělat repliku barokně 

klasicistního divadla vybudovaného v roce 1790 na podnět Aloise I. z Lichtenštejna,“ uvedl kastelán 

Richard Svoboda s tím, že divadlo bylo v roce 1964 zdemolováno a na jeho místě vzniklo parkoviště 

pro traktory. Z Valtic se také můžete vydat ke Kolonádě na vrchu Reistna připomínající Gloriettu v 

Schönbrunnu. Je pár metrů od hranic s Rakouskem a uvidíte odtud Pálavu i Mikulov se zámkem.  

Dalešická přehrada 

Dalešické moře, jak se přehradě na řece Jihlavě vybudované v letech 1970 – 78 říká, vzniklo jako 

retenční nádrž jaderné elektrárny v Dukovanech, ale se sousední Mohelenskou nádrží slouží i jako 

přečerpávací elektrárna. V době potřeby vyrábět elektřinu nastává „odliv“ – jak se voda pouští do 

turbín, v době malého odběru ze sítě se elektřina naopak využije k čerpání vody zpět a je „příliv“.  
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Právě proto v zimě přehrada nezamrzá a láká kormorány k přezimování.  

Ocenit můžete i její romantické okolí, jen mlýny a divoké bramboříky už neuvidíte, protože údolí, 

kde se nacházely, zaplavila voda. Co ale stojí za pozornost, je nedaleká Mohelenská hadcová step.  

Výlet si můžete udělat i do Dalešic se slavným pivovarem z Postřižin. 

Nový hrad u Adamova 

Najdete ho v krásné přírodě a určitě si vás získá. Historicky je vlastně mladý, pochází z 15. století.  

Ještě dřív, jak dokládají prameny z roku 1381, tady stál hrad strážící důležitou cestu z Brna 

blanenským údolím, ale v roce 1470 ho zničilo vojsko Matyáše Korvína. Pak se bratři Černohorští 

rozhodli postavit novou pevnůstku na protilehlém konci ostrohu, která odolávala všem útokům až do 

roku 1645, kdy podlehla švédskému vojsku. Říká se, že posádka hradu hrála kostky a byla opilá, což 

Švédové využili. Později prošel rozsáhlou opravou a začátkem 19. století z něj Lichtenštejnové 

udělali lovecký hrad. 

Býčí skála v Moravském krasu 

Název jeskyně na Blanensku údajně souvisí s kultem býka a říkalo se jí tak mnohem dřív, než zde 

byla v roce 1869 nalezena světově proslulá soška bronzového býčka. 

Archeologové zde objevili i pozůstatky tzv. Halštatského pohřbu, kdy podle jedné z verzí í museli 

zemřelého velmože do říše mrtvých následovat i jeho ženy, čeleď a koně. K místu se váže také spousta 

pověstí a i dnes tady prý někteří lidé pociťují zvláštní negativní energii. „Je to jedinečné místo. Leželo 

na rušné Jantarové stezce a vstupem do jeskyně jako by příchozí přešel do zcela jiného, ukrytého a 

tajemného světa,“ říká archeolog Martin Golec. 

Foto popis| Vodní dílo má druhou nejvyšší sypanou hráz v Evropě. 

Foto popis| Laura si musela svého prince vybojovat. 

Foto popis| Jan a Laura zdolali spoustu překážek. Když spadli do vody, potápěči tahali herce za 

nohy, aby to vypadalo, že se topí. 

Foto popis| Podle archeologa Golce byla jeskyně zasvěcena bohyni plodnosti. 

Foto popis| Petra Tenorová (princezna Laura) a Petr Lněnička (princ Jan) nad scénářem. 

Foto popis| Nový Hrad byl ve 20. století upraven v romantickém stylu. 

Foto popis| Vrchní čarodějnice (Zuzana Slavíková) a královna Vilma (Jitka Čvančarová). 

 

38. Klus vyprodal Býčí skálu 

Právo | 22. 08. 2018 | (vtk) | Téma: Býčí skála 

Zpěvák Tomáš Klus bude prvním známým umělcem, který jako koncertní sál využije jeskyni Býčí 

skálu v CHKO Moravský kras. 

Vystoupení se uskuteční v sobotu 8. září a všechny lístky na něj jsou již vyprodány. 

Klus vystoupí v takzvaném Halštatském dómu. Ten býval před tisíciletími významným kultovním 

místem. Badatel Jindřich Wankel v něm v 19. století objevil pohřeb velmože a dalších 40 lidí, kteří 

byli patrně rituálně povražděni, aby jej doprovázeli na onen svět. Býčí skála je veřejnosti přístupná 

jen dva víkendy v roce. 

Před vystoupením Kluse se uskuteční její prohlídka. Výtěžek z koncertu bude předán spolku 

Blueland, který v Tibetu ve vesnici Kargyak postavil školu a stará se v České republice o těžce 

popáleného chlapce Odzera Stanzina. 

 

39. Tomáš Klus zpíval v jeskyni! Peníze z koncertu věnoval těžce popálenému 

chlapci.blesk.cz | 09. 09. 2018 | Hynek Zdeněk | Téma: Býčí skála 

V pravěku se tam odehrávaly tajemné rituály, ze kterých dodnes mrazí. V sobotu večer ale Býčí 

skála hostila písničkáře Tomáše Kluse (32), který v ní zpíval, aby pomohl. Výtěžek totiž putoval na 

pomoc těžce popálenému chlapci. 

V jeskyni, která je veřejnosti běžně nepřístupná, bylo zpočátku sice jen 8 °C. Klus přesto na 

pódium odvážně vyběhl bos. Když se po chvíli vydal mezi samotné návštěvníky, nemohl se vyhnout 

všudypřítomnému studenému lepkavému blátu. Mrazení z duchovního místa na něj ale nepřešlo. 
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„Nejsem moc senzibilní člověk, takže necítím po příchodu na obdobná místa žádné chvění. Umím 

se naladit vždy jen na živé. Co se týče prostoru, tak jsem fascinovaný a plný obdivu k přírodě. K té 

historii to moc ale necítím,“ vysvětlil písničkář. 

Jak vzápětí přiznal, bahno ho uchvátilo. „Miluji ho. Možná ani proto jsem necítil v chodidlech 

mrazení z tajemných rituálů. Naopak, byl jsem dost překvapený, že jsem se dost zapotil, ale to bylo 

lidmi. Když je jim dobře, vydávají teplo, asi jim tady evidentně tak bylo,“ dodal Klus s úsměvem. 

Klusův koncert trval dvě hodiny. Došlo při něm nejen na tradiční hity, ale i na hodně inovativní 

texty, které návštěvníky rozesmály. Zpěvák se dokonce dočasně změnil i v tvrdého rockera a 

nezapomněl ani na pohádku o čarodějnici. „V jeskyni jsem zpíval poprvé a bylo to moc fajn, rád 

bych se sem někdy vrátil,“ přiznal po koncertě Tomáš Klus. Svým koncertem v Býčí skále potěšil 

návštěvníky, pobavil je i krátkou proměnou v tvrdého rockera. 

 

40. Krutá smrt v temnotách jeskyně. Jaké hrůzy se kdysi odehrály v Býčí skále? 

nasregion.cz | 14. 09. 2018 | Téma: Býčí skála 

Výkřiky, zpěv, volání. To je prý slyšet na místech, která se nachází v okolí vchodu do takzvané 

Býčí skály v Moravském krasu na Blanensku. Toto tajemné místo láká k návštěvám turisty z celé 

republiky. Ale proč? A je vůbec radno na toto místo chodit o samotě? Vyslyšte napřed tento příběh. 

Jeskyně, která byla svědkem sadistických vražd 

Býčí skála je druhým nejdelším jeskynním systémem v Česku. Měří celých 15 kilometrů! 

Nachází se severně od města Brna ve Křtinském údolí, mezi městem Adamov a městysem Křtiny.  

Ale zpět k děsivým událostem.„Slyšet byly výkřiky, zpěv, ale i volání. Potom se objevilo několik 

světel v místech, kde nikdo nestál,“ popisuje jeden ze svědků. V jeskyni bylo v dávných dobách, 

přibližně 500 let před Kristem, hromadné rituální pohřebiště.  

Co se tam stalo? 

Do jeskyně měl být zavlečen náčelník, kterého doprovázely ženy, čeleď a koně. „Byli zavlečeni 

dovnitř, zbaveni ozdob a usmrceni. Některým byly useknuty ruce, jiným rozťaty hlavy. Vraždilo se 

neúnavně, dokud nebyly všechny oběti mrtvé. I koně rozsekali na kusy a jejich údy rozeseli 

po jeskyni. Nádoby s obětními dary byly navršeny na jednu hromadu a na vše bylo rozestřeno 

zuhelnatělé obilí,“ popisuje hrůzy ve své knize Jindřich Wankel. 

Místo má výrazně negativní energii 

Už od doby děsivých událostí je tady cítit jakási negativní energie, mystika, která vás vtáhne 

dovnitř. Je to velmi podobné Bohnickému hřbitovu bláznů v Praze. Kdokoliv, kdo se pokusil 

u jeskyně přenocovat, měl špatné, stísněné pocity a slyšel podivné zvuky. 

Patříte-li mezi odvážlivce a chcete to riskovat, vydejte se na silnici propojující Adamov a Křtiny 

na Blanensku. Odtamtud už následujte modrou turistickou značku. Když budete mít štěstí, neodnesete 

si z výletu žádné psychické následky. 

 

41. Experti: Býčí skála byla nejbohatší svatyně 

5plus2 | 19. 10. 2018 | Marek Osouch | Téma: Býčí skála 

Do Býčí skály nosili lidé v pravěku řadu cenností. Nově odborníci zjistili, že v ní byla téměř 

polovina bohatství z Moravy.  

O jeskyni Býčí skála se ví, že byla místem, které bylo pro lidi v pravěku velmi důležité.  

Sloužila jako svatyně, což bylo podle archeologa Martina Golce ve střední Evropě velmi 

neobvyklé, spíše je to typické pro Středomoří, například Řeky. Golec také nedávno došel k závěru, 

že Býčí skála byla místem, kde se nacházelo dokonce 40 procent tehdejšího bohatství pravěkých 

kmenů na Moravě. „Další čtvrtinu měl kmen sídlící u Brna a pětadvacet procent také kmen u 

Prostějova,“ doplnil Golec.  

A to jsou podle archeologa také dva kmeny, které se setkávaly právě v Býčí skále a bohatství do 

jeskyně nosily. „Tato dvě centra spolu komunikovala a obchodovala s jantarem. V jeskyni, která jim 

sloužila jako svatyně, se velmožové jednotlivých kmenů předváděli. Velkou roli pro ně totiž hrála 
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prestiž,“ vysvětlil. I proto tak jednotliví náčelníci do jeskyně nosili bohatství, aby si u druhého kmene 

vydobyli respekt.  

V Býčí skále už v minulosti našli archeologové řadu cenných artefaktů. Mezi nejcennějšími, jež 

tam nalezli, byly čtyřkolové vozy, bronzové nádoby nebo zlaté šperky a také asi nejznámější nález v 

podobě zlatého býčka.  

I ten dokládá, že využití jeskyně jako svatyně bylo netypické. „Tato soška má představovat 

zástupnou oběť za klasického býka, to je opět středomořský zvyk,“ přiblížil archeolog, který tento 

týden o svých nových zjištěních přednášel na konferenci na Slovensku.  

Jeskyni lidé v pravěku vnímali jako vstup do podzemí, kde žije jimi uctívaná bohyně Demether, 

tedy žena, jak je také typické ve Středomoří. Jinde ve střední Evropě byly svatyně v otevřené krajině.  

„Tento zvyk s jeskyní mohl někdo přinést, stejně tak ty zvyky typické pro jih,“ doplnil Golec. 

Podobně jsou totiž na tom také náboženské poutě, které jsou obvyklé například u Atén. 

Takový význam Býčí skály jako svatyně nicméně netrval dlouho, jen dvě generace, tedy asi 

padesát let v období 6. století před naším letopočtem. 

Foto popis:  Martin Golec s replikami cenností, které byly kdysi objeveny v Býčí skále.  

 

03. 06. JESKYNĚ PEKÁRNA 

1. Podzemí: průzkum jeskyně Pekárna. 

2. Jednou z tuzemských nejproslulejších archeologických lokalit je jeskyně Pekárna 

 

01. Podzemí: průzkum jeskyně Pekárna. 

NEW express | 14. 05. 2018 | Téma: Jeskyně Pekárna 

Jeskyně Pekárna patří mezi nejpozoruhodnější jeskyně jižní části Moravského krasu. Svůj 

název si vysloužila široce klenutým vstupním portálem, který připomíná otvor pece na pečení 

bochníků chleba, ovšem o šířce přes 19 m a výškou 5 m. Dále se klenba stropu snižuje na 3 m, potom 

na 2 m a tuto proměnlivou výšku si jeskyně drží až do zadní části, ukončené mohutným závalem sutě 

ve vzdálenosti okolo 60 m od vchodu jeskyně. V pravé části se lze ještě proplazit Prixovou 

průzkumnou chodbou do vzdálenosti 64 m od vchodu. Jejím prokopáním byla snaha v roce 1947 

obejít zadní zával Pekárny a dostat se do dalšího, tehdy předpokládaného pokračování jeskyně. To 

se však nepodařilo. Mohla by pomoci odhalit možné pokračování termokamera? 

Termokameru jsem jako její vlastník vzal v únoru 2018 do Pekárny a Prixovou plazivkou 

postupně prolézal. Sledoval jsem, jestli se nějak projeví očekávané teplotní rozdíly v případě, že by 

náhodou nějakou skulinou táhnul teplejší nebo chladnější vzduch z neznámých pokračujících prostor. 

Využil jsem mrazivého počasí, aby se mohly vzhledem k vyvýšené poloze jeskyně případně uvnitř 

projevit teplejší výdechy z hlouběji ložených partií. Displej termokamery však ukazoval prakticky 

stejnou teplotu na stěnách, stropě i dnu prokopané plazivky až do zadní části. 

Z úzké Prixovy chodby jsem se vysoukal a prohlédl levou část závalu, kde se kolegové 

speleologové rovněž snažili dříve proniknout. Opět nebylo možné podle barev a teplotních hladin 

zobrazovaných na termokameře spatřit větší tepelný rozdíl. Ani v komíně, vyplněném závalem, ani v 

okolních stěnách sutí a hlíny, ani směrem k východu se neprojevila žádná nadějná anomálie. 

Zajímavější projev nás však čekal na protější - pravé straně, přibližně v polovině délky hlavní 

chodby Pekárny. Oproti venkovní teplotě v rozmezí 0-1 °C zde termokamera zjistila chladnější 

podlahu, konkrétně u skalního výklenku teplota klenby stropu 1,8 °C, a ještě hlouběji do jeskyně: 

strop 1,4 °C a podlaha -2,8 °C v místě sedimentové sutě zadního ponoru. Jak si vysvětlit tento projev? 

Speleologové se vždy v zimních mrazivých měsících rozhlížejí především po „mastných flecích“, 

tedy místech, kde by „foukal“ teplejší vzduch z neznámých jeskynních prostor ven na povrch.  

Takové chování se pak předpokládalo téměř automaticky i uvnitř hlavní chodby Pekárny. 

Termokamera však potvrdila efekt opačný: Jenom ve třetí čtvrtině délky chodby Pekárny je na pravé 

straně od vchodu podlaha chladnější přibližně o celé 3 °C. Tedy chladnější, než byla aktuální teplota 

vzduchu venku. Mohlo by to znamenat, že v popisovaném místě dochází k jakémusi nasávání 
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vzduchu do neznámých spodních partií Pekárny, neboť studený vzduch podle fyzikálních pravidel 

klesá dolů. 

O skutečném významu tohoto zjištění můžeme zatím pouze spekulovat. Vzhledem tomu, že u 

chladnějšího místa podlahy v celkové šířce cca 7 m se nachází zbytky – sedimenty původních ponorů, 

situace nahrává tomu, že se neznámé prostory projevují vtahem vzduchu – nasáváním chladného 

vzduchu. Tuto myšlenku zastává i RNDr. L. Slezák, bývalý ředitel Správy Moravského krasu, znalý 

geologie i chování dutin a jeskynních prostor ve smyslu cirkulací a výměn vzduchu ve vztahu k 

ročnímu období. Dotčeným místem probíhá výrazná tektonická porucha, aktivně se projevuje také 

několika senzibilům včetně mne, reakcemi na virgule. Zadní část (zanesený ponor) později 

modeloval zde protékající Hostěnický potok. A jeho vody musely někam téci dále - ne současnou 

hlavní chodbou jeskyně Pekárny, ale stejným, tedy přibližně kolmým směrem na onu chodbu. Snad 

nám více napoví další pozorování termokamerou a nejlépe budoucí odkryv popisovaného úseku 

chladnější podlahy. 

 

02. Jednou z tuzemských nejproslulejších archeologických lokalit je jeskyně Pekárna 

novinky.cz | 22. 12. 2018 | URL | Borgis, a.s. | Téma: Jeskyně Pekárna 

Prostorná sluje v Ochozu u Brna byla ideálním úkrytem a obydlím pravěkých lidí. Je i jedním z 

nejproslulejších archeologických lokalit ze sklonku doby kamenné. Pravěcí lidé po sobě zanechali 

mnoho unikátních rytin na kostech či parozích. Novověcí „pralidé“ zase kresby po stěnách. Nutkání 

zanechat po sobě památku v podobě kresby, graffiti či rovnou ničení je v lidech hluboce zakódováno. 

Čmárání po stěnách neunikla ani tato prostorná skalní sluj. 

Jeskyni se dříve říkalo Kostelík nebo Díravica. Leží dva kilometry v údolí Říčky od Ochozu u 

Brna, do Brna je to asi 10 kilometrů.  

Údolí je velmi romantické, moc lidí se tu nevyskytuje, směrem k Brnu narazíte na pohostinství u 

Kaprálova mlýna, kde se v sezoně dá příjemně posedět a občerstvit se.  

Mohutný jeskynní portál o šířce přes 20 metrů a výšce asi 5 metrů ústí do asi 70metrové chodby, 

ta má na konci zával. Nejstarší osídlení se datuje do doby před 20 až 50 tisíci lety.  

Podivuhodné pravěké rytiny  

Archeologové našli v několika vrstvách hlíny v usazeninách na dně jeskyně přes deset tisíc 

předmětů. Pocházejí z různých dob osídlení Pekárny. Badatelé nalezli kamenné a kostěné nástroje, 

harpuny, oštěpy z jeleních nebo sobích parohů.  

Nejvzácnější jsou rytiny na dvou žebrech koní, jedna představuje tři bizony, dva z nich spolu 

zápasí. Druhé žebro nese rytinu čtyř koní.  

Ve výkopech se našlo mnoho zvířecích kostí. Identifikovali je jako pozůstatky vlka, jeskynního 

lva, mamuta, jeskynní hyeny, medvěda, rysa, jelena obrovského, nosorožce srstnatého, polárního 

soba, daňka, zubra evropského…  

Nalezeny byly i zbraně, o jejichž původu se vedou diskuze. Také tu archeologové nalezli 

stylizovanou ženskou sošku, řadí se mezi takzvané Venuše.  

Jeskyně je volně přístupná, to také láká různé novodobé umělce, aby se na stěnách zvěčnili.  

Nepřístupná Ochozská  

U Ochozu leží nyní již nepřístupná, respektive příležitostně, Ochozská jeskyně. Je největším 

jeskynním systémem jižní části Moravského krasu.  

V letech 1966 až 1975 volně přístupný prostor, chodilo se sem s baterkami nebo karbidovými 

lampami. Dnes tu občas pořádá odborné exkurze Česká speleologická společnost.  

Vchod do Pekárny, stoupá se k němu z údolí nenáročnou cestou. 

 

 

 

 

 

  

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-venkov/1297-53843-jednou-z-tuzemskych-nejproslulejsich-archeologickych-lokalit-je-jeskyne-pekarna-.html
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03. 04. MACOCHA 

1. Nový pavouk loví na jižní Moravě korýše. 

2. Na stráních Pálavy žije nová šestiočka vidlozubá.  

3. Propast Macocha: krása i smrt. 

4. Blanenští senioři se vydali do Macochy. Na vozíčku. 

5. Kudy k Macoše? Ptal se sebevrah v noci recepční. 

6. Do propasti neskočil. 

7. Zachránila sebevraha. 

8. Muž chtěl skočit do Macochy. Policejní hlídka mu v tom zabránila. 

9. Kudy na Macochu, ptal se mladý muž. Před skokem ho zachránila noční recepční. 

10. Muž se chtěl zabít skokem do Macochy. Při skoku ho zachytili policisté. 

11. Chtěl skočit do Macochy. Policisté zasáhli. 

12. Dobré ráno, Vyškovsko. 

13. Číslo dne. 6 

14. Klub českých turistů je nejstarší cestovní agentura. 

15. Kolem Macochy… 

16. Kdy byl objeven botanický unikát v Macoše? 

17. Macocha, naše nejznámější propast, měla vytahovače sebevrahů. 

18. Smrt v Macoše v režii StB? 

19. Fotoreportáž Petra Juračky: fotografické putování po krásných a unikátních místech celého světa 

 

01. Nový pavouk loví na jižní Moravě korýše. 

Brněnský deník | 06. 02. 2018 | Autor: Martin Moštěk | Téma: Macocha 

Břeclavský deník | 06. 02. 2018 | Autor: Martin Moštěk  

Žije v řídkých prosluněných lesích jižní Moravy a východních Čech. Typickými dopředu 

namířenými prohnutými kusadly loví drobné korýše. Nově objevený druh pavouka teprve nyní dostal 

vědecké jméno. Šestiočku vidlozubou popsal badatel Milan Řezáč z Výzkumného ústavu rostlinné 

výroby. Jako první v republice nese latinské pojmenování cechica. 

Zkoumání pavoučí čeledi šestioček se věnuje už patnáct let. „Původně byly popsané čtyři druhy, 

nyní je jich dvacet. Na počátku jsem si v Národním muzeu všiml, že exempláře jednoho druhu nejspíš 

nebudou úplně totožné,“ přiblížil podnět k rozsáhlému bádání Řezáč. 

Než mohl náležitě zdůvodnit jejich popis, musel nasbírat nutný materiál. „Tito pavouci se 

vyskytují také v západním Středomoří, zejména v severní Itálii, jižní Francii a jsem vyloučit, zda už 

někdo druh dříve nepopsal,“ uvedl vědec. 

Již dříve zaznamenal jiný z nových druhů šestiočky. Před čtyřmi lety ji našel na dně propasti 

Macocha v Moravském krasu. Dal jí jméno šestiočka m1oravská s odpovídajícím latinským 

jménem dysdera moravica. 

Zkomplikoval si tím trochu pojmenování nejnovějšího druhu. Dal mu český název vidlozubá. Jelikož 

m1oravská byla už obsazená, nabízelo se označení bohemica, tedy česká. Jenže to nebylo vhodné.  

„Pavouk se vyskytuje jak v Čechách, tak na Moravě. Častěji je na teplých, řídce zalesněných 

stráních na Pálavě nebo v Karpatech, ale vzácně až u Poděbrad či Pardubic,“ vysvětlil badatel. 

Nový pavoučí druh tak dosáhl zvláštního prvenství. „Latinské jméno této šestiočky zní dysdera 

cechica. Je to vůbec první organismus nesoucí takové pojmenování naší země,“ vyzdvihl Řezáč. 

Doplňování nových druhů v dlouhodobě důkladně probádaných oblastech není pro odborníky 

úplným překvapením. „Ověřování a zpřesňování stávajících popisů stále pokračuje, vedle obvyklých 

porovnávání podoby se čím dál častěji zkoumají i různé odlišnosti v genetické informaci,“ uvedl 

zoolog Jihomoravského muzea Antonín Reiter. 
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02. Na stráních Pálavy žije nová šestiočka vidlozubá.  

breclavsky.denik.cz | 06. 02. 2018 | Autor: Martin Moštěk | Téma: Macocha 

brnensky.denik.cz | 06. 02. 2018 | Autor: Martin Moštěk  

hodoninsky.denik.cz | 06. 02. 2018 | Autor: Martin Moštěk  

znojemsky.denik.cz | 06. 02. 2018 | Autor: Martin Moštěk  

Žije v řídkých prosluněných lesích jižní Moravy a východních Čech. Typickými dopředu 

namířenými prohnutými kusadly loví drobné korýše. Řeč je o novém druhu pavouka, který teprve 

nyní dostal vědecké jméno. Šestiočku vidlozubou popsal badatel Milan Řezáč. 

Zkoumání pavoučí čeledi šestioček se věnuje už patnáct let. „Původně byly popsané čtyři druhy, 

nyní je jich dvacet. Na počátku jsem si v Národním muzeu všiml, že exempláře jednoho druhu nejspíš 

nebudou úplně totožné,“ přiblížil podnět k rozsáhlému bádání Řezáč. Než mohl náležitě zdůvodnit 

jejich popis, musel nasbírat nutný materiál. „Tito pavouci se vyskytují také v západní středomoří, 

zejména v severní Itálii, jižní Francii a severovýchodním Španělsku. Musel jsem totiž vyloučit, zda 

už někdo takový druh dříve nepopsal,“ uvedl vědec. 

Již dříve zaznamenal jiný z nových druhů šestiočky. Před čtyřmi lety ji našel na dně propasti 

Macocha v Moravském krasu. Dal jí jméno šestiočka m1oravská s odpovídajícím latinským 

jménem dysdera moravica. Zřejmě si tím trochu zkomplikoval život, když měl nyní stanovit latinské 

pojmenování pro nově zjištěný druh. Jemu dal český název vidlozubá. Jelikož m1oravská byla už 

obsazená, nabízelo se označení bohemica, tedy česká. Jenže to nebylo vhodné.  

„Pavouk se vyskytuje jak v Čechách, tak na Moravě. Častější je na teplých, řídce zalesněných 

stráních na Pálavě nebo v Karpatech, ale vzácně je až u Poděbrad či Pardubic,“ vysvětlil badatel. 

Nový pavoučí druh tak dosáhl zvláštního prvenství. „Latinské jméno této šestiočky zní dysdera 

cechica. Je to vůbec první organismus nesoucí takové pojmenování naší země,“ vyzdvihl Řezáč.  

Různými pavouky se zabývá dlouhodobě. Na Pálavě před devíti lety objevil potenciálně 

nebezpečného sklepníka moravského. Dvoucentimetrové oranžovočervené samičky mají jedovaté 

uštknutí.  O živou přírodu ve svém okolí se dlouhodobě zajímá Petr Badošek ze Znojma. „Když mám 

příležitost, rád si něco přečtu nebo se zeptám badatelů ze Správy Národního parku Podyjí. Konkrétně 

k pavoukům ale mám hodně dvojznačný vztah,“ řekl Badošek.  Přiznal, že se pavouků už od mala 

bojí. „Nedávno jsem ale strávil pár hodin v k1nihkupectví a listoval velkou knížkou o českých 

pavoucích. Jejich životní strategie a rozmanitost jsou fascinující,“ poukázal muž. Doplňování nových 

druhů v dlouhodobě důkladně probádaných oblastech není pro odborníky úplným překvapením. 

„Ověřování a zpřesňování stávajících popisů stále pokračuje, vedle obvyklých porovnávání 

podoby se čím dál častěji zkoumají i různé odlišnosti v genetické informaci,“ uvedl zoolog 

Jihomoravského muzea Antonín Reiter.  Na jižní Moravě badatelé zaznamenali některé ojediněle se 

vyskytující druhy živočichů. „Mezi nově určené druhy patří čolek divoký, který je v celé republice 

doložený právě jen na jihu Znojemska, které tvoří severní mez jeho výskytu,“ podotkl Reiter. 

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_reg...nova-sestiocka-vidlozuba-20180206.html 

 

03. Propast Macocha: krása i smrt. 

Týden u nás | 14. 03. 2018 | Autor: (jch) | Téma: Macocha 

Ke světoznámé propasti Macocha míří každý rok desítky tisíc turistů. Má však také pověst místa, 

odkud se odchází na onen svět. Smutnou kapitolou propasti jsou sebevražedné skoky lidí z Horního 

můstku. „Za poslední čtyři roky tam podle našich statistik spáchalo sebevraždu devět lidí,“ uvedl 

policejní mluvčí Bohumil Malášek. Sebevražedné skoky jsou podle vedoucího Punkevních jeskyní 

Hynka Pavelky pro světoznámou  propast velmi špatnou reklamou. „Zabezpečit propast a její okolí 

tak, aby tam nikdo neskákal, je pro nás technicky nemožné. Bohužel,“ uvedl před časem Pavelka. 
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04. Blanenští senioři se vydali do Macochy. Na vozíčku. 

Týden u nás | 28. 03. 2018 | Autor: Petr Novotný | Téma: Macocha 

Skoro jako na bájné cestě do středu Země s profesorem Lidenbrockem se mohli cítit obyvatelé 

Senior centra Blansko, když pomalu sestupovali do útrob rozpukaného skalního masivu devonského 

vápence, který obklopuje svým pevným sevřením ponornou říčku Punkvu. Neocitli se však ve 

zmiňovaném románu od Julese Verna, nýbrž vyrazili ve středu 21. března vlastními silami a v 

doprovodu zaměstnanců domova vstříc novým zážitkům. 

Na dno Macochy 

Díky zdařilé rekonstrukci prohlídkové trasy v Punkevních jeskyních se totiž blanenští senioři 

rozhodli vydat až na dno Macochy a zpět suchou nohou, v některých případech „suchým kolem“.  

Více než polovina ze třinácti seniorských účastníků výpravy úspěšně pokořila jeskyni na 

invalidním vozíku. Odměnou za odvahu obyvatel Senior centra Blansko a za ochotu a pomoc 

doprovázejících zaměstnanců byl všem jedinečný výhled ze dna propasti Macocha. 

Společná fotka 

Společná fotka na památku nám budiž hezkou tečkou za tímto výjimečným, a pro některé členy 

výpravy i jejich prvním zážitkem z takového atraktivního místa, jakým dno nejhlubší 

suché propasti v České republice jistě je. Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na přípravě a realizaci 

výletu podíleli. 

 

05. Kudy k Macoše? Ptal se sebevrah v noci recepční. 

Mladá fronta DNES | 21. 04. 2018 | Autor: (rkr) | Téma: Macocha 

Všímavosti hotelové recepční vděčí za svůj život 38letý muž, jenž se chystal skočit 

do propasti Macocha. V jednom z blízkých hotelů se včera hodinu po půlnoci ptal na cestu, choval 

se podivně, a tak recepční zavolala policii. Hlídka muže našla na horním můstku nad propastí. 

„Sebevrah stál za zábradlím v hodně nebezpečné poloze a pohyby těla naznačoval, že chce skočit,“ 

přiblížil policejní mluvčí Bohumil Malášek. Zatímco jeden policista s mužem hovořil, druhý přivolal 

posily a vyjednavače. Policisté s mužem rozmlouvali skoro půl hodiny, když se přiblížil k zábradlí a 

naklonil se, zachytili ho a přetáhli do bezpečí. Pak si ho převzali záchranáři. 

 

06. Do propasti neskočil. 

Právo | 21. 04. 2018 | Autor: (pko) | Téma: Macocha 

Podivné chování zjevně rozrušeného muže nebylo v těchto dnech lhostejné recepčnímu hotelu 

u propasti Macocha. Jeho podezření na to, že si muž chce ublížit, vzrostlo poté, co se muž vyptával 

na cestu k propasti. Zavolal proto policii a hlídka našla osmatřicetiletého muže balancujícího u 

zábradlí na Horním můstku. Přes půl hodiny s ním policisté rozmlouvali, a když se nakonec 

nebezpečně naklonil nad propast, zasáhli a přes zábradlí jej stáhli do bezpečí. 

 

07. Zachránila sebevraha. 

Aha! | 21. 04. 2018 | Autor: (zš) | Téma: Macocha 

ahaonline.cz | 21. 04. 2018 | Autor: (zš) | Téma: Macocha 

„Kudy k Macoše?“ ptal se včera hodinu po půlnoci muž (38) recepční hotelu, který stojí nedaleko. 

Poradila mu, ale protože se jí zdál zvláštní, zavolala policisty. A ti dorazili v poslední chvíli. „Stál 

za zábradlím v hodně nebezpečné poloze, chtěl skočit,“ řekl policista Bohumil Malášek. Muže dlouho 

přesvědčoval i policejní vyjednavač a nakonec ho přetáhli přes zábradlí do bezpečí, před pádem do 

138,5 metrů hluboké propasti. O sebevraždu se prý pokoušel už v minulosti. 

http://www.ahaonline.cz/clanek/146520/zachranila-sebevraha 

 

 

 

 

 



231 

  

08. Muž chtěl skočit do Macochy. Policejní hlídka mu v tom zabránila. 

blanensky.denik.cz | 20. 04. 2018 | Autor: Jan Charvát | Téma: Macocha 

Jak se dostat k propasti Macocha? S touto otázkou se turisté obracejí denně na pracovníky 

informačních center po celém Moravském krasu. Osmatřicetiletý muž se však v jednom z hotelů 

poblíž světoznámé propasti na cestu vyptával ve velmi neobvyklý čas. Hodinu po půlnoci. „Podle 

recepční byl velmi rozrušený a choval se podivně. Proto raději zavolala policii,“ řekl k události, která 

se stala v noci na pátek, policejní mluvčí Bohumil Malášek. 

„Na dně propasti už totiž život dobrovolně ukončila řada lidí. Blízko k tomu měl i zmíněný muž. 

Hlídka ho našla na Horním můstku nad propastí. Chystal se skočit dolů. „Stál za zábradlím a 

naznačoval, že skočí. Jeden z policistů se s ním snažil komunikovat a druhý přivolal posily včetně 

policejního vyjednavače,“ dodal Malášek. Policisté s mužem mluvili téměř půl hodiny. Když se 

přiblížil k zábradlí a naklonil se přes něj, tak zasáhli. „Zachytili ho a přetáhli přes zábradlí do bezpečí.  

Byl vyčerpaný. Hlídka ho předala záchranářům. Později uvedl, že chtěl spáchat sebevraždu a že 

se o to již v minulosti pokusil,“ dodal policista s tím, že okolnosti celé události policie vyšetřuje. Muž 

se údajně chtěl zabít kvůli psychickým a zdravotním problémům. 

K propasti Macocha míří každý rok desítky tisíc turistů. Má však také pověst místa, odkud se 

odchází na onen svět. Smutnou kapitolou propasti jsou právě sebevražedné skoky lidí z Horního 

můstku. „Za poslední čtyři roky tam podle našich statistik spáchalo sebevraždu skokem do propasti 

devět lidí,“ upřesnil Malášek. Sebevražedné skoky jsou podle vedoucího nedalekých Punkevních 

jeskyní Hynka Pavelky pro světoznámou propast velmi špatnou reklamou.  

„Zabezpečit propast a její okolí tak, aby tam nikdo neskákal, je pro nás technicky nemožné. 

Bohužel,“ uvedl před časem Pavelka. 

 

09. Kudy na Macochu, ptal se mladý muž. Před skokem ho zachránila noční recepční. 

blesk.cz | 20. 04. 2018 | Autor: mat | Téma: Macocha 

Pozorná recepční hotelu poblíž známé propasti Macocha v Moravském krasu přispěla hodinu 

po čtvrteční půlnoci rozhodující měrou k záchraně lidského života. Muž, který ji v pozdní hodině 

oslovil a ptal se na cestu ke známému přírodnímu unikátu, se jí totiž nezdál. Nelenila a zavolala na 

linku 158. 

Recepční měla dobrý odhad, muž mířil k Macoše z jediného důvodu. Chtěl skokem do hloubky 

více než 130 metrů spáchat sebevraždu. 

Přivolaná hlídka muže skutečně vypátrala na Horním můstku propasti. „Sebevrah stál za 

zábradlím v hodně nebezpečné poloze a pohyby těla naznačoval, že chce do propasti skočit. Jeden 

člen hlídky s mužem především komunikoval, druhý pak mimo to organizoval příjezd posil a 

především vyjednavače,“ popsal dramatický noční výjev policista Bohumil Malášek. 

Rozhovor strážců zákona s osmatřicetiletým mužem trval půl hodiny, když se sebevrah přiblížil k 

zábradlí a naklonil se přes něj. „V té chvíli policisté zasáhli, vyčerpaného muže zachytili a přetáhli 

přes zábradlí do bezpečí,“ dodal Malášek. 

Poté jej předali do péče přivolaných záchranářů. Muž jim potvrdil, že chtěl opravdu spáchat 

skokem do propasti sebevraždu. Jak se ukázalo, nebyl to jeho první pokus skoncovat se životem. 

Zda stojí za zoufalým činem psychické či rodinné patálie, má objasnit vyšetřování. 

10. Muž se chtěl zabít skokem do Macochy. Při skoku ho zachytili policisté. 

brnenskadrbna.cz | 20. 04. 2018 | Autor: Jirka Jaspar | Téma: Macocha 

Všímavost jedné paní a rychlý zásah policistů. Přesně díky těmto dvěma faktorům stále žije 

osmatřicetiletý muž, který se rozhodl ukončit život skokem do největší české propasti. 

Všímavá recepční 

Chování rozrušeného a podivně se chovajícího muže nebylo hodinu po půlnoci lhostejné recepční 

hotelu poblíž propasti Macocha. Podezření nabyla poté, co se apatický muž vyptával na cestu 

k propasti. Recepční tak okamžitě volala policii. 

Přivolaná hlídka muže podle popisu vypátrala na Horním můstku propasti Macocha. Sebevrah 

stál za zábradlím v hodně nebezpečné poloze a naznačoval, že chce do propasti skočit. 
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Na poslední chvíli 

Jeden člen hlídky s mužem komunikoval, druhý organizoval příjezd posil a především 

vyjednavače. 

Policisté s mužem rozmlouvali skoro půl hodiny, když v tom muž přistoupil k zábradlí a naklonil 

se přes něj a chtěl skočit. V tu chvíli ho policisté zachytili a přetáhli přes zábradlí do bezpečí. 

Zcela vyčerpaného muže pak předali do péče přivolaných záchranářů. „Nešťastník policistům 

potvrdil, že chtěl opravdu spáchat skokem do propasti sebevraždu. Uvedl také, že se o ni již v 

minulosti pokusil,' uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. 

https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/kr...-pri-skoku-ho-zachytili-policiste.html 

 

11. Chtěl skočit do Macochy. Policisté zasáhli. 

Blanenský deník | 21. 04. 2018 | Autor: Jan Charvát | Téma: Macocha 

Vyškovský deník | 21. 04. 2018 | Autor: Jan Charvát |  

Jak se dostat k propasti Macocha? S touto otázkou se turisté obracejí denně na pracovníky 

informačních center po celém Moravském krasu. Osmatřicetiletý muž se však v jednom z hotelů 

poblíž světoznámé propasti na cestu vyptával ve velmi neobvyklý čas. Hodinu po půlnoci. Jeho 

chování recepční zaskočilo, zavolala proto policii. „Podle ní byl muž rozrušený a choval se podivně,“ 

řekl k případu, který se stal v noci na včerejšek, policejní mluvčí Bohumil Malášek. 

Na dně propasti už totiž život dobrovolně ukončila řada lidí. Blízko k tomu měl i zmíněný muž. 

Hlídka ho našla na Horním můstku nad propastí. Chystal se skočit dolů. „Stál za zábradlím a 

naznačoval, že skočí. Jeden z policistů se s ním snažil mluvit a druhý přivolal posily včetně 

policejního vyjednavače,“ dodal Malášek. 

Policisté muži jeho úmysl vymlouvali téměř půl hodiny. Když se přiblížil k zábradlí a naklonil se 

přes ně, tak zasáhli. „Zachytili ho a přetáhli přes zábradlí do bezpečí. Byl vyčerpaný. 

Hlídka ho předala záchranářům. Později uvedl, že chtěl spáchat sebevraždu, a že se o to už v 

minulosti pokusil,“ dodal mluvčí. 

Okolnosti nyní jeho kolegové vyšetřují. 

Muž se údajně chtěl zabít kvůli psychickým a zdravotním problémům. 

K propasti Macocha míří každý rok desítky tisíc turistů. Má také pověst místa, odkud lidé 

dobrovolně odcházejí ze světa. Smutnou kapitolou nejznámější propasti Moravského krasu jsou 

právě sebevražedné skoky z Horního můstku. „Za poslední čtyři roky tam podle našich statistik 

spáchalo sebevraždu devět lidí,“ upřesnil Malášek. 

Sebevražedné skoky jsou podle vedoucího nedalekých Punkevních jeskyní Hynka Pavelky pro 

světoznámou propast dlouhá léta velmi špatnou reklamou. „Zabezpečit propast a její okolí tak, aby 

tam nikdo neskákal, je pro nás technicky nemožné. Bohužel,“ uvedl před časem Pavelka. 

9 lidí za poslední čtyři roky ukončilo podle policejních statistik dobrovolně život skokem 

do propasti Macocha. 

 

12. Dobré ráno, Vyškovsko. 

Vyškovský deník | 21. 04. 2018 | Autor: Alena Grycová | Téma: Macocha 

Zoufalé rozhodnutí 

Macocha. Jedno z nejkrásnějších míst naší země působí na sebevrahy jako magnet. Profesor Karel 

Absolon, kterému vděčíme za to, že Macochu i přilehlý systém Punkevních jeskyní může 

navštěvovat veřejnost, se prý kdysi nechal slyšet, že propast si jako místo své smrti vybírají jen samí 

cizí lidé, kteří Macochu neznali, předtím u ní nikdy nebyli a které k ní vábily jen pocity zoufalství. 

S tím nelze nesouhlasit 
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13. Číslo dne. 6 

Brněnský deník | 15. 05. 2018 | Autor: (erm) | Téma: Macocha 

Je pozice, kterou mezi nejzobrazovanějšími místy v turistické aplikaci Mapy.cz podle nejnovějších 

údajů služby obsadila propast Macocha v Moravském krasu na Blanensku. „V Česku lidé 

upřednostňují tradiční turistické cíle. Oblíbené jsou jako každoročně hrady, stálicemi jsou ale také 

propasti jako právě Macocha nebo Prachovské skály či Pravčická brána. Lidé je loni zadali do 

aplikace Mapy.cz přibližně v padesáti tisících případech,“ okomentoval výsledky manažer aplikace 

Jakub Faifer. 

Publikováno| Brněnský deník; Jižní Morava / Aktuálně; 02 

Publikováno| Vyškovský deník; Jižní Morava / Aktuálně; 02 

Publikováno| Břeclavský deník; Jižní Morava / Aktuálně; 02 

Publikováno| Blanenský deník; Jižní Morava / Aktuálně; 02 

Publikováno| Hodonínský deník; Jižní Morava / Aktuálně; 02 

Publikováno| Znojemský deník; Jižní Morava / Aktuálně; 02 

 

14. Klub českých turistů je nejstarší cestovní agentura. 

lidovky.cz | 10. 06. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Macocha 

Klub českých turistů (KČT), který patří k nejstarším zájmovým spolkům v českých zemích, si 

sobotním setkáním v Senátu připomenul 130 let od svého založení. Jeho předseda Vratislav Chvátal 

při představení klubu uvedl, že činnost spolku vychází z vlasteneckých tradic. 

„Turistika není pouhá záliba, je to nekončící cesta, celoživotní program a filozofie dostupná 

každému,“ uvedl Chvátal. Připomenul, že mezi aktivity klubu patří kromě značení turistických tras 

také vydávání map a průvodců a provozování ubytoven a chat, které nejsou určeny jen pro členy 

klubu. „Klub českých turistů je tak nejstarší cestovní agentura,“ řekl. 

Podle něho se KČT založený na dobrovolnictví bude muset v následujícím období ale rozhodnout, 

zda se částečně profesionalizuje při zachování programové a organizační stability. 

Klub na sobotním setkání uvedl do Síně slávy české turistiky svého spoluzakladatele, advokáta 

Františka Čížka, který žil ve druhé polovině 19. století. Ocenil také senátory Miloše Vystrčila (ODS) 

a Zbyňka Linharta (STAN), který se podílel mj. na vzniku Národního parku České Švýcarsko. 

KČT byl založen 11. června 1888. Prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Již 

o rok později začal KČT vydávat svůj časopis, který se dnes jmenuje Turista. V roce 1895 postavili 

členové klubu první útulnu u propasti Macocha a o pár let později nechali postavit turistickou 

rozhlednu na vrcholu pražského Petřína. K nejvýznamnějším akcím KČT v současné době patří 

pochod Praha – Prčice. KČT se mimo jiné stará o údržbu turistických tras. 

K jedné z nejdůležitějších činností KČT dodnes patří značení a údržba turistických tras. První 

značenou cestu vytvořili značkaři v roce 1889 v údolí Vltavy kolem Svatojánských proudů. V roce 

1938 bylo v tehdejším Československu vyznačeno zhruba 40.000 kilometrů tras. V současnosti je 

délka pěších turisticky značených tras v ČR přes 42 tisíc kilometrů a tyto trasy udržuje přes 1350 

dobrovolných značkařů. V současnosti se v tuzemsku také nachází více než 34 tisíc kilometrů 

cyklotras nebo přes 4 tisíce kilometrů lyžařských tras. 

Největšího rozmachu klub dosáhl ve 20. a 30. letech minulého století, kdy měl 100 tisíc členů a 

vlastnil a spravoval na území tehdejšího Československa celkem 114 turistických chat, 13 rozhleden, 

osm loděnic a asi 30 hradů, mimo jiné i Trosky a slovenské Strečno. Nyní má klub zhruba 32 tisíc 

členů. Pod klub patřící 15 chat a tři desítky ubytovacích zařízení poskytují členům KČT slevu. Od 

dubna 2014 je klub členem Českého olympijského výboru. 

https://relax.lidovky.cz/klub-ceskych-...px?c=A180609_210320_ln-zajimavosti_ele 
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15. Kolem Macochy… 

idnes.cz - blog | 12. 06. 2018 | Téma: Macocha 

S nadšením Jindřicha Wankela jsem chodila i proplouvala jeskyněmi a vyvracela hlavu na dně 

naší nejslavnější propasti … 

Konečně jsem se dostala do rodného kraje hrdiny svého dětství – Kopčema. Nadšení pro Lovce 

mamutů a vlastně všechny Štorchovy knihy jsme se ségrou zdědily po tátovi. Spisovatel Eduard 

Štorch totiž našeho tátu skoro rok učil … 

Ve svém pokročilém věku jsem byla v Moravském krasu poprvé. A zírala jsem, to vám řeknu … 

No, a když na Macochu, tak ze Skalního mlýna pěšky nebo vláčkem … 

A šup do Punkevních jeskyní! Nutno obrnit organismus, jelikož když je venku 28 stupňů a 

vstoupíte do 7 - 8, je to perda … 

No teda…! 

A teď se seznamte s Romeem a Julií. Taky spolu nikdy nebudou. Nezplodí stalagnátek …  

Ani za 600 let ne, neboť tak by bylo, kdyby to šlo. Švarnému Stalagmitovi a sličné Stalaktit už 

dávno chybí voda. 

V předpoledním oparu na dně Macochy 

Hele, Punkva a lodičky! Z bezpečnostních důvodů se během plavby fotit nesmí, tak jsem se 

nalodila a kochala se bez rozptylování … 

Na jejím břehu mě zaujal půvabný kakost červenohnědý. Taky jsme spolu měli premiéru … 

Následuje zajímavý úlovek z návštěvy WC. Trocha empatie by neškodila … :-) 

Na horní vyhlídku nad Macochou lanovkou. Nevíte, kam koukat dřív … 

Nahoře … 

Pohledy vůkol i idolů. Některé detailové. 

A zase dolů … 

…čeká nás Dům přírody, kde konečně najdu svého Kopčema. O tom ale až příště … 

 

16. Kdy byl objeven botanický unikát v Macoše? 

Týden u nás | 12. 09. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Macocha 

Vyškovské noviny | 14. 09. 2018  

Tajemné podzemí Moravského krasu 

Pestrá biota propasti Macocha je dána jejím specifickým mikroklimatem. 

Zatímco v její horní části teploty kolísají podobně jako při povrchu, spodní část je chladnější a 

výkyvy nejsou již tolik výrazné. Směrem do hloubky se rozdíly teploty snižují a v nejnižších úrovních 

je mikroklima ovlivňováno jeskynním ovzduším. 

První podrobný botanický výzkum tu provedl přírodovědec František Straňák v průběhu 

Absolonových expedic na dno Macochy na počátku 20. století.  

Učinil komplexní soupis rostlinstva, které se na pokryvu dna a dostupných stěnách nacházelo.  

Přesto přehlédl (nebo nepřehlédl, ale nepopsal) trsy květin s růžovofialovými květy výše ve 

strmých stěnách propasti. Nález této rostliny byl zaznamenán až roku 1920. 

Podrobným studiem nálezu se zabýval věhlasný botanik dr. Josef Podpěra, který jej odborně 

publikoval v samostatném separátu roku 1921, ale o nálezu informoval i širokou veřejnost v Lidových 

novinách v článku „Památný botanický nález na Moravě“, dne 20. října 1920. V krátkém informačním 

příspěvku sděluje nejen jméno nálezce, ale zároveň tají přesné místo výskytu rostliny: „Nedávno jsem 

byl překvapen sdělením horlivého člena botanické sekce Přírodovědeckého klubu v Brně p. Vrchního 

oficiála zemského výboru v. v. Fr. Veselého, že objevil na Moravě novou rostlinu kruhatku alpskou 

(Cortusa matthioli). 

Stanoviskem kruhatky jsou nepřístupné skály vápencové v Moravském krasu (laskavý čtenář mi 

odpustí, že neudám bližšího stanoviska). 

Se značnými obtížemi podařilo se nálezci urvati se skal vysoko položených a těžko dostupných 

jedem exemplář, který daroval dokladovému herbáři našeho musea…“ 
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Podpěra v článku dále popisuje velký význam nálezu a dává jej do souvislosti s rozmanitostí 

květeny na území Moravského krasu: „Nezmiňoval bych se nálezem méně významným v denním 

tisku, zde však jde o nález zvláště památný, neboť kruhatka patří do oné skupiny rostlin, které nám 

dávají výhled do dávné minulosti naší květeny, jsou nám vodítkem, pomocí něhož můžeme si 

vysvětliti, odkud a jak vzniká ráz dnešní naší květeny.“ 

Podrobněji se pak výskytem kruhatky matthioliho zabývá v již zmíněném separátu 

„Fytogeografický rozbor nálezu Cortusa matthioli L. na Moravě“, kde již udává přesnější lokalizaci.  

V práci je uveden podrobný popis a rozšíření rostliny v Evropě, dále je zde popsán její biotop v 

místě nálezu a rostliny, které se v něm nacházejí společně s kruhatkou. 

Hlavní význam světově proslulé propasti Macochy tkví především v její geologické a 

geomorfologické jedinečnosti. S jejím charakterem, umístěním v krajině s jejími dimenzemi a 

návazností na jeskynní systémy souvisí i pestrá skladba živých organismů, která tak jen podtrhuje 

unikátnost lokality. 

Foto popis| Strmé stěny Macochy jsou domovem kruhatky matthioli. 

 

17. Macocha, naše nejznámější propast, měla vytahovače sebevrahů. 

novinky.cz | 04. 10. 2018 | Autor: Vratislav Konečný | Téma: Macocha 

Obří, 138 metrů hluboká jáma v Moravském krasu, nese jméno Macocha. Podle pověsti na jejím 

dně skončila macecha, která se předtím chtěla svržením do propasti zbavit nevlastního syna. 

Nakonec se vrhla do prázdna sama. Její čin následovaly desítky sebevrahů. Jejich těla museli složitě 

vytahovat. 

Nejznámější propast 

Lanovka vás vyveze od Punkevních jeskyní na plošinu, kde se nachází Horní můstek. Odtud je 

pohled do Macochy málo zajímavý, lepší je to sejít asi 250 metrů k Dolnímu můstku. Odtud již vidíte 

na dno utápějící se ve smaragdové zeleni. 

Nejhezčí pohled ale je, když absolvujete prohlídku Punkevních jeskyní, spojenou s 

nezapomenutelnou plavbou po ledové ponorné řece Punkvě. Součástí prohlídky je i dno Macochy 

se dvěma jezírky, stěny mají zvláštní zelenou barvu. 

Krápníková výzdoba jeskyní je jedinečná, každá z nabízí něco ojedinělého, nad čím se opravdu 

tají dech. Přitom je to „jenom“ dílo vody, která rozrušila vápencové vrstvy. 

Tajemná jáma přitahovala nejen nadšené speleology amatéry, ale i komerční návštěvníky. Dostat 

se do jeskyně bylo velké dobrodružství, v počátcích si s ochranou jedinečných útvarů nelámali hlavu, 

zato se lámaly krápníky jako suvenýry. 

Náruč jisté smrti. 

Macocha ale přitahovala i lidi, kteří se rozhodli skoncovat se životem. Pád do hloubky zaručoval 

jistou smrt. 

Objevení a zpřístupnění Macochy a Punkevních jeskyní a dalších prostor krasu je dílo profesora 

Karla Absolona. V letech 1920 až 1933 zpřístupnil podzemní tok Punkvy a propojil skalní chodby 

v okolí Macochy tak, že se ze dna propasti dostanete do Pustého žlebu pěšky nebo v lodičkách. 

Ve své knize Moravský kras napsal: „Předlouhá je řada sebevrahů, kteří hrůzným skokem 

do propasti hledali a bezpečně nalézali vykoupení ze strastí tohoto slzavého údolí.“ Přesné číslo 

mrtvých není známo, před deseti lety se zastavilo kolem 70. Jedním z nejznámějších byl továrník 

Lassekr, vrhl se do Macochy v roce 1888. 

Ne vždy byly nebožtíky sebevrazi. Roku 1904 se štýrský alpinista Hynek Pucher rozhodl sestoupit 

na dno bez lezeckých pomůcek. Zřítil se do propasti a zahynul. 

Sbírali nebožtíky do pytlů 

Protože nebožtíci nemohli zůstat roztříštěni na dně, našlo se pár odvážlivců z okolních vsí, kteří 

začali fungovat jako vytahovači mrtvol. Sebevrahy, jejichž těla byla roztříštěna a znetvořena si 

připoutali na prsa k tělu a nechali se vytáhnout. Jsou známa jména – Martin Kala a Josef Nejezchleba. 

Museli mít silné žaludky. 
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Když se začalo jezdit na lodičkách, byli sebevrazi dopravováni po Punkvě. Dělo se tak asi 

naposledy v roce 2006. 

Prohlídka Punkevních jeskyní je nejžádanější návštěvnickou atrakcí Moravského krasu, na 

prohlídku je třeba se zaregistrovat, v sezóně bývá plno i na několik týdnů dopředu. 

První byl asi mnich 

První zmínka o Macoše pochází od mnicha ze zábrdovického kláštera Vigsiuse z roku 1663. První 

na dno propasti sestoupil Lazar Schopper roku 1728. Majitel panství Hugo Salm sestoupil v roce 

1808. Zasloužil se o rozvoj turistiky v oblasti. 

Éra sestupů začala 1856 Jindřichem Wanklem, Karel Absolon se dostal na dno roku 1901, 

Punkevní jeskyně byly objeveny roku 1909. 

 

18. Smrt v Macoše v režii StB? 

23. 10. 2018 Region Opavsko; Nikol Pačková; Stisk spol. s.r.o.; Téma: Macocha 

K tragické události došlo na začátku října 1981. Na dně propasti Macocha se našlo tělo teprve 

dvaadvacetiletého Pavla Švandy z Opavy. Nad jeho osudem dodnes visí otazníky. Nepodařilo se 

zjistit, zda šlo o sebevraždu či vraždu, je ale pravděpodobně, že za Švandovou smrtí stála Státní 

bezpečnost. 

Pavel Švanda vyrůstal na Palhanci. Jeho otec byl vedoucím zdejšího mlýna. Tři dny před synovými 

patnáctými narozeninami ale tragicky zahynul při opravě rodinného domu. Dospívající Pavel se tak 

rázem stal hlavou rodiny. Přes těžkosti vystudoval stavební průmyslovku. Učitelé si všímali, že je 

velice nadaný. Přečetl i dvacet k1nih měsíčně a také sám literárně tvořil. Jeho texty, často filosofické, 

působily, jako by je psal někdo daleko starší. Po maturitě odešel do Brna, kde studoval na fakultě 

architektury Vysokého učení technického urbanismus. V jeho literární tvorbě se stále silněji zračil 

odpor k totalitě. Mladý autor kritizoval dvojí život, který mnozí lidé žili, tedy že na jedné straně 

nadávají na komunisty, ale na druhé straně je volí, aby neriskovali. Stejně tak odsuzoval, když se lidé 

ze strachu nestýkali s těmi, co upadli v nemilost režimu. Sám navštěvoval perzekuované osoby, stýkal 

se s křesťanskými aktivisty kolem Charty 77 a v neposlední řadě přepisoval a šířil zakázanou 

literaturu. Také začal navštěvovat společenství katolické mládeže, kde poznal Annu, se kterou se 

posléze zasnoubil. Ke svatbě už ale nedošlo. 

Povolení k cestě byla zřejmě past 

V létě 1981 si Pavel s pěticí kamarádů požádal o povolení vycestovat do Itálie. Chtěl poznat 

kulturu této země a navštívit svého prastrýce Tomáše Špidlíka. T. Špidlík byl významným knězem, 

který bojoval za lidská práva i demokracii. To byl také důvod, proč nemohl být za komunismu ve 

vlasti. Působil v Římě, kde se stal dokonce kardinálem. Mimo jiné spolupracoval s Rádiem Vatikán.  

To bylo dost důvodů k tomu, aby Pavel povolení vycestovat nedostal. Sám nevěřil v úspěch, věděl, 

že když se k tomu připočtou jeho názory, se kterými se nikdy netajil, má z kamarádů nejmenší naději 

Itálii spatřit. A přesto byl nakonec jediný, kdo směl odjet. Zatímco kamarádům byla cesta s cílem 

turistiky zamítnuta, jemu byl cíl z turistiky změněn na návštěvu příbuzného a směl vyjet. Itálii tedy 

poznával sám, putoval s krosnou na zádech, přespával na nádražích a zkrátka kde to šlo. Poznal zde 

svobodu, demokracii, několik dnů strávil se svým prastrýcem, a i díky němu se setkal s celou řadou 

duchovních a intelektuálů. Vrátil se šťastný. Ještě v září svým přátelům o Itálii nadšeně vyprávěl, pak 

se ale něco muselo stát. Začal být ustaraný, roztržitý, ale důvod nikomu neprozradil. Začal mluvit o 

Státní bezpečnosti (StB). Se svou snoubenkou probíral, co by měl člověk dělat, když jej StB 

kontaktuje. Na kamarádovi, který cestoval s divadelním souborem, zase vyzvídal, zda si jej StB 

předvolává po cestách do kapitalistických zemí. Druhý říjnový den Pavel zmizel. Marně na něj čekala 

jeho snoubenka na mši, nepřicházel ani na domluvené schůzky se svými přáteli. Později se mluvilo o 

tom, že právě povolení odcestovat mohla být past, aby Švandu mohla StB vydírat.  

Mrtvé tělo rodina nesměla vidět. 

O osm dnů později vzburcovali turisté u Macochy zdejší jeskyňáře s tím, že na dně vidí něco 

podezřelého. Bylo to rozbité tělo mladíka. Mrtvý měl u sebe občanku, takže nebylo pochyb, že jde o 

Švandu z Opavy. Vyšetřování si převzala StB a rychle je uzavřela s tím, že šlo o sebevraždu. Důkazem 
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měly být řezné rány na Pavlových zápěstích. Podle policie si chtěl nejprve podřezat žíly, ale protože 

je nenašel, uchýlil se ke skoku do propasti. Blízcí a přátelé této verzi ale neuvěřili. Nenašel se dopis 

na rozloučenou a rány na zápěstích nikdo kromě policie neviděl. Ani nejbližší rodina totiž nesměla 

Pavlovo tělo spatřit. Jeskyňáři, kteří u těla byli první, prohlásili, že při sebevraždě by na dané místo 

tělo nedopadlo. Zarážející bylo i to, že si obyčejnou sebevraždu převzala StB. Blízcí navíc 

zdůrazňovali, že Pavel byl věřící a neměl tendence od ničeho utíkat, natožpak od života. Navíc v den 

svého zmizení si předplatil obědy na další týden. Byli přesvědčeni, že Pavla zabili příslušníci StB a 

již mrtvého jej do propasti vhodili nebo jej vydíráním či jinak k sebevraždě dohnali. Případ byl pro 

nesrovnalosti znovu otevřen po revoluci. Nepodařilo se však ani potvrdit, ani vyvrátit, že by byl Pavel 

pod tlakem StB, stejně tak se nepodařilo zjistit, zda šlo o vraždu či sebevraždu. Jisté je, že Státní 

bezpečnost obdobné praktiky používala. Je znám minimálně jeden případ, kdy příslušníci StB 

dovlekli na okraj Macochy člověka, něco po něm chtěl vědět a přitom s ním cloumali a řvali, že 

pokud nepromluví, dopadne jako Švanda. 

 

19. Fotoreportáž Petra Juračky: fotografické putování po krásných a unikátních místech 

celého světa 

30. 10. 2018  hedvabnastezka.cz; Téma: Macocha  

Přírodovědec a fotograf mikrosvěta, popularizátor vědy, létá s dronem v extrémních výškách a n 

a svém kontě má také několik krátkých přírodovědných filmů, z nichž hned ten první zvítězil v soutěži 

NF Neuron o nejlepší popularizační video.  

I to Petra dovedlo k tomu, že má v současné době vlastní popularizační pořad v televizi (TV Nova, 

Víkend). Je pro něj typický velmi spontánní, místy až živelný projev, který Vás společně s 

jedinečnými fotkami a videí jistě vtáhne do děje. 

Jak on vidí svět? Bohatý příběh částečně vypráví tyto fotografie a částečně se o něm více dozvíte 

na Petrově přednášce na festivalu Obzory.  

Pákistán: Dvanáctá nejvyšší hora Broad Peak (8051) pod nočním nebem je jednou z Petrových 

nejoblíbenějších fotek. Pořídil ji totiž během horolezecké expedice na K2, kam jako fotograf a filmař 

doprovázel Kláru Kolouchovou, první rodilou Češku, která kdy stanula na Mt. Everestu. 

Česká republika: Petr procestoval nejen se svými drony šest kontinentů. Podzim je podle něj ale 

prý nejlepší fotografovat vždy u nás, alespoň jej to v naší zemi nejvíce baví. Český podzim je totiž 

krásně barevný!  

Tanzanie: Hned po návratu z K2 se Petr ujal role fotografa mezinárodní expedice na poznání 

jednodušší vrchol, Kilimandžáro. Zajímavostí tohoto snímku je, že velmi podobný záběr, pořízený 

dokonce za značně podobných podmínek, naleznete také v knize Miroslava Zikmunda a Jiřího 

Hanzelky „S československou vlajkou na Kilimandžáro”, pořízen byl však o více jak půl století dříve, 

a to 28. ledna 1948.  

Ekvádor: Jedno z posledních dobrodružství zavedlo Petra na úplně opačný kout světa, a to mezi 

amazonské indiány. Jako filmař měl to štěstí cestovat po boku známého režiséra dokumentárních 

filmů a spisovatele Petra Horkého.  

Polsko: Petr Horký je autorem několika velmi známých k1nih, z nichž některé napsal společně s 

Miroslavem Náplavou, kterého zas Petr doprovodil jako fotograf při zimním přeletu naší nejvyšší 

hory Sněžky horkovzdušným balonem, anebo s partou Srdcařů do jihoafrického Lesotha.  

Austrálie: Člověk nemusí mít zrovna doktorát z geografie, aby hned poznal, na kterém místě 

pořídil Petr tento snímek během popíjení ranní kávy. Loď, která je na snímku tušit, však není jen tak 

leda jaká. Jedná se o slavnou Pangeu, tedy plachetnici, s níž slavný polárník Mike Horn obeplul 

zeměkouli a nyní je na své dvouleté cestě z jižního na severní pól. Že Majka neznáte? Ale znáte! To 

je ten elegantní pán se strništěm z černobílé reklamy na Metaxu. 

Česká republika: Ostatně, ani v zimě to prý není v naší vlasti k zahození. Řeka Tichá Orlice teče 

jen kousek od Petrova bydliště v Pardubicích a patří mezi jeho fotografické objekty čím dál tím 

častěji.  
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Rusko: A kde že se v Petrovi objevila jeho cestovatelská vášeň? Možná za to jeho rodné Holice, 

které se staly rodištěm věhlasnému cestovateli Dr. Emilovi Holubovi, známému zejména díky jeho 

průlomovým africkým cestám. Poprvé se Petr vydal mimo evropský kontinent do Mexika, avšak za 

svou první opravdovou expedici považuje Bajkal, kam zamířil společně se třemi přáteli a dvěma 

nafukovacími kajaky. 

Mongolsko: Od toho momentu již nebylo možné touhu po cestování zastavit, a hned následujícího 

roku se vydal za koňmi převalského do Mongolska, tehdy jako fotograf Zoo Praha. 

Česká republika: Tedy, když už jsme u těch český řek… tou nejkrásnější naší řekou je podle Petra 

Kamenice, tvořící poslední přítok Labe na našem území, jen kousek od hranic s Německem.  

Souhlasíte?  

Grónsko: A hned další rok na to na svérázný trek k největšímu ledovci světa.  

Švýcarsko: Vzhledem k tomu, že Petr není profesionálním cestovatelem a že má doma malé děti, 

rozhodl se po všech těch dalekých cestách poznávat v letošním roce zejména evropský kontinent. A 

tak se poprvé vypravil do Julských Alp, ze kterých se vrátil naprosto unešen. Divíte se?  

Česká republika: Dobře a české řeky již úplně naposledy. Ta na tomto snímku je slavná Punkva, 

kterou jistě znáte z návštěvy Moravského krasu, kam se Petr vydává velmi často. Zde na snímku 

stojí Petr na břehu Punkvy jen pár stovek metrů od místa, kde se Punkva vlévá do Macochy. Dobře 

si toto místo zapamatujte – jedná se totiž o náš největší jeskynní systém, Amatérskou jeskyni.  

Irsko: Vůbec poprvé vzal s sebou na fotografickou výpravu také svou rodinu. Přijal totiž pozvání 

vynikajícího světového fotografa George Karbuse k návštěvě a načerpání inspirace na patrně 

nejromantičtějším evropském pobřeží vůbec. Květnovým Irskem také končí Petrova k1niha “Ze 

života fotografa”, kterou psal posledních sedm let.  

Japonsko: A Petrova zatím poslední cesta? Je to sotva pár dní, co se vrátil zpátky z Tokia. A jak 

sám říká: „Je to první země, která mě dostala do kolen!” Ostatně, o tom se dozvíte už sami na 

přednášce.  

Rozšiřte si obzory 10. a 11. listopadu 2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Koho tu 

potkáte? Například fotografy Petra Juračku a Pavla Svobodu, cestovatele Vladimíra Lamberka nebo 

Vladimíra Bureše, horolezce Máru Holečka nebo trekařku Viktorku Hlaváčkovou. Bohatý program 

čeká také na děti v rámci festivalu Mini obzory a pro všechny nadšence tu je Cestovatelská 

Univerzita. Letos je program opravdu špičkový a vybere si každý! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

  

03. 05. HOLŠTEJNSKO 

Holštejnsko 

1. Holštejnská jeskyně se v rámci oslav 750 let Holštejna poprvé otevře veřejnosti. 

2. Holštejnské slavnosti nabídnou otevřené jeskyně. 

 

Jeskyně Hladomorna 

3. V jeskyni u Holštejna v Moravském krasu se dnes vážně zranila mladá žena. 

4. V jeskyni u Holštejna se vážně zranila žena, museli ji vynést hasiči. 

5. Drama v Moravském krasu: Vážně zraněná žena uvízla hluboko v jeskyni. 

6. V jeskyni u Holštejna se vážně zranila žena, vynesli ji hasiči. 

7. Zákrok v náročném terénu si o víkendu připsali jihomoravští hasiči a záchranáři.  

8. Do jeskyně museli hasiči. Mladá žena se zřítila při procházce. 

9. Průzkum jeskyně skončil málem tragicky. Žena spadla. 

 

Holštejnská jeskyně 

10. Jedinečná příležitost pro milovníky jeskyní. O víkendu se otevře nepřístupná Michálka a 

Holštejnská.  

11. O víkendu se v Moravském krasu otevřou běžně nepřístupné jeskyně. 

12. Holštejn oslaví výročí také v jeskyních. 

13. Holštejnské slavnosti si připomenou výročí. 

14. Zájemci mohou o víkendu do jeskyní Michálka a Holštejnská.     

15. O víkendu se v Moravském krasu otevřou běžně nepřístupné jeskyně.  

16. Michalka – jeskyně, kde skladovali bojový plyn i plísňový sýr. 

17. Holštejn 

18. Holštejn na Blanensku zpřístupnil i nepřístupné jeskyně. 

19. Málo známá Holštejnská jeskyně se mimořádně otevřela veřejnosti 

20. Málo známá Holštejnská jeskyně se mimořádně otevřela veřejnosti. 

 

Holštejnsko 

01. Holštejnská jeskyně se v rámci oslav 750 let Holštejna poprvé otevře veřejnosti. 

akcezabrnem.cz | 25. 06. 2018 | Pavla Tvrzníková | Téma: Holštejnsko 

regionblanensko.cz | 25. 06. 2018 | Pavla Tvrzníková  

regionkurimsko.cz | 25. 06. 2018 | Pavla Tvrzníková  

Každé narozeniny se musí pořádně oslavit, a to zvlášť v případě, že se jedná o narozeniny 750. - 

tolik let totiž letos uplyne od první písemné zmínky o obci Holštejn. Její název vznikl ze slov  „Hőhl 

Stein“, což v překladu znamená „dutá skála“. A právě téma skal a jeskyní bude pro tyto tyto 

Holštejnské slavnosti velmi důležité. 

Pod hradem Holštejn se totiž nachází jeskyně Hladomorna. V ní si návštěvníci musí běžně svítit 

čelovkami, tentokrát si ji ale zájemci budou moci prohlédnout slavnostně nasvícenou. 

Hlavní hvězdou obou dnů oslav bude ale jeskyně Holštejnská - ta je návštěvníkům běžně 

nepřístupná, tentokrát se tu ale budou konat prohlídky s odborným výkladem jeskyňářů. 

Přijďte si užít atmosféru jednoho z velmi málo dotčených míst Moravského krasu! 

Pokud jeskyní stále ještě nebudete mít dost, připraveno pro Vás bude i promítání filmů 

se speleologickou tematikou, a přítomní jeskyňáři budou moci zodpovědět Vaše dotazy 

o Moravském krasu. 

Holštejnské slavnosti se ponesou v duchu středověku, užijete si tu tedy šermířské vystoupení, 

dobový jarmark nebo lukostřelecký turnaj. Program celých oslav je ale mnohem bohatší, a svůj 

program si tu najde opravdu každý. 

Tak nezapomeňte -  Holštejnské slavnosti se konají 28. - 29. července! 

Mediálním partnerem Holštejnských slavností jsou  RegionyBrněnska.cz 

https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/kult...olstejna-poprve-otevre-verejnosti.html 
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02. Holštejnské slavnosti nabídnou otevřené jeskyně. 

akcezabrnem.cz | 13. 07. 2018 | Téma: Holštejnsko 

regionblanensko.cz |13. 07. 2018  

O víkendu 28. - 29. 07. 2018 se mohou všichni návštěvníci Moravského krasu těšit na velkolepé 

oslavy  750 let od první písemné zmínky o obci Holštejn. Tyto slavnosti by si neměli nechat ujít 

zejména všichni milovníci středověku, protože bohatý program bude zaměřen právě na něj. Na své si 

však přijdou také milovníci speleologie a je připraven i program pro děti. 

Zahájení proběhne v sobotu ve 12 hodin, a to příjezdem družiny pana Hartmana z Holštejna, který 

byl zakladatelem hradu. Po zhlédnutí průvodu v historických kostýmech se návštěvníci mohou 

zúčastnit křtu Almanachu, který při této příležitosti vychází. 

Program bude pokračovat vystoupením skupin historického šermu. Sportovní nadšenci se mohou 

těšit i na turnaj v lukostřelbě. Středověkou atmosféru dokreslí dobový jarmark, dobový vojenský tábor 

či ukázka historických řemesel. 

Hrad Holštejn získal svůj název z německého Hohl stein – dutá skála. Pod hradem se totiž ukrývá 

tajuplná jeskyně Hladomorna, kterou si zájemci budou moci prohlédnout výjimečně ne pouze za 

svitu čelovky, ale pro tuto příležitost krásně osvětlenou. „Na místě návštěvníkům rádi podáme 

informace nejen o Hladomorně, ale i o dalších jeskyních Moravského krasu,“ říká speleolog Jan 

Fatka. 

Starosta obce Petr Mynařík doplňuje: „Za návštěvu určitě stojí i běžně nepřístupná Holštejnská 

jeskyně, kde se budou konat prohlídky s odborným výkladem místních jeskyňářů. Jelikož je ale 

kapacita jeskyně omezená, je nutné se na prohlídku předem zaregistrovat u hlavního pódia.“ 

Ti, kteří propadli kouzlu jeskyní Moravského krasu, jistě ocení promítání filmů se 

speleologickou tematikou, které bude probíhat od 18 hodin pod hradem. 

Organizátoři samozřejmě nezapomněli ani na děti, ty se tak mohou vyřádit na skákacím hradu, 

projet se na koních nebo se s rodiči pokochat vyhlídkou z horkovzdušného balonu. 

Sobotní program vyvrcholí ve večerních hodinách hudební produkcí – nejdříve vystoupí v 19 

hodin historizující rocková skupina Lucrecia Borgia, pak bude ve 21 hodin následovat rocková 

zábava se skupinou Poseidon. Od tance si pak všichni mohou odpočinout u ohňové show skupiny 

Tartas, která začne ve 23:30. 

Neděle se ponese v poklidnějším duchu – k poslechu zahraje dechovka Holóbkova mozeka, k 

vidění bude Divadlo bez střechy a vše pak zakončí koncert folkrockové skupiny Evelína. 

https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/kult...avnosti-nabidnou-otevrene-jeskyne.html 

 

Jeskyně Hladomorna 

03. V jeskyni u Holštejna v Moravském krasu se dnes vážně zranila mladá žena. 

Impuls | 21. 07. 2018 | Téma: Jeskyně Hladomorna 

Markéta Prusková, moderátorka 

V jeskyni u Holštejna v Moravském krasu se dnes vážně zranila mladá žena. S pomocí nosítek 

ji vynesli hasiči, utrpěla mnohačetná poranění, proto ji musel do nemocnice přepravit vrtulník. Podle 

záchranářů žena uvízla v hloubce asi 100 až 150 metrů od vchodu. Holštejn leží v krasové oblasti. 

Ve skále pod hradem je volně přístupná jeskyně Hladomorna. V okolí je ale několik dalších 

veřejnosti nepřístupných jeskyní. 

 

04. V jeskyni u Holštejna se vážně zranila žena, museli ji vynést hasiči. 

aktualne.cz | 21. 07. 2018 | ČTK | Téma: Jeskyně Hladomorna 

Žena utrpěla mnohačetná poranění, vrtulník ji transportoval do Fakultní nemocnice v Brně.  

V jeskyni u Holštejna v Moravském krasu se dnes vážně zranila mladá žena, spadla z 

několikametrové výšky. S pomocí nosítek ji vynesli hasiči. Utrpěla mnohačetná poranění, řekla 

mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Vrtulník mladou ženu transportoval do Fakultní 

nemocnice v Brně. 
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Hasiči vyjížděli do Holštejna kolem 16:00. „Bylo to na žádost záchranné služby, zraněného 

člověka jsme vynesli ven,“ uvedl mluvčí hasičů David Jirouš. 

Událost se podle policejního mluvčího Pavla Švába odehrála v jeskyni Hladomorna pod 

zříceninou hradu, kam vede značená turistická stezka. „Předběžně bez protiprávního jednání,“ uvedl 

Šváb. Podle něj šlo zřejmě o pád při procházce. 

Ze zpráv jednotlivých složek záchranného systému není zcela jasné, jak daleko od vchodu 

do jeskyně se nehoda stala, informace se částečně rozcházejí. Každopádně zdravotníci potřebovali 

kvůli vynesení zraněné pomoc hasičů. 

Holštejn leží v krasové oblasti. Ve skále pod hradem je přístupná Hladomorna, v okolí je několik 

dalších, veřejnosti nepřístupných jeskyní. V jedné z nich, známé jako Lipovecká ventarola, si v roce 

2016 jeskyňář v hloubce 25 metrů pod zemí zranil kotník. Jeho záchrana trvala šest hodin. Bylo 

tehdy nutné prostřednictvím odstřelů rozšířit vstupní cestu do podzemí.  

Do akce se tehdy zapojily desítky záchranářů. 

Příští víkend jsou v Holštejně slavnosti. Hladomorna bude osvětlená, Holštejnská jeskyně  

bude výjimečně přístupná s průvodcem. Mimořádně se zájemcům otevře také Michálka, kde dříve 

zrál sýr Niva. 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-je...ru/r~660efeb88cfd11e8a7cbac1f6b220ee8/ 

 

05. Drama v Moravském krasu: Vážně zraněná žena uvízla hluboko v jeskyni. 

blesk.cz | 21. 07. 2018 | ČTK | Téma: Jeskyně Hladomorna 

V jeskyni u Holštejna v Moravském krasu se v sobotu vážně zranila mladá žena. S pomocí 

nosítek ji vynesli hasiči. Utrpěla mnohačetná poranění. Vrtulník mladou ženu transportoval do 

Fakultní nemocnice v Brně. 

Hasiči vyjížděli do Holštejna kolem 16:00. „Bylo to na žádost záchranné služby, zraněného 

člověka jsme vynesli ven,“ uvedl mluvčí hasičů David Jirouš. Podle přehledu zásahů žena uvízla v 

hloubce asi 100 až 150 metrů od vchodu. 

Holštejn leží v krasové oblasti. Ve skále pod hradem je volně přístupná jeskyně Hladomorna. 

V okolí je několik dalších, veřejnosti nepřístupných jeskyní. 

V jedné z nich, známé jako Lipovecká ventarola, si v roce 2016 jeskyňář v hloubce 25 metrů 

pod zemí zranil kotník. Jeho záchrana trvala šest hodin. Bylo tehdy nutné prostřednictvím odstřelů 

rozšířit vstupní cestu do podzemí. Do akce se tehdy zapojily desítky záchranářů. 

http://www.blesk.cz/clanek/555211/dram...-zranena-zena-uvizla-hluboko-v-jeskyni 

 

06. V jeskyni u Holštejna se vážně zranila žena, vynesli ji hasiči. 

ct24.cz | 21. 07. 2018 | Téma: Jeskyně Hladomorna 

V jeskyni u Holštejna v Moravském krasu se vážně zranila mladá žena. S pomocí nosítek ji 

vynesli hasiči. Utrpěla mnohačetná poranění, uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. 

Vrtulník mladou ženu transportoval do Fakultní nemocnice v Brně. 

Hasiči vyjížděli do Holštejna kolem 16:00. „Bylo to na žádost záchranné služby, zraněného 

člověka jsme vynesli ven,“ uvedl mluvčí hasičů David Jirouš. 

Událost se podle policejního mluvčího Pavla Švába odehrála v jeskyni Hladomorna pod 

zříceninou hradu, kam vede značená turistická stezka. Podle něj šlo zřejmě o pád při procházce. 

Ze zpráv jednotlivých složek záchranného systému není zcela jasné, jak daleko od vchodu 

do jeskyně se nehoda stala, informace se částečně rozcházejí. Každopádně zdravotníci potřebovali 

kvůli vynesení zraněné pomoc hasičů. 

Holštejn leží v krasové oblasti. Ve skále pod hradem je volně přístupná jeskyně Hladomorna. V 

okolí je několik dalších, veřejnosti nepřístupných jeskyní. 

V jedné z nich, známé jako Lipovecká ventarola, si v roce 2016 jeskyňář v hloubce 25 metrů 

pod zemí zranil kotník. Jeho záchrana trvala šest hodin. Bylo tehdy nutné prostřednictvím odstřelů 

rozšířit vstupní cestu do podzemí. Do akce se tehdy zapojily desítky záchranářů. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/...e-vazne-zranila-zena-vynesli-ji-hasici 
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07. Zákrok v náročném terénu si o víkendu připsali jihomoravští hasiči a záchranáři. 

Rádio ČAS | 23. 07. 2018 | Téma: Jeskyně Hladomorna 

David Paclík, moderátor 

Zákrok v náročném terénu si o víkendu připsali jihomoravští hasiči a záchranáři, zasahovali u 

ženy, která se vážně zranila v jeskyni u Holštejna v Moravském Krasu, zřítila se z několika metrů, 

více říká mluvčí záchranářů Michaela Botová. 

Michaela Botová, mluvčí záchranářů 

My jsme pacientku za vydatné pomoci hasičů vynesli ven z té jeskyně, takže pak už zbývalo 

přivolat na pomoc leteckou záchrannou službu, vrtulník dorazil během chvilky a pacientku 

transportoval do Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích. Jednalo se sice o vícečetná poranění, ale 

nebyla to poranění, která by ohrožovala život pacientky. 

 

08. Do jeskyně museli hasiči. Mladá žena se zřítila při procházce. 

Mladá fronta DNES | 23. 07. 2018 | (vh) | Téma: Jeskyně Hladomorna 

Na pomoc zraněné mladé ženě museli v sobotu před čtvrtou hodinou odpoledne vyrazit hasiči a 

záchranáři. Při procházce totiž spadla z několikametrové výšky v jeskyni u Holštejna v Moravském 

krasu. Okolnosti případu nyní vyšetřují policisté. 

Na místě zasahovaly hasičské jednotky z Brna i Blanenska, včetně dobrovolníků ze stanic Sloup 

a Rudice, které mají odborně vyškolené lidi pro zásahy v jeskyních. „Zraněná žena uvízla v hloubce 

kolem sta metrů od vchodu do jeskyně. Vynesli jsme ji ven na nosítkách,“ informoval mluvčí hasičů 

David Jirouš. Pak si ženu převzali záchranáři, kteří ji s mnohočetnými zraněními transportovali 

vrtulníkem do Fakultní nemocnice Brno. 

Nehoda se stala v jeskyni jménem Hladomorna pod zříceninou hradu Holštejn, kam vede 

označená turistická stezka. „Předběžně jsme nezjistili žádné protiprávní jednání,“ odmítl cizí zavinění 

policejní mluvčí Pavel Šváb. 

Jeskyně je volně přístupná vchodem, který byl ve středověku zazděný. Její dno je pokryto 

bludištěm obrovských balvanů, které se sem postupem času zřítily. Jeskyně je známá především tím, 

že tu zimují vzácní netopýři. A skalní stěnu nad vchodem často zdolávají horolezci. 

Nebylo to poprvé, co hasiči se záchranáři museli do jeskyní u Holštejna vyrazit. V lednu 2016 si 

v Lipovecké ventarole také v sobotu odpoledne speleolog pochroumal kotník a uvízl v hloubce 

kolem 25 metrů pod zemí. Záchranná akce byla kvůli terénu značně komplikovaná. 

Samotné vytažení zraněného začalo takřka po pěti hodinách od oznámení události. Aby jej hasiči 

mohli vyprostit, museli odstřelem mírně rozšířit jednu z chodeb. Teprve poté se dostali ke zraněnému 

speleologovi. Museli jej pak nést několik stovek metrů nepřístupným a zasněženým terénem, který 

vedl od vstupu do jeskyně k nejbližší silnici. 

 

09. Průzkum jeskyně skončil málem tragicky. Žena spadla. 

Týden u nás | 25. 07. 2018 | (gra) | Téma: Jeskyně Hladomorna 

Pravděpodobně vyrazila na průzkum jeskyně. Mladá žena však spadla a vážně se zranila. 

Pro ženu k Holštejnské jeskyni musel přiletět vrtulník. 

Událost se stala v sobotu kolem čtvrté hodiny odpoledne. „Ženu jsme s mnohačetnými poraněními 

vrtulníkem přepravili do bohunické nemocnice,“ sdělila mluvčí krajských záchranářů Michaela 

Bothová. 

Jejím kolegům při zásahu pomáhali také hasiči. „Žena uvízla asi sto až sto padesát metrů od vchodu 

do jeskyně,“ upřesnil mluvčí jihomoravských hasičů David Jirouš. 

Jak dodal, zasahující muži zraněnou naložili na nosítka a následně ji na nich z jeskyně vynesli. 
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10. Jedinečná příležitost pro milovníky jeskyní. O víkendu se otevře nepřístupná Michálka a 

Holštejnská. 

brnenskadrbna.cz | 24. 07. 2018 | Téma: Holštejnsko 

Běžně nepřístupné jeskyně Michálka a Holštejnská v Moravském krasu mohou zájemci o 

víkendu navštívit v doprovodu jeskyňářů. Otevřou se mimořádně u příležitosti oslav 750 let obce 

Holštejn. K nahlédnutí bude také osvětlená jeskyně Hladomorna. 

„Doporučuji hlavně pevnou obuv. Čelovky budou připravené a v dnešní době má každý světlo v 

telefonu,' řekl starosta Holštejna Petr Mynařík. Vstupné do jeskyní se vybírat nebude, lidé však musí 

zaplatit vstupné na Holštejnské slavnosti. Na jeden den stojí 100 korun, na celý víkend 150. Děti do 

150 centimetrů mají vstup zdarma. 

Slavnosti začnou v sobotu v poledne příjezdem družiny pana Hartmana z Holštejna. Na oslavách 

uvidí lidé představení historického šermu, zúčastní se turnaje v lukostřelbě a navštíví středověký 

jarmark. Své místo v programu bude mít i ohňová show, o kterou se postará skupina Tartas. Chybět 

nebude ani hudba nebo divadlo. 

Armáda v Michálce skladovala yperit, Němci z ní udělali továrnu 

Jeskyně Michálka se jmenuje podle lupiče Michala Meluzína. Z její původní podoby se však 

nedochovalo mnoho. Ve 20. století ji vybetonovala a hermeticky utěsnila Československá armáda, 

která jeskyni zamýšlela použít jako sklad munice. Místo toho sloužila jako sklad bojového plynu 

yperitu. 

Za německé okupace nacisté jeskyni přestavěli a do konce druhé světové války v ní vyráběli 

letecké motory. Mezi lety 1963 a 2003 ji využívala mlékárna v Otinovsi jako místo pro zrání sýru 

niva. Následně ji získali k využití jeskyňáři, kterým slouží jako základna dodnes. 

Holštějnskou objevili teprve před 50 ti lety 

Holštejnská jeskyně byla objevena v roce 1966. Při průzkumu a vrtech v ní jeskyňáři nalezli 

například pozůstatky mamuta. V roce 1986 ji jeskyňáři propojili se sousední jeskyní 

Nezaměstnaných, přes kterou je nyní jediný přístup do jeskyně. Otevírá se veřejnosti několikrát za 

rok. 

Jeskyně Hladomorna je pod hradem Holštejn. Sloužila jako hradní vězení. Během roku je volně 

přístupná a o víkendu bude výjimečně osvětlená. 

https://www.brnenskadrbna.cz/z-kraje/1...epristupna-michalka-a-holstejnska.html 

 

11. O víkendu se v Moravském krasu otevřou běžně nepřístupné jeskyně.  

listyjm.cz | 24. 07. 2018 | Téma: Holštejnsko 

O víkendu 28. - 29. července se mohou všichni návštěvníci Moravského krasu těšit na velkolepé 

oslavy 750 let od první písemné zmínky o obci Holštejn. Tyto slavnosti by si neměli nechat ujít 

zejména všichni milovníci středověku, protože bohatý program bude zaměřen právě na něj. Na své si 

však přijdou také milovníci speleologie a je připraven i program pro děti. 

Zahájení proběhne v sobotu ve 12 hodin, a to příjezdem družiny pana Hartmana z Holštejna, který 

byl zakladatelem hradu. Po zhlédnutí průvodu v historických kostýmech se návštěvníci mohou 

zúčastnit křtu Almanachu, který při této příležitosti vychází. Program bude pokračovat vystoupením 

skupin historického šermu. Sportovní nadšenci se mohou těšit i na turnaj v lukostřelbě. Středověkou 

atmosféru dokreslí dobový jarmark, dobový vojenský tábor či ukázka historických řemesel. 

Hrad Holštejn získal svůj název z německého Hohl stein – dutá skála. Pod hradem se totiž ukrývá 

tajuplná jeskyně Hladomorna, kterou si zájemci budou moci prohlédnout výjimečně ne pouze za 

svitu čelovky, ale pro tuto příležitost krásně osvětlenou. „Na místě návštěvníkům rádi podáme 

informace nejen o Hladomorně, ale i o dalších jeskyních Moravského krasu,“ říká speleolog Jan 

Fatka. 

Starosta obce Petr Mynařík doplňuje: „Za návštěvu určitě stojí i běžně nepřístupná Holštejnská 

jeskyně, kde se budou konat prohlídky s odborným výkladem místních jeskyňářů. Jelikož je ale 

kapacita jeskyně omezená, je nutné se na prohlídku předem zaregistrovat u hlavního pódia.  
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Předpokládáme, že o prohlídku jeskyní bude velký zájem, proto jsme po dohodě s jeskyňáři 

zajistili i otevření nedaleké jeskyně Michálka.” Ti, kteří propadli kouzlu jeskyní  

Moravského krasu, jistě ocení promítání filmů se speleologickou tematikou, které bude probíhat od 

18 hodin pod hradem. 

Organizátoři samozřejmě nezapomněli ani na děti, ty se tak mohou vyřádit na skákacím hradu, 

projet se na koních nebo se s rodiči pokochat vyhlídkou z horkovzdušného balonu. 

Sobotní program vyvrcholí ve večerních hodinách hudební produkcí – nejdříve vystoupí v 19 

hodin historizující rocková skupina Lucrecia Borgia, pak bude ve 21 hodin následovat rocková 

zábava se skupinou Poseidon. Od tance si pak všichni mohou odpočinout u ohňové show skupiny 

Tartas, která začne ve 23:30. 

Neděle se ponese v poklidnějším duchu – k poslechu zahraje dechovka Holóbkova mozeka, k 

vidění bude Divadlo bez střechy a vše pak zakončí koncert folkrockové skupiny Evelína. 

https://www.listyjm.cz/tipy-na-vylet/o...otevrou-bezne-nepristupne-jeskyne.html 

 

12. Holštejn oslaví výročí také v jeskyních. 

Právo | 25. 07. 2018 | (vtk) | Téma: Holštejnsko 

Na oslavy 750. výročí od první písemné zmínky, které se uskuteční o nadcházejícím víkendu, se 

připravuje obec Holštejn na Blanensku. Přestože nyní má jen 170 obyvatel, za středověku patřil k 

významným centrům na Moravě. 

Tamní hrad, z něhož zbyly již jen trosky, byl sídlem obávaných pánů z Holštejna. Slavnosti zahájí 

v sobotu scéna, v níž nadšenci v historických kostýmech a na koních předvedou příjezd zakladatele 

hradu a celého panství pana Hartmana z Holštejna s družinou. Konat se bude i lukostřelecký a 

šermířský turnaj. 

Turisty jistě potěší i to, že budou v obci mimořádně zpřístupněny hned tři jeskyně. Kromě 

Holštejnské to bude i jeskyně Hladomorna. Nacházela se přímo pod hradem a podle legend v ní 

páni z Holštejna, kteří například patřili ke dvořanům moravského markraběte a římského krále Jošta 

Lucemburského, věznili své zajatce. 

Povídá se, že v ní nejeden nešťastník našel v chladu a o hladu svoji smrt. Údajně v ní proto straší. 

Při archeologickém bádání se v jeskyni kosti lidí nenašly. 

Zajímavou minulost má i třetí jeskyně, která bude zpřístupněna. Jmenuje se Michálka, a to po 

středověkém loupežníkovi Michalovi Meluzínovi, který v ní prý měl svůj úkryt. Vstupní část do ní 

byla za první republiky přestavěna na sklep, v níž chtěla mít československá armáda muniční sklad. 

Nakonec od nápadu upustila. Nacisté měli v jeskyni za druhé světové války podzemní továrnu na 

výrobu leteckých motorů. 

Michálka byla mezi lety 1963 až 2003 využívána ke zrání plísňových sýrů Niva. Nyní je 

nevyužita. 

 

13. Holštejnské slavnosti si připomenou výročí. 

Týden u nás | 25. 07. 2018 | Téma: Holštejnsko 

Na Blanensko se vrátí středověk. Přesněji do Holštejna. V obci o víkendu oslaví ve velkém stylu 

750 let od první písemné zmínky o Holštejně. „Užijí si milovníci středověku. Ten je tématem oslav,“ 

uvedl starosta obce Petr Mynařík. Návštěvníci se můžou těšit na skupiny historického šermu. 

Následně se v lukostřeleckém turnaji utkají děti, ale i dospělí. V podvečer se budou promítat filmy 

se speleologickou tematikou pod hradem. Do večerních hodin bude účinkovat Lucrezla Borgia s 

historizující rockovou show a následně zahraje kapela Poseidon s rockovým výběrem.  

Návštěvníci si v průběhu sobotního dne budou moci užít i osvětlené jeskyně Hladomorna, ale 

také si prohlédnout běžně nepřístupné Holštejnské jeskyně. 

K vidění budou i historická řemesla nebo dobový vojenský tábor. Pro odvážlivce bude k dispozici 

i vyhlídka v horkovzdušném balónu. Nedělní odpoledne progam zakončí dechová hudba Holóbkova 

mozeka nebo představení souboru Divadlo bez střechy. 

KDY: 28. až 29 července 
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14. Zájemci mohou o víkendu do jeskyní Michálka a Holštejnská. 

ekolist.cz | 25. 07. 2018 | Téma: Holštejnsko 

Běžně nepřístupné jeskyně Michálka a Holštejnská v Moravském krasu mohou zájemci o 

víkendu navštívit v doprovodu jeskyňářů. Otevřou se mimořádně u příležitosti oslav 750 let obce 

Holštejn. K nahlédnutí bude také osvětlená jeskyně Hladomorna, řekl starosta Holštejna Petr 

Mynařík. 

„Doporučuji hlavně pevnou obuv. Čelovky budou připravené a v dnešní době má každý světlo v 

telefonu,“ řekl Mynařík. Vstupné do jeskyní se vybírat nebude, lidé však musí zaplatit vstupné na 

Holštejnské slavnosti. Na jeden den stojí 100 korun, na celý víkend 150. Děti do 150 centimetrů mají 

vstup zdarma. 

Slavnosti začnou v sobotu v poledne příjezdem družiny pana Hartmana z Holštejna. Na oslavách 

uvidí lidé představení historického šermu, zúčastní se turnaje v lukostřelbě a navštíví středověký 

jarmark. Své místo v programu bude mít i ohňová show, o kterou se postará skupina Tartas. Chybět 

nebude ani hudba nebo divadlo. 

Jeskyně Michálka se jmenuje podle lupiče Michala Meluzína. Z její původní podoby se však 

nedochovalo mnoho. Ve 20. století ji vybetonovala a hermeticky utěsnila Československá armáda, 

která jeskyni zamýšlela použít jako sklad munice. Místo toho sloužila jako sklad bojového plynu 

yperitu. Za německé okupace nacisté jeskyni přestavěli a do konce druhé světové války v ní vyráběli 

letecké motory. Mezi lety 1963 a 2003 ji využívala mlékárna v Otinovsi jako místo pro zrání sýru 

niva. Následně ji získali k využití jeskyňáři, kterým slouží jako základna dodnes. 

Holštejnská jeskyně byla objevena v roce 1966. Při průzkumu a vrtech v ní jeskyňáři nalezli 

například pozůstatky mamuta. V roce 1986 ji jeskyňáři propojili se sousední jeskyní  

Nezaměstnaných, přes kterou je nyní jediný přístup do jeskyně. Otevírá se veřejnosti několikrát za 

rok. 

Jeskyně Hladomorna je pod hradem Holštejn. Sloužila jako hradní vězení. Během roku je volně 

přístupná a o víkendu bude výjimečně osvětlená. 

 

15. O víkendu se v Moravském krasu otevřou běžně nepřístupné jeskyně. 

ibrno.cz | 26. 07. 2018 | Téma: Holštejnsko 

O víkendu 28. – 29. července se mohou všichni návštěvníci Moravského krasu těšit na velkolepé 

oslavy 750 let od první písemné zmínky o obci Holštejn. Tyto slavnosti by si neměli nechat ujít 

zejména všichni milovníci středověku, protože bohatý program bude zaměřen právě na něj. Na své si 

však přijdou také milovníci speleologie a je připraven i program pro děti. 

Zahájení proběhne v sobotu ve 12 hodin, a to příjezdem družiny pana Hartmana z Holštejna, který 

byl zakladatelem hradu. Po zhlédnutí průvodu v historických kostýmech se návštěvníci mohou 

zúčastnit křtu Almanachu, který při této příležitosti vychází. Program bude pokračovat vystoupením 

skupin historického šermu. Sportovní nadšenci se mohou těšit i na turnaj v lukostřelbě. Středověkou 

atmosféru dokreslí dobový jarmark, dobový vojenský tábor či ukázka historických řemesel. 

Hrad Holštejn získal svůj název z německého Hohl stein – dutá skála. Pod hradem se totiž ukrývá 

tajuplná jeskyně Hladomorna, kterou si zájemci budou moci prohlédnout výjimečně ne pouze za 

svitu čelovky, ale pro tuto příležitost krásně osvětlenou. „Na místě návštěvníkům rádi podáme 

informace nejen o Hladomorně, ale i o dalších jeskyních Moravského krasu,“ říká speleolog Jan 

Fatka. 

Starosta obce Petr Mynařík doplňuje: „Za návštěvu určitě stojí i běžně nepřístupná Holštejnská 

jeskyně, kde se budou konat prohlídky s odborným výkladem místních jeskyňářů. Jelikož je ale 

kapacita jeskyně omezená, je nutné se na prohlídku předem zaregistrovat u hlavního pódia. 

Předpokládáme, že o prohlídku jeskyní bude velký zájem, proto jsme po dohodě s jeskyňáři 

zajistili i otevření nedaleké jeskyně Michálka.” Ti, kteří propadli kouzlu jeskyní  

Moravského krasu, jistě ocení promítání filmů se speleologickou tematikou, které bude probíhat od 

18 hodin pod hradem. 



246 

  

Organizátoři samozřejmě nezapomněli ani na děti, ty se tak mohou vyřádit na skákacím hradu, 

projet se na koních nebo se s rodiči pokochat vyhlídkou z horkovzdušného balonu. 

Sobotní program vyvrcholí ve večerních hodinách hudební produkcí – nejdříve vystoupí v 19 

hodin historizující rocková skupina Lucrecia Borgia, pak bude ve 21 hodin následovat rocková 

zábava se skupinou Poseidon. Od tance si pak všichni mohou odpočinout u ohňové show skupiny 

Tartas, která začne ve 23:30. 

Neděle se ponese v poklidnějším duchu – k poslechu zahraje dechovka Holóbkova mozeka, k 

vidění bude Divadlo bez střechy a vše pak zakončí koncert folkrockové skupiny Evelína. 

https://www.ibrno.cz/kultura/62900-o-v...otevrou-bezne-nepristupne-jeskyne.html 

 

16. Michálka – jeskyně, kde skladovali bojový plyn i plísňový sýr. 

Mladá fronta DNES | 27. 07. 2018 | Barbora Ficbauerová | Téma: Jeskyně Michalka 

Uvnitř návštěvníci uvidí hlavně vybetonovanou halu. Přesto s sebou nese zajímavou minulost, 

kdy se z podzemní vojenské výrobny stal sklad na dozrávání sýrů. Jeskyně Michalka se na jeden 

den výjimečně otevře lidem jako součást sobotního programu Holštejnských slavností (viz box). 

Michalka se nachází na Blanensku v Hradském žlebu ve svahu pod starou cestou, která kdysi vedla 

ze Sloupu do Lipovce. Své jméno dostala po obávaném lupiči Michalu Meluzínovi, jenž se zde v 19. 

století ukrýval. Jeskyně ale ožila hlavně o století později, konkrétně v polovině 30. let, kdy ji pod 

svou správu vzala Československá armáda. 

Původním záměrem bylo místo využívat jako sklad munice, proto vojáci větší část vybetonovali. 

„Michalku si asi vybrali, protože byla dobře portálově přístupná a měla ideální prostor,“ říká 

znalec jeskyně a speleolog Libor Budík ze skupiny ZO 6-20 Moravský kras, která má nyní v 

Michalce základnu. 

Místo munice tam armáda nakonec uskladnila bojový plyn yperit. Při obsazení českého území 

Němci převzala jeskyni německá okupační správa, které se vybudovaný prostor hodil pro výrobu 

součástek do leteckých motorů. Ta zde trvala až do konce druhé světové války. Poté se na Michalku 

na nějakou dobu zapomnělo. 

Změna přišla až v 60. letech, kdy v Otinovsi začali uvažovat o zavedení výroby plísňového sýru 

Niva a právě Michalku vytipovali jako nejlepší sklad pro jeho dozrávání. Niva v hale jeskyně zrála 

po čtyři desetiletí, než ji mlékárna natrvalo opustila. Podle směrnic Evropské unie totiž hala Michalky 

nesplňuje hygienické nároky. 

„Podle mě jim ani kapacitně nestačila, protože měli větší poptávku. Prostor je vybetonovaný a 

dříve tam byly kachličky, takže kvůli dozrávání by problém být neměl,“ říká Budík s tím, že třeba ve 

Francii zrají sýry v jeskyních běžně. 

Právě se sýrem si Michalku pojí většina místních, které často mrzí, že nemohou nahlédnout 

dovnitř. „Lidé nám říkají, že tady vždy kupovali sýry, ale nikdy neměli možnost podívat se dozadu. 

Jen přišli do prodejní místnosti před jeskyní,“ vysvětluje Budík, proč se rozhodli výjimečně Michalku 

zpřístupnit. 

Víkendové oslavy představují pro unikátní akci ideální příležitost. „Holštejnskými slavnostmi žije 

celá vesnice, takže i lidé, kteří se kolem naší obce často pohybují, což jsou hlavně speleologové. Proto 

se nabídla skupina, která Michalku využívá, že ji v tomto termínu zpřístupní,“ potvrzuje starosta 

Holštejna Petr Mynařík (KSČM). 

Původně měli návštěvníci dostat možnost nahlédnout jen do haly. „Kolegové ale uvažují o tom, 

že by vzali lidi i do přírodní jeskyně, která je za halou, ale tam už je potřeba světlo a přilba,“ říká 

Budík.  

Dodává, že jeskyně se pyšnila bohatou krápníkovou výzdobou, ale v době, kdy byla přístupná, ji 

lidé zničili. 

Na prohlídku se zájemci musejí zaregistrovat v informačním stánku Holštejnských slavností. 

Vstup je sice zdarma, lidé se však musejí prokázat platným lístkem na slavnosti. „Odhaduji, že se tam 

stihne podívat maximálně 150 návštěvníků,“ upozorňuje starosta Mynařík na omezenou kapacitu 

prohlídek. 
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Program oslav Holštejnské slavnosti 

První písemná zmínka o obci Holštejn je stará 750 let. Víkendové oslavy zahájí v sobotu ve 12 

hodin příjezd družiny pana Hartmana z Holštejna, který nechal postavit zdejší hrad. 

Ve stejný den vystoupí šermířské skupiny a uskuteční se lukostřelecká soutěž, večer oživí kapely 

Lucrezia Borgia a Poseidon. 

Program doplní například středověký jarmark a ukázka dobového vojenského tábora. 

Pro zájemce budou otevřeny jeskyně Holštejnská a Michalka, jeskyně Hladomorna pod 

hradem nabídne nové osvětlení. 

V neděli vystoupí kapely Holóbkova mozeka a Evelína. Pro děti i dospělé je připraveno 

představení Divadla bez střechy. 

Jednodenní vstup do holštejnského areálu stojí 100 korun, víkendový 150 korun. 

Foto popis| Sýr pod zemí Mezi lety 1963 a 2003 jeskyni Michalka využívala mlékárna v Otinovsi 

jako místo pro zrání sýru niva. 

 

17. Holštejn 

Blanenský deník | 27. 07. 2018 | Téma: Holštejnsko 

Jak jsme žili v Československu 

První zmínka o osadě bez uvedení jména je z roku 1349. Teprve v roce 1437, kdy Vok V. vkládá 

Holštejnsko Henikovi z Valdštejna do zemských desek, je zmínka o městečku pod hradem. 

Středověké městečko po svém zániku v první čtvrtině nebo polovině šestnáctého století přežívalo jen 

v podobě dolního mlýna. Vesnice se nachází v severovýchodní oblasti chráněného území 

Moravského krasu. Nejdůležitější jeskyně krasu leží v suchém krasovém údolí mezi Holštejnem a 

Ostrovem u Macochy. Jsou to jeskyně jako Hladomorna, Holštejnská jeskyně, Nová Rasovna. 

Dominantami obce Holštejn je dnes především Zukalův mlýn, který je poslední stavbou, která je 

dochovaná z původní osady. Dále je to zřícenina hradu Holštejn. Nyní v obci žije přes sto šedesát 

obyvatel. Holštejn je osmadvacátou obcí na Blanensku, kterou v tomto seriálu představujeme. 

Foto popis| V kroji. Vystoupení umělkyň z Českého svazu žen při oslavách v roce 1966. 

Foto popis| Setkání důchodců. Beseda s nejstaršími občany obce s kulturním programem. Setkání 

se uskutečnilo v kulturním domě roku 1976. 

Foto popis| Výhled. Na Holštejn mohli mít lidé takový pohled v osmdesátých letech z nedalekého 

hradu. 

Foto popis| Vystoupení mladých krasavic. Vystoupení školaček v poválečných letech před školní 

tabulí. Fotografie byla pořízena asi v roce 1947. 

Foto popis| Velká sláva. Oslavy v roce 1966, které byly věnované 175 rokům znovuobnovení obce 

Holštejn. 

Foto popis| Mladíci. Sbor dobrovolných hasičů byl v Holštejně založen v roce 1900. Na snímku 

družstvo mladých požárníků v 70. letech dvacátého století. 

Foto popis| Škola. Poslední školní rok 1973-74 byl v obci třicátého června roku 1974. Zdejší 

jednotřídní škola byla poté zrušena a později přestavěna na hostinec. 

Foto popis| Pod širým nebem. Mše na návsi, která se uskutečnila 14. 08. 1949 při obecní slavnosti. 

Foto popis| Ostatky. Místní obyvatelé si uspořádali maškarní průvod, který Holštejnem procházel 

v osmdesátých letech minulého století. 

Foto popis| V závějích. S pořádnou nadílkou se museli místní obyvatelé vypořádat na návsi před 

kulturním domem v roce 1965. 

 

18. Holštejn na Blanensku zpřístupnil i nepřístupné jeskyně. 

tyden.cz | 28. 07. 2018 | ČTK | Téma: Holštejnsko 

Běžně nepřístupné jeskyně Michalka a Holštejnská se v sobotu otevřely návštěvníkům, kteří 

přijeli do obce Holštejn na Blanensku. Konaly se zde oslavy 750 let první zmínky o obci. Holštejnská 

je klasická krápníková jeskyně, Michalka však sloužila kdysi jako sklad yperitu, podzemní továrna 

a naposledy byla využívána pro zrání sýru niva, řekl místní speleolog Libor Budík. 
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Oslavy začaly v poledne příjezdem Hartmana z Holštejna s družinou, byl zakladatelem 

stejnojmenného hradu, který je dnes zříceninou. Jarmark, střelbu z luku či vystoupení skupiny 

historického šermu doplnily právě prohlídky dvou jindy zavřených jeskyní. 

„Michalka se jmenuje po loupežníkovi Michalu Meluzínovi z 19. století, kterému sloužila jako 

úkryt. Přepadal při cestě z trhu vápeníky, které obíral o jejich zisk," řekl Budík. Jeskyně se zcela 

změnila na začátku 30. let minulého století, kdy se dostal v Německu k moci Adolf Hitler a 

československá armáda se rozhodla jeskyni vybetonovat a udělat zde sklad bojového plynu yperit. 

Během nacistické okupace zde nechali Němci zřídit továrnu na výrobu leteckých součástek. "Po válce 

zde byl například sklad řepy a po roce 1960 začala sloužit pro mlékárnu z Otinovsi jako zrárna sýru 

niva. To trvalo přes 40 let, kapacita však přestala stačit a zřídila si vlastní sklep," popsal Budík. 

Do jeskyně se zájemci vypravovali v desetičlenných skupinách po půl hodině a mohli se podívat 

jak do vybetonované části, tak za zeď, kde jeskyně pokračuje asi 30 metrů. „V roce 2005 jsme ji 

s jeskyňáři koupili a slouží nám jako základna," uvedl Budík. 

Kromě Michalky a Holštejnské jeskyně mohli lidé i do běžně přístupné Hladomorny, která byla 

při příležitosti oslav speciálně nasvícená. 

V Moravském krasu byly dlouhá léta přístupné pouze čtyři jeskyně včetně nejznámějších 

Punkevních jeskyní, před deseti lety přibyla jeskyně Výpustek. Zbylé jeskyně jsou veřejnosti 

nepřístupné a lze se do nich obvykle vypravit pouze se speleology při výjimečných příležitostech. V 

současnosti se počet jeskyní uvádí přes 1600. 

https://www.tyden.cz/rubriky/relax/ost...pnil-i-nepristupne-jeskyne_490449.html 

 

19. Málo známá Holštejnská jeskyně se mimořádně otevřela veřejnosti 

akcezabrnem.cz | 07. 08. 2018 | Michaela Kosařová | Téma: Holštejnská jeskyně 

regionblanensko.cz | 07. 08. 2018 | Michaela Kosařová  

regionkurimsko.cz |07. 08. 2018 | Autor: Michaela Kosařová 

Málo známá, turisty neobjevená, přístupná sporadicky. To je Holštejnská jeskyně u obce Holštejn 

na Blanensku. Zvenčí působí nenápadným dojmem a jen málokdo ví, jaký poklad skrývá. 

Poslední červencový víkend se do jeskyně při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky 

obce Holštejn mohli vůbec poprvé podívat i návštěvníci, a to během komentovaných prohlídek 

vedených jeskyňáři. 

Holštejnská jeskyně byla objevena v roce 1966, nachází se v severní části Moravského krasu s 

vchody na úpatí Holštejnského údolí v nadmořské výšce 476 metrů nad mořem. Jeskyně nabízí 

poměrně nízké chodby, ovšem uchvátí svou bohatou krápníkovou výzdobou. Dodnes v ní pokračuje 

především výzkumná činnost. 

Pokud jste prohlídku nestihli, můžete se dovnitř jeskyně podívat díky naší fotogalerii. 

https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/aktu...-se-mimoradne-otevrela-verejnosti.html 

 

20. Málo známá Holštejnská jeskyně se mimořádně otevřela veřejnosti. 

vyskovsko.info | 10. 08. 2018 | Michaela Kosařová | Téma: Holštejnská jeskyně  

Málo známá, turisty neobjevená, přístupná sporadicky. To je Holštejnská jeskyně u obce Holštejn 

na Blanensku. Zvenčí působí nenápadným dojmem a jen málokdo ví, jaký poklad skrývá. 

Poslední červencový víkend se do jeskyně při příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky 

obce Holštejn mohli vůbec poprvé podívat i návštěvníci, a to během komentovaných prohlídek 

vedených jeskyňáři. 

Holštejnská jeskyně byla objevena v roce 1966, nachází se v severní části Moravského krasu s 

vchody na úpatí Holštejnského údolí v nadmořské výšce 476 metrů nad mořem. Jeskyně nabízí 

poměrně nízké chodby, ovšem uchvátí svou bohatou krápníkovou výzdobou. Dodnes v ní pokračuje 

především výzkumná činnost. 

Pokud jste prohlídku nestihli, můžete se dovnitř jeskyně podívat díky naší fotogalerii. 

https://www.vyskovsko.info/zpravy/aktu...-se-mimoradne-otevrela-verejnosti.html 
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04. VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÉ JESKYNĚ 

04. 01. BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ     

1. 3 minuty z Bozkova.  

2. Vedle několika českých „nej“ ukrývají Bozkovské dolomitové jeskyně peklo, prušáckou přilbu i 

varhany. 

3. Pojizeří: jezero pod zemí, zřícenina i dřevěný most 

4. 10 NEJ  Libereckého kraje 

5. Vedro žene lidi do jeskyní. 

6. V horkém létě turisté míří za chladem do Bozkovských jeskyní. 

7. Kopec, který je děravý jak ementál. 

 

01. 3 minuty z Bozkova.  

ČT 24 | 10. 02. 2018 | Téma: Bozkovské dolomitové jeskyně 

Redaktorka 

Jiná místa, jiné regiony, jiné zvyky a jiné zajímavosti, každý týden vyrážíme k vám.  

Tentokrát nás los poslal do obce Bozkov. Jen asi pětistovka obyvatel, několik roubenek, hospod i 

koloniál. Bozkov je vesnice se vším všudy, obyčejná ale rozhodně není. Na pomoc při pátrání po 

jejích zajímavostech jsme si zavolali starostu obce. Dobrý den, pane starosto. 

Stanislav Doubek, starosta Bozkova /bez PP/ 

Dobrý den, vítám vás. 

Redaktorka 

Tak, kam nás dneska vezmete? 

Stanislav Doubek, starosta Bozkova /bez PP/ 

Tak já myslím, že bysme mohli začít naší největší chloubou, tou jsou Bozkovský jeskyně. 

Redaktorka 

No, výborně, pojďme na to. 

Stanislav Doubek, starosta Bozkova /bez PP/ 

Tak jo. 

Redaktorka 

Bozkovské dolomitové jeskyně není třeba zdlouhavě představovat. Tvoří je dva samostatné 

systémy jeskynních chodeb, které jsou návštěvníkům veřejně přístupné. 

Miroslav Šimek, průvodce, Bozkovské jeskyně 

Jeskyně byly slavnostně pro veřejnost otevřeny 2. května 1969 a do dnešního dne je navštívilo 

více než 2,5 milionů návštěvníků. 

Redaktorka 

Přestože celková délka dosud objevených prostor čítá více než tisíc metrů, návštěvníkům je 

zpřístupněná jen asi jejich třetina. I tak trvá projít spletité tunely zhruba tři čtvrtě hodiny. Jeskyně je 

plná nejrůznějších krápníkových útvarů, které dostávají jména podle toho, čemu jsou podobné. Co je 

tohle za útvar? 

Miroslav Šimek, průvodce, Bozkovské jeskyně 

Tak tohle je největší stalagmit Bozkovských jeskyní, který dostal jméno jako prušácká přilba. 

Redaktorka 

Přírodní podzemní chodby objevili místní obyvatelé v roce 1947. Pro svoji unikátnost bylo dlouhé 

roky stále co odkrývat. Téhle jeskyni se říká Jeskyně překvapení a objevená byla až po 10 letech 

nepravidelného zkoumání. 

Miroslav Šimek, průvodce, Bozkovské jeskyně 

Teď se nacházíme v největší objevené prostoře Bozkovských jeskyní, která se jmenuje Jezerní 

dóm a před námi se rozprostírá největší podzemní jezero v Čechách. 

Redaktorka 

Teď několik zajímavostí. Do Bozkovských jeskyní ročně přijde asi 70 tisíc lidí, v létě se tu můžou 

zchladit, teď v zimním období, kdy teplota klesá i výrazně pod nulu, naopak ohřát.  
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V jeskyních je 7 až 9 stupňů Celsia. Trochu překvapivě sem nechodí jen zkoumat geologické 

krásy. Na hladině jezera se konala už řada svateb. Za 24 let, co je Miroslav Šimek průvodcem, jich 

pamatuje více než desítku. Zpátky na zemský povrch. Objevili jsme další zajímavost, kterou Bozkov 

ukrývá. Dvoupatrovou roubenku, kam dnes místní chodí na pivo. 

Stanislav Doubek, starosta Bozkova /bez PP/ 

Tak představte si, že tahle dřevěnka tu stojí víc než 200 let. 

Redaktorka 

Sloužila jako kulturní centrum, kino i prostor pro tancovačky. Odolala i příkazu k demolici. Jen 

pár metrů od ní je kostel, poutní místo královny hor. I ten má svůj vlastní příběh. 

Jan Jucha, kněz Římskokatolické církve 

Hraběnka Polyxena Desfours si představovala, že budou tady dvě věže. Jela a zastavila, podívala 

sena Bozkov, viděla jen jednu věž a řekla – Sejkoro, zpátky a už nikdy do Bozkova nepřijela. 

Zanevřela na Bozkov. 

Redaktorka 

Starosta věří, že na Bozkov naopak nezanevřou turisté. Díky nim je tu hlavně v létě velmi živo. 

 

02. Vedle několika českých „nej“ ukrývají Bozkovské dolomitové jeskyně peklo, prušáckou 

přilbu i varhany. 

novinky.cz | 29. 05. 2018 | Autor: Dana Ehlová | Téma: Bozkovské dolomitové jeskyně 

Na severu Čech, zhruba šest kilometrů od Semil, je pod povrchem země ukryta jedinečná národní 

přírodní památka – Bozkovské dolomitové jeskyně. Délkou dosud objevených prostor - zhruba 1070 

metrů – se řadí na první místo v České republice, a proto právem patří mezi velká turistická lákadla 

regionu. 

Psal se rok 1947, když byly po odstřelu vápence v malém místním lomu objeveny první jeskynní 

prostory. Až po deseti letech se podařilo několika nadšencům proniknout závalem do systému 

Staré jeskyně, kde později odhalili přístup do jeskyně Překvapení s bohatou krápníkovou výzdobou. 

Poté se už do průzkumu zapojili i speleologové z Národního muzea v Praze a počátkem šedesátých 

let se podařilo probádat převážnou část bozkovského podzemí. 

Možné zpřístupnění jeskyní veřejnosti se odvíjelo jednak od umělého a výrazného snížení hladiny 

podzemních vod, jednak od vyhloubení spojovací štoly mezi Starou a Novou jeskyní. Obojí se 

podařilo, i když v části jezerního dómu, který je největší v Čechách, musela vodní hladina klesnout o 

celých pět metrů. Slavnostní otevření se uskutečnilo v květnu 1969 a o třicet let později 

byly jeskyně prohlášeny národní přírodní památkou. 

Zhruba čtyři sta metrů dlouhá prohlídková trasa vede nejzajímavějšími a nejkrásnějšími částmi 

podzemních prostor, plnými bizarních útvarů, jimž dala názvy lidská fantazie. Za vstupní Kaplí se v 

soustavě Nových jeskyní návštěvník pokochá například modře nasvícenou Půlnoční jeskyní, 

dál jeskyní Za prahem, zahrádkou s mechem nebo Pirátskou chodbou i stylově červeným světlem 

zabarveným Peklem. Následují Labutí jezírka, Betlém, Loupežnická jeskyně nebo Blátivá chodba. 

Svrchní patro, kam vede spojovací tunel, tvoří Staré bozkovské jeskyně. Hned na začátku upoutá 

pozornost Prušácká přilba. Kolem Bludiště směřuje chodba do jeskyně Překvapení, plné krápníků. 

Soubor stalaktitů zde vytváří Bozkovské varhany, vpředu pod nimi jsou stalagmity Palec a 

ukazovák.  

Odbočka vede k místu, kde se nacházejí průsvitné Sloní uši, jeden z nejzajímavějších útvarů. 

Následují Rokokové panenky a Perníková chaloupka s kočkou za komínem. 

Prohlídka vrcholí pohledem na největší podzemní jezero v Čechách v nejníže položených místech 

Bozkovských dolomitových jeskyní. V Jezerním dómu, dosud nejrozlehlejší zde objevené prostoře, 

uchvátí jezero s průzračně čistou vodou a odrazy nízkých stropů kuklových prostor na hladině -  má 

14 metrů na šířku a 24 metrů délku, průměrnou hloubku 140 centimetrů a teplota vody se pohybuje 

okolo 8 stupňů. 
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Necelou hodinu trvající pobyt v podzemí připomíná návštěvu galerie, kdy návštěvník nepřestává 

žasnout nad výjimečnými díly. V tomto případě je však nevytvořil výtvarně nadaný člověk, ale 

milióny let na nich trpělivě pracovala příroda. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/lib...-peklo-prusackou-prilbu-i-varhany.html 

 

03. Pojizeří: jezero pod zemí, zřícenina i dřevěný most 

5plus2 | 15. 06. 2018 | Autor: Jan Mikulička | Téma: Bozkovské dolomitové jeskyně 

Kraj dalekých rozhledů a hlubokých údolí – to je romantický region Pojizeří na Semilsku. 

Podhůří Krkonoš, protkané hlubokými údolími řek, se zde mísí s pestrou krajinou Českého ráje, 

což se zamlouvá zejména turistům. Právě jim nabízí Pojizeří řadu zajímavých míst. 

Za vidění tu stojí kromě jiného jediné zpřístupněné dolomitové jeskyně v České republice a jediné 

otevřené jeskyně na severu Čech. Nalézají se v Bozkově. 

Lze tu obdivovat unikátní výzdobu stěn a stropů tvořenou římsami, lištami a mřížkami z 

vypreparovaného křemene. Nachází se zde největší podzemní jezero v Česku s kouzelnou 

modrozelenou hladinou a samozřejmě nechybějí ani krápníky. 

Průměrná teplota se zde pohybuje okolo 7 °C. Prohlídka návštěvního okruhu není příliš náročná, 

převýšení činí necelých dvacet metrů. Cesta trvá zhruba tři čtvrtě hodiny. Vchod do podzemí odkryli 

dělníci při těžbě dolomitu ve čtyřicátých letech tohoto století a teprve v roce 1957 zde objevili 

podzemní systém puklinových chodeb zčásti zatopených vodou. 

Košťál 

Zříceniny gotického hradu Košťál se tyčí na kopci jihozápadně nad obcí Košťálov. Založili jej 

kolem roku 1361 Valdštejnové, v roce 1514 se už prameny o hradu zmiňují jako o pustém. Hrad 

stával na východní straně Košťálova na vrcholu kopce, který se zvedá asi čtyřicet metrů nad okolí. 

Severní a jižní úbočí kopce je mírné, proto z těchto stran hrad chránila soustava valů a příkopů. 

Nacházela se zde mohutná obytná věž, kolem níž bylo menší nádvoří obklopené zdí. Z hradních 

staveb se dochovaly zarůstající základové zdi, mělké prohlubně po sklepích a hlubší po hradní studni. 

Technická památka 

Vzácnou technickou památkou je dřevěný most v Bystré nad Jizerou. Je jedním z mála 

zachovaných podkrkonošských krytých mostů a nalézá se na pojizerské silnici z Jilemnice do Semil. 

Most spojuje hlavní silnici na pravém břehu Jizery s bývalou textilní továrnou a obcí Bystrá na 

levém břehu. Pochází z roku 1922 – v kvádru kamenného pilíře je sice vytesaný letopočet 1888, ten 

ale zřejmě označuje datum stavby mostu předešlého. Unikátní technická zajímavost, která ukazuje 

zručnost našich předků, slouží stále svému účelu – most dodnes využívají chodci i automobilisté. 

 

04. 10 Nej Libereckého kraje 

Ústecký deník | 28. 06. 2018 | Téma: Bozkovské dolomitové jeskyně 

1. Hrad Frýdlant 

Je státní hrad a zámek nad městem Frýdlant. 

Komplex skládající se ze středověkého hradu a renesančního zámku stojí na mohutné čedičové 

skále a patří k nejvýznamnějším památkovým celkům v Česku. Pro turisty byl zpřístupněn roku 1801, 

čímž se stal prvním hradním muzeem ve střední Evropě. Kromě jiného je zajímavý i sbírkou zbraní, 

dýmek a zámeckou obrazárnou. 

2. Mumlavský vodopád 

Nachází se asi 2 km od Harrachova v ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Řadí se 

mezi nejkrásnější a nejvyhledávanější vodopády v ČR. První zmínky začínají s prvními turistickými 

výlety v Krkonoších. První věrohodné záznamy se objevují z roku 1804. Další zmínky jsou od 

českých turistů z roku 1882 Řivnáčův Průvodce po království Českém, jež je také nejstarším 

souhrnným průvodcem po Čechách. 

3. Panská skála 

Národní přírodní památka Panská skála je geologická lokalita, na které se nacházejí kamenné 

varhany vzniklé sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí magmatu, které bylo obnažené vlivem 
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lidské těžební činnosti do současné podoby. Nachází se v CHKO České středohoří, u obce Prácheň, 

dnes součástí města Kamenický Šenov, které lokalitu využilo jako turistickou atrakci. Chráněné jsou 

svislé pěti až šestiboké sloupce, které některé dosahují délky až 12 metrů a jsou vedle sebe uspořádány 

jako píšťaly u kostelních varhan. Ve vzniklé depresi se vytvořilo jezírko. 

Rozloha chráněného území je 1,26 ha. 

4. Hrad Trosky 

Tato zřícenina se nachází na vrcholu stejnojmenné hory u obce Troskovice v okrese Semily. Je ve 

vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. Trosky jsou 

symbolem Českého ráje a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Vrch je nejvyšším bodem 

Vyskeřské vrchoviny. 

Výška nejvyššího bodu hradu (věž Panna) je 514 metrů. 

5. Botanická zahrada Liberec 

Nejstarší botanická zahrada v ČR. Doménou jsou sbírky tropických rostlin. Skleníkový areál ve 

tvaru krystalové drúzy projektoval Ing. arch. Pavlem Vaněčkem. Skládá se z devíti expozičních 

pavilonů na ploše asi 3000 m2. V pavilonech je prezentováno 13 botanických témat. Návštěvnost je 

mezi 187 a 233 tisíci lidí ročně. 

6. Bozkovské dolomitové jeskyně 

Nacházejí se u obce Bozkov, okres Semily. Tvoří je nejrozsáhlejší jeskynní systém v 

severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. 

Jsou národní přírodní památkou. V dnešní době známo zhruba 1070 m podzemních prostor, z toho 

je zpřístupněno 350 m chodeb. Turistická trasa v jeskyni je dlouhá 400 m. Vnitřní teplota je trvale 

7,6 °C. 

7. Hrad Bezděz 

Zřícenina hradu je v okrese Česká Lípa. Nachází se na kopci Velký Bezděz (603,5 m) v Dokeské 

pahorkatině, nad vsí Bezděz, v blízkosti Máchova jezera. Hrad byl poprvé zmíněn roku 1264 za vlády 

Přemysla Otakara II. Nyní je majetkem státu a jeho správou je pověřen Národní památkový ústav, je 

přístupný veřejnosti. 

8. CHKO Český ráj 

Je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v ČR. Vyhlášena byla roku 1955 a v roce 2002 došlo 

vládním nařízením k jejímu rozšíření o oblast Maloskalska a Prachovských skal. Zaujímá území o 

rozloze cca 181,5 km2. Při 50. výročí byl Českému ráji přidělen status Globální geopark UNESCO. 

CHKO se rozkládá na území tří krajů a čtyř okresů – Královéhradecký kraj (okres Jičín), 

Liberecký kraj (okresy Semily a Jablonec n. N.) a Středočeský kraj (okres Mladá Boleslav). 

9. Kozákov 

Je nejvyšší hora (744 m n. m.) Kozákovského hřbetu a Českého ráje. Od pravěku je vyhledáván 

jako naleziště drahých kamenů, z nichž lovci vyráběli jednoduché nástroje. V dutinách horniny 

vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu, záhnědy a dalších 

polodrahokamů. Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů. Kozákov je také 

vyhledávaným místem pro paragliding. 

10. Ještěd 

Hotel a televizní vysílač je stavba postavená v letech 1966 až 1973 na vrcholu hory Ještěd u 

Liberce. Je vysoká téměř 100 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů. Autorem je architekt 

Karel Hubáček, kterému se statikou pomáhal Zdeněk Patrman a s výbavou vnitřních prostor Otakar 

Binar. Stavba, jejíž silueta se objevuje ve znaku města, kraje, zdejší vysoké školy či místního 

prvoligového fotbalového klubu Slovan Liberec, je orientačním bodem a dominantou kraje. Objevila 

se také v českém filmu Grandhotel. Objekt je od roku 1998 kulturní památkou ČR, od 2006 národní 

kulturní památkou a od roku 2007 je uveden na Indikativním seznamu kulturních statků ČR, z něhož 

jsou vybírány stavby navrhované k zařazení do Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Publikováno| Ústecký deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Děčínský deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Chomutovský deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 
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Publikováno| Litoměřický deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Žatecký a lounský deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Mostecký deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Teplický deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Liberecký deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Jablonecký deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

Publikováno| Českolipský deník; Příloha - Vychutnej si léto s Deníkem; 32 

 

05. Vedro žene lidi do jeskyní. 

Mladá fronta DNES | 09. 08. 2018 | Autor: Tomáš Lánský | Téma: Bozkovské jeskyně 

Do Bozkova míří za chladem tisíce návštěvníků. Prohlídky jsou každých 10 minut. 

Zatímco jindy nejstudenější místo v kraji - osada Jizerka hlásí v tyto parné dny 27 stupňů, pravou 

oázou chladu se stává Bozkov. Zdejší dolomitové jeskyně mají stálou celoroční teplotu 8 stupňů 

Celsia a ani současná třicetistupňová vedra na tom nic nezmění. Kvůli tomu míří do jeskyní tisícovka 

lidí denně. Rozdíl mezi teplotou venku a v jeskyních může činit i 25 stupňů. 

„Jsme v době nejsilnějšího provozu. Pomáhají nám ta strašlivá vedra, lidi se chtějí zchladit 

v jeskyních,“ potvrzuje vedoucí jeskyní Dušan Milka. 

Každých deset minut odcházejí do jeskyní skupinky s průvodcem, v jedné bývá 22 lidí. Tisícovka 

návštěvníků denně je maximum, které jeskyně i průvodci ještě zvládnou. „Fyzicky to těžko 

zvládáme. Vedra jsou teď extrémní a průvodci, kteří za směnu udělají běžně osm sestupů, víc 

nezvládnou. Máme nejfrekventovanější sestupy ze všech jeskyní v republice, nikde se nechodí na 

prohlídky každých deset minut,“ upozorňuje Milka. 

Jeskyním pak škodí teplo, které s sebou potící se a funící turisté přinesou. Denně kvůli tomu 

stoupne teplota uvnitř jeskyní až o dva stupně. „Je to zvláštní, ale přes noc vždycky jeskyně 

zvýšenou teplotu vstřebá a opět se do rána ochladí,“ potvrzuje provozní technik jeskyní Miroslav 

Šimek. 

Přestože prohlídka jeskyní trvá 45 minut, mnohým lidem se v chladných tunelech tak zalíbí, že by 

si chtěli prohlídku prodloužit. „Říkají nám, že by ještě rádi zůstali. Bohužel to nejde, za námi už 

zpravidla jde další skupina,“ směje se Šimek. Stejnou situaci pak zažívá v zimě, jen s opačnými 

důvody. „V létě se sem chodí zchladit, v zimě zase ohřát. I když jsou na povrchu teploty hluboce pod 

nulou, my tu pořád máme mezi sedmi a devíti stupni, tedy třeba v prosinci krásně teploučko,“ 

upozorňuje. 

Jedinými, kdo střídání teplot venku a uvnitř jeskyní snáší s nelibostí, jsou průvodci, v létě často z 

řad brigádníků. Sami přirovnávají svou situaci jako k jízdě v autě se zapnutou klimatizací, z něhož 

musíte osmkrát za jízdu vystoupit. 

„Ono se tomu nejde moc bránit, snad jedině vzít si mikinu a šátek na krk, abychom chránili 

hlasivky. Přechody ze zimy do tepla je nápor hlavně pro ně. Ale stejně býváme často nemocní,“ 

přikyvuje Miroslav Šimek. 

Studeného klima jeskyní dříve využívali k chlazení piva. Nejmenované zdroje hovoří o tom, že 

pivo uskladněné v jeskyních chutnalo přesně jako z pověstného sedmého schodu. „Sudy s pivem si 

tu dříve chladil provozovatel občerstvení. Dnes už se to nedělá, ale já sám si pamatuju, jak jsem mu 

je sem pomáhal tahat,“ podotýká. 

V Bozkovských dolomitových jeskyních se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Jeho 

hloubka je proměnlivá, místy dokonce pět metrů. Zásobuje ho dešťová voda, která prosakuje skrze 

miliony let staré skály. Správci nepamatují, že by někdy následkem veder vyschlo. Přesto je stav vody 

v jezeře podle šéfa jeskyní varující. „Překvapuje mě, že je v něm ještě voda. Bozkov je zvláštní 

enkláva, kde snad dva měsíce v kuse nezapršelo. Přitom všude okolo pršelo, ve Vysokém, v Železném 

Brodě, Semilech…,“ diví se Milka. 

Před dvěma lety bylo ale jezero bez vody. Muselo se vypustiti, aby se vyčistilo od nepořádku 

zaneseného sem návštěvníky. Zejména mince naházené na jeho dno způsobují na skalách nevzhledné 

fleky. „Pamatuji si, že jezero se vyčistilo před Vánoci a čekali jsme, že se postupně zase napustí. A 
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ono nic. Přitom pokaždé voda dotekla. Až 14. ledna jsme byli na plném stavu. Návštěvníkům jsme 

tehdy horko těžko vysvětlovali, že Jezerní dóm, naše největší lákadlo, není zrovna jezerní,“ vzpomíná 

Dušan Milka. 
Foto popis| Chlad o Bozkovské jeskyně stojí v těchto dnech tisíce lidí. Láká je především teplota 

osm stupňů Celsia. Hůř jsou na tom průvodci. Těm přechod ze zimy do tepla několikrát za den 

moc dobře nedělá. 

 

06. V horkém létě turisté míří za chladem do Bozkovských jeskyní. 

nasepojizeri.cz | 09. 08. 2018 | Autor: Petr Ježek | Téma: Bozkovské jeskyně 

V červencových a srpnových horkých dnech léta 2018 vítají až 1000 návštěvníků denně 

Bozkovské dolomitové jeskyně. Pořadatelé upozorňují na to, že je lepší se dopředu objednat, abyste 

nemuseli čekat u vchodu. 

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech. Díky bohaté 

výzdobě však nemají problém přilákat milovníky podzemní říše z krajin mnohem vzdálenějších. 

Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně 

vyhlášeny Národní přírodní památkou. 

Nejatraktivnějším lákadlem Bozkovských jeskyň jsou bezesporu nazelenalá jezírka a jezera, která 

z části zatopují podzemí jeskyní. Jejich průzračně čistá voda svádí k vykoupání, což bohužel - 

vzhledem k přísným zákonům na ochranu přírody – není možné. 

Z důvodů velkého zájmu návštěvníků v letní turistické sezoně je doporučeno zajistit si rezervaci 

telefonicky předem. Rezervaci prohlídek jednotlivců a rodin přijímají ve všední dny od 8 do 10 hodin 

dopoledne, o víkendu od 9 do 10 hodin dopoledne na telefonním čísle 481 682 167, rezervaci skupin 

po celou návštěvní dobu. 

http://www.nasepojizeri.cz/semilsko-ak...bozkovskych-jeskyni/?aktualitaId=55149 

 

07. Kopec, který je děravý jak ementál. 

Mladá fronta DNES | 15. 08. 2018 | Tomáš Lánský | Téma: Bozkovské dolomitové jeskyně  

Bozkovské dolomitové jeskyně lákají do svých chodeb návštěvníky už téměř půl století 

Klaustrofobici sem nemohou. Bezmála půl kilometru dlouhý labyrint úzkých chodeb 

Bozkovských dolomitových jeskyní ústící v největší české podzemní jezero krášlí krápníky, 

stalaktity a bizarní skalní útvary, které v lidech probouzejí bázeň a obrazotvornost. 

Bozkovské dolomitové jeskyně svou miliony let vytvářenou krásou lákají lidi do svých chodeb 

už téměř půl století. Vedeni pradávnými instinkty jeskynních lidí chtějí všichni zažít pocit, kdy 

vstoupí do nitra Matky Země a spočinou v jejím primitivním, avšak krásném a všeobjímajícím lůně. 

Přesně tyto dojmy možná hnaly první amatérské jeskyňáře, kteří v roce 1947 Bozkovské jeskyně 

objevili a později i zdokumentovali. 

Odstřel horniny v lomu na Vápenci tenkrát odhalil podivnou puklinu vedoucí do temnoty země. 

Kdo do díry vstoupil první, se už neví, jedním z prvních průzkumníků byl pozdější profesor na 

přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze Ferry Fediuk, tehdy student geologie. V dopise 

České speleologické společnosti nedávno zavzpomínal, jak prvosestup do jeskyní vypadal: „Když 

jsem se tenkrát vysoukal vstupním otvorem zpět na povrch, stál na kraji lomu nějaký místní strejda a 

zahalekal na mě: „Tak co, mladej, jaký to tam je?“ Odpověděl jsem mu: „Pěkný, ale krátký.“ A on 

na to: „To nic, to je jen začátek. Tenhle kopec je děravej jako ementál,“ vzpomínal Fediuk na svůj 

průzkum tehdy prvních 35 metrů jeskyní. A skutečně.  

Pozdější svědectví lidí, která ovšem musíme brát s rezervou, hovoří například o tom, že v místě 

dnešních jeskyní se plašili koně a lidé se sem báli chodit. Že by snad místní vesničané o existenci 

podzemí věděli už předtím? Pokud ano, rozhodně ho však nenavštěvovali. V jeskyních se totiž 

nenašly žádné stopy po lidech. „První dutiny jeskyně vznikly přibližně před 70 miliony let. 250 tisíc 

let je pak stará jejich krápníková výzdoba. Zcela určitě byly jeskyně po celou dobu uzavřené, nikdy 

se tu nenašla sebemenší stopa po lidské činnosti,“ upozorňuje provozní technik jeskyní Miroslav 

Šimek. 
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Bozkovské jeskyně přitom nemají žádný tajemný původ. Ví se, že vznikaly statisíce let 

postupným rozpouštěním vápenitého dolomitu slabě kyselou vodou, která vyplňovala podzemní 

dutiny. Nerozpuštěný křemen pak vytvořil pórovité a bizarní útvary. V pozdějších dobách pak 

vznikala krápníková výzdoba. Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, 

římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu lidské fantazie. Díky 

objevitelům získaly jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. 

Ale zpět k objevování jeskyní. Díra v zemi u Bozkova kvůli komunistickému převratu v roce 1948 

zůstala bez povšimnutí, nikomu nestála za to, aby se jí někdo soustavně věnoval anebo vynakládal 

peníze za její prozkoumání, takže až do roku 1954 se nedělo nic. Tehdejší předseda místního 

národního výboru Josef Kurfiřt byl však také nadšeným speleologem, takže otvor vedoucí do hlubin 

země jej nenechal spát. 

Podzemí bylo objeveno 

Spolu s dalšími jeskyňáři objevili spleť chodeb s krápníkovou výzdobou. Nejprve pronikli 

závalem do Staré jeskyně, kde objevili vstup do jeskyně Překvapení. Pak už se do objevování 

zapojili i speleologové z krasové sekce Národního muzea v Praze a brzy se podařilo proniknout do 

Nové jeskyně s Jezerním dómem. Podzemí bylo objeveno! 

Tehdy pomáhal s kopáním doslova celý Bozkov. Josef Kurfiřt na to vzpomínal v kronice: 

„Bozkováci místo na Akci Z chodili kopat do jeskyní. Okresní tajemník strany z toho byl nesvůj: „A 

co družstvo, soudruzi, na to nezapomínáte?“ „Ne, ne, dole vždy nabírá kbelík jeden družstevník a 

jeden soukromě hospodařící zemědělec. A tak už máme 22 nových přihlášek!“  

Objevitelská horečka byla tak silná, že v prvních dvou letech po Kurfiřtově průzkumu bylo 

poznáno 80 procent všech chodeb. Těch je k dnešnímu dni 1100 metrů, avšak návštěvníci se dostanou 

do asi 450 metrového okruhu. Ke zpřístupnění jeskyní veřejnosti byla ale ještě dlouhá cesta, bylo 

nutné některé izolované jeskyně propojit, jinde odčerpat hladinu vody, jinde zas zvýšit profil, aby se 

turisté nemuseli plazit po břiše. 

Vybudoval se chodník vedoucí jeskyněmi, systém zábradlí a osvětlení. V roce 1969 sem zavítali 

první návštěvníci. A chodí jich rok od roku více. 

„Ročně sem přijde kolem 70 tisíc lidí. Teď v létě je to asi tisícovka denně, po Češích nejvíce 

Poláci, Němci, Holanďané, Belgičané a Izraelci. Je jich tolik, že abychom všechny uspokojili, 

musíme pouštět dolů do jeskyní skupiny v desetiminutových intervalech,“ připomíná Miroslav 

Šimek. 

Bozkovské jeskyně vábí lidi hned z několika důvodů. Krom toho, že jsou to jediné 

dolomitové jeskyně v zemi, jsou to jediné přístupné jeskyně na severu Čech. Takže když je v létě 

horko k padnutí, anebo v zimě málo sněhu na sjezdovkách, lidé automaticky míří do podzemí. 

„Lidi sem láká tajemno. V jeskyních už dávno nejsme doma a lidé chtějí znovu zažít ten pocit. A 

ne vždy je to pocit příjemný. Děláme v Jezerním dómu svatební obřady na přání a svatební hosté se 

tu leckdy necítí dobře. Je to zkrátka jiný svět,“ líčí Dušan Milka, vedoucí jeskyní. Největší 

problém jeskyně navštívit pak mají klaustrofobici, tedy lidé se strachem ze stísněných a uzavřených 

prostor. Ptáte se, proč zrovna oni do jeskyní vůbec míří, když o své fóbii vědí? Na to má odpověď 

provozní technik jeskyní Miroslav Šimek. „Takových lidí sem chodí překvapivě dost, denně třeba i 

několik. Oni znají velké jeskyně v cizině, kde to zvládají, ale netuší, že my jsme proti nim myšími 

dírami,“ upozorňuje a popisuje poslední, den starý případ turistky, která úzkostí nebyla schopna projít 

ani první jeskyní z celého labyrintu. 

„Byla úplně v šoku, bílá, dezorientovaná. Museli jsme jí posadit na gauč, dát ji nějaké pití a vlídně 

si s ní povídat, než se po dvaceti minutách uklidnila,“ vzpomíná. 

Další paradox: Největší problémy v jeskyních pak mívají lidé malého vzrůstu. Zatímco dlouháni 

jsou vycvičeni životem a zvyklí se všude sklánět, menší lidé naučení všude projít tu leckdy doslova 

narazí. „Občas to končí odřenými hlavami. Lidi jako jsem já si myslí, že při jejich výšce se jim 

nemůže nic stát a pak koukají,“ směje se Šimek. 

Ne všechny takové případy však končívají humorně. V 80. letech točila Československá televize 

v Bozkovských dolomitových jeskyních seriál Tajomný ostrov. Jeden z herců při akční scéně 
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povyskočil a udeřil se do čela. „Okamžitě ztratil vědomí. Panovala obava, že si hnul s páteří a že to 

bude špatné. Nakonec pobyl v nemocnici jen týden, zotavil se a později tu seriál dotočil,“ vzpomíná 

Dušan Milka, který v jeskyních pracuje 44 let. 

K incidentu tehdy došlo v Jezerním dómu, kde se nachází největší podzemní jezero v Čechách. Je 

dlouhé 24 metrů a široké 16. Jeho průměrná hloubka je 1,5 metru, ovšem v některých prohlubních a 

dírách dosahuje sloupec vody až 8,5 metru. Jeho krystalicky čistá voda láká lidi, aby do něj házeli 

mince pro štěstí. Průvodci to nevidí rádi, kyselá voda totiž narušuje nekvalitní obal mincí, ty pak na 

dně nechávají rezavé skvrny. Ty se odstraňují rejžákem. Fleky nechávají hlavně mince s kovovým 

jádrem a obalem z mosazu a mědi. „Ale je v podstatě jedno, co tam hodíte za mince, voda si poradí s 

každou měnou, i tou sebetvrdší,“ směje se Miroslav Šimek. 

Voda z jezírka přitom neslouží jen k obdivu, ale průvodci a správci ji pijí. Tedy, ne že by brčky 

srkali během prohlídek, ale berou si ji do konvice a vaří z ní pravý bozkovský jeskynní čaj. „Nemá 

specifickou chuť, podle rozborů je ale kvalitní. Překvapivě není tvrdá, navzdory obsahu vápence.  

Díky okolním břidlicím je mírně kyselá, což kompenzuje tu tvrdost,“ vysvětluje Šimek. 

Do Bozkovských dolomitových jeskyní se dá dojet autem buď přes Železný Brod, anebo ze 

Semil. 

Vlaková zastávka zde není, dá se sem dojít procházkou ze zastávky Jesenný.  

Správci jeskyní doporučují rezervovat si čas prohlídky, na náhodného turistu by se kvůli 

obrovskému zájmu o prohlídky jeskyní už nemuselo dostat. 

Příští rok 23. března si jeskyně připomenou 50. výročí jejich zpřístupnění a správa jeskyní kvůli 

tomu chce sezvat všechny průvodce, kteří za půlstoletí v jeskyních provázeli lidi. „Nemáme na 

všechny kontakt. Prosíme je, aby se nám sami ozvali, rádi bychom je pozvali na velkou 

vzpomínkovou akci,“ uzavírá Dušan Milka. 

Foto popis| Tajemná krása V Bozkovských jeskyních krášlí labyrint chodeb krápníky a 

charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a 

popouštějí uzdu lidské fantazie. 

 

04. 02. CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ 

1. Pračlověk, jeskyně a bubeníci. To vše bavilo malé návštěvníky v budějckém multikině. 

2. Hasiči-lezci v jižních Čechách nejen zachraňují, ale i soutěží 

3. Chýnovská jeskyně láká do chladného nitra hory, voda ji stále zvětšuje. 

4. Táborská hasičská záchranná stanice má nejlepšího lezce v kraji. 

5. Táborský hasič nemá v kraji konkurenci 

 

01. Video: Pračlověk, jeskyně a bubeníci. To vše bavilo malé návštěvníky v budějckém 

multikině. 

budejckadrbna.cz | 27. 02. 2018 | Alžběta Lafatová | Téma: Chýnovská jeskyně 

Pračlověk a jeskyně byli hlavními tématy únorové Dětské neděle v multikině CineStar Čtyři 

Dvory v Českých Budějovicích. Program tradiční akce bavil nejen malé návštěvníky a nenudil se ani 

jejich dospělý doprovod. Všechno načali budějčtí bubeníci, třešničkou na dortu pak byla 

předpremiéra rodinného animovaného filmu Pračlověk. 

Děti i jejich dospělý doprovod se seznámily s první objevenou jeskyní v Čechách, první jeskyní 

zpřístupněnou široké veřejnosti a také s největším českým zimovištěm netopýrů řasnatých, 

Chýnovskou jeskyní na Táborsku. Nejen díky maketě a spoustě fotografií, ale i prostřednictvím 

komiksu, který byl k vidění vůbec poprvé právě při Dětské neděli v CineStaru. 

S Chýnovskou jeskyní si návštěvníci multikina mohli i zasoutěžit formou kvízu. Ještě než se malí 

i velcí diváci pohodlně usadili do křesel, před sálem to rozjela při bubenickém vystoupení pětice žáků 

Základní umělecké školy na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. A bubeníci ve věku od 

sedmi do dvanácti let sklidili od publika zasloužený potlesk. 

Co by to bylo za akci v CineStaru, kdyby chyběla tradiční tombola. A ta tentokrát udělala radost 

několika dětem například nádhernou knihou plnou báječných fotografií s názvem Tajemný 
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svět jeskyní anebo zajímavou encyklopedií Zpřístupněné jeskyně. Jeden ze šťastných malých 

výherců získal jazykový kurz, několik dalších pak pěkné batůžkové sáčky, volné vstupenky do 

Chýnovské jeskyně a další drobnosti. Výherce ve spolupráci s generální manažerkou 

českobudějovického multikina CineStar Čtyři Dvory Janou Soulkovou vylosoval vedoucí Správy 

Chýnovské jeskyně Karel Drbal, který zároveň zval k návštěvě nejstarší jeskyně v Čechách. 

Ale to už se v sálu setmělo a na řadu přišlo promítání. Vyvrcholením Dětské neděle byla totiž 

předpremiéra rodinného animovaného filmu Pračlověk. A na ten se s chutí podívali malí i velcí 

návštěvníci. 

https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/ku...navstevniky-v-budejckem-multikine.html 

 

02. Hasiči-lezci v jižních Čechách nejen zachraňují, ale i soutěží 

18. 06. 2018 | plk. Ing. Petr HOJSÁK | Téma: Chýnovská jeskyně 

Profesionální hasiči se od začátku svého působení ve sboru připravují na to, aby zvládli jakoukoli 

situaci. Proto každý příslušník HZS ČR prochází základním výcvikem, na který navazují další školení 

a výcviky. Jedním z takovýchto specializovaných školení je výcvik ve výšce a nad volnou hloubkou. 

Zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou vyžadují speciální vyškolení a znalost speciálních technik 

hasičů. Řeč je o specializované skupině hasičů-lezců. 

Představujeme 

Lezec, instruktor, hlavní instruktor – kdo je kdo? 

Lezecké skupiny byly u tehdejších krajských útvarů ustaveny v 90. letech minulého století. Od 

této doby jsou na každé sloužící směně vyškolení hasiči-lezci, každý HZS kraje má své lezce-

instruktory a svého hlavního instruktora. Je však nutné zároveň doplnit, že základní znalost lezecké 

techniky, sebejištění a sebezáchrany patří k dovednostem každého hasiče. Hasiči-lezci jsou speciální 

skupinou každého HZS kraje, která má znalosti a dovednosti v lezení mnohem hlouběji procvičeny. 

Hasič-lezec je hasič, který kromě základního hasičského výcviku je dále speciálně vyškolen na 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou a je začleněn do lezecké skupiny nebo lezeckého družstva. Na 

největší stanici HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích je na každou ze tří směn plánované 

šestičlenné lezecké družstvo. Na ostatních stanicích v „okresních“ městech je na každé směně 

tříčlenná lezecká skupina. Celkový počet lezců se u HZS Jihočeského kraje pohybuje okolo 70. 

Každý z hasičů-lezců ovládá techniky lezení na přírodních útvarech, jako jsou skály či jeskyně, a 

samozřejmě i na stavbách typu komínů, jeřábů nebo stožárů. Umí zasahovat ve skalnatých průrvách 

nebo studních. Každý z nich zná pravidla lezení prvolezce, a to ve výšce i nad volnou hloubkou, není 

pro ně problém výstup po laně, slanění, přestup z lana na lano. Práce lezců je extrémně nebezpečná, 

proto všichni dokonale znají jištění a sebejištění, zvládají záchranu a sebezáchranu po pádu do lana, 

poskytnou první pomoc. Hasiči-lezci však často neprovádí pouze a samostatně lezení. Pro hasiče-

lezce je podmínkou umět skloubit lezení s „hasičinou“. To znamená, že musí zvládnout práci na laně 

zároveň s použitím detekční techniky, ochranných prostředků proti nebezpečným látkám, popř. s 

potápěčskou výstrojí apod. 

Lezec-instruktor je hasič-lezec, který kromě výcviku pro hasiče-lezce absolvoval další speciální 

školení a výcvik. Kromě toho, že skvěle ovládá vše, co zvládají hasiči-lezci, se podílí na přípravě a 

realizaci školení a výcviků. On je ten, na kom leží pravidelná odborná příprava, kdo hasiče-lezce 

připravuje na situace, se kterými se mohou v praxi setkat. Hasič-lezec se může stát lezcem-

instruktorem nejdříve po dvou letech praxe v lezecké skupině. 

Hlavní instruktor je, zjednodušeně řečeno, ten nejlepší lezec-instruktor HZS kraje. Má nejvyšší 

kvalifikační stupeň pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Má stejné kurzy, školení a výcvik jako 

lezci-instruktoři, ale k jeho jmenování jsou dále nezbytně nutné dlouhodobé, bohaté a hluboké 

znalosti a zkušenosti z lezení v podmínkách požární ochrany. Hlavním instruktorem se může stát ten, 

kdo je na pozici lezce-instruktora minimálně pět let. Mezi povinnosti hlavního instruktora patří 

například celková koordinace lezeckých družstev a skupin v rámci kraje a jejich odborné přípravy, 

plánuje a organizuje součinnostní cvičení s ostatními složkami integrovaného záchranného systému 

v kraji, spolupracuje s dalšími krajskými sbory v oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou. 
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Jak se stát hasičem-lezcem? 

Hasič, který chce být členem lezecké skupiny, musí absolvovat základní odbornou přípravu se 

specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Důkladný a náročný výcvik budoucího lezce 

vede buď hasič-instruktor, nebo hlavní instruktor kraje. Složení závěrečných zkoušek před komisí 

následuje po 80 hodinovém kurzu zaměřeném jak na teorii, tak praktickou činnost. 

Další, tzv. pravidelná, odborná příprava hasičů-lezců pokračuje každoročním absolvováním 114 

hodin lezecké přípravy pro členy lezeckých družstev a 104 hodin pro členy lezeckých skupin.  

Přípravu v rámci HZS krajů připravují pro lezce opět hasiči-instruktoři. Že příprava není procházka 

růžovým sadem, dokazují výcviky, které instruktoři plánují i za ztížených podmínek – v dešti, za silné 

námrazy, v noci, v dýchacích přístrojích, v zakouřeném prostředí apod. 

A jak se školí a připravují lezci-instruktoři? Ti musí projít speciálním kurzem, a to, jak už bylo 

řečeno, nejdříve po dvou letech lezecké praxe. Ve výjimečných případech, kdy adepti na instruktora 

jsou již zároveň například členy Horské služby ČR, Báňské záchranné služby nebo České 

speleologické společnosti – Speleologické záchranné služby, není nutné dvouletou lhůtu dodržet.  

Základní odborná příprava pro lezce-instruktory se obsahově příliš neliší od základní odborné 

přípravy hasičů-lezců, je však navíc doplněna o školení zaměřené na pedagogickou činnost. Svoji 

kvalifikaci obnovují v rámci pravidelné odborné přípravy, a to dvakrát za pět let s tím, že příprava je 

rozšířena ještě o výcvik záchranných prací zaměřených na konkrétní lokalitu. 

Kde se lezení procvičuje? 

Lezci-instruktoři vybírají pro výcvik jihočeských hasičů-lezců různé stavební objekty, lyžařská 

střediska, jeskyně nebo jiný přírodní terén, který se co nejvíce přibližuje k reálnému zásahu. V rámci 

kraje pak hasiči minimálně dvakrát absolvují součinnostní cvičení i s ostatními lezeckými skupinami, 

kde si vzájemně předávají poznatky. Zajímavá jsou pro lezce-instruktory společná cvičení se členy 

horské služby, kteří mohou hasičům předat celou řadu specifických zkušeností.  

Takové cvičení proběhlo například na skalním masívu v Choustníku, v Modrém dole u Tábora a 

na velmi náročné cvičné Via ferratě D/E (Železná stěna) u Bechyně. Písečtí hasiči-lezci např. 

absolvovali neméně přínosný výcvik u chaty Výrovka v Krkonoších, kde v horském zasněženém 

prostředí předvedli ukázku lavinové záchrany. Dále se připravují společná cvičení 

se Speleologickou službou ČR v Chýnovské jeskyni, v jediném jeskyním útvaru v jižních Čechách, 

kde je nácvik společné práce se speleology velmi specifický. 

Nedílnou součástí pro výcvik těchto hasičů-lezců jsou v dnešní době venkovní i vnitřní lezecké 

stěny na některých stanicích HZS ČR. Toto vybavení stanic není povinné podle zákonných předpisů 

v ČR, ale určitě zvyšuje možnosti výcviku a podmínek této specifické skupiny hasičů-lezců. Lezecké 

stěny umožňují lezcům pravidelný nácvik, a to i za nepříznivého počasí. Pro přehled uvádíme tabulku 

vybraných stanic HZS ČR, které umožňují nácvik na těchto lezeckých stěnách. 

Nová lezecká stěna na stanici Tábor byla postavena ve stávající tělocvičně v roce 2015 z darů obcí 

okresu Tábor v hodnotě 459 638 Kč. 

Je určena nejen ale i tzv. technickému lezení, což znamená, že je více přizpůsobena činnosti hasičů. 

Hasiči-lezci nejsou sportovní lezci, ale lezci záchranáři, u kterých rozhoduje nejenom rychlost, ale 

také bezpečnost a pomoc druhému. Technická lezecká stěna umožňuje nácvik záchrany směrem 

dolů, záchranu osob ve stísněných podmínkách (např. podzemních kolektorech, jeskyních 

útvarech), je na ní umístěna pracovní plošina ve výšce pět metrů umožňující nácvik sebezáchrany 

všech hasičů a simuluje i stožár elektrického vedení. 

Soutěže v lezení 

Vzhledem k tomu, že je nutné, aby tuto specifickou činnost lezci pravidelně nacvičovali a 

vzájemně si předávali zkušenosti, byla v roce 2001 uspořádána v Jihočeském kraji první krajská 

soutěž ve sportovním lezení. Od tohoto roku jsou krajské soutěže pořádány každoročně. Prvních 16. 

ročníků proběhlo na stanici v Jindřichově Hradci, kde je zřízena lezecká stěna ve věži určené 

především k sušení hadic. Věž je pro pořádání soutěží omezena prostorem a zároveň počasím. 
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Vzhledem k tomu, že byla nově vybudována lezecká stěna na stanici v Táboře, byla na ni soutěž 

přesunuta. Poskytuje větší možnosti a lepší zázemí pro účastníky. Soutěž má velký ohlas u všech 

hasičů lezců, kteří se do Tábora rádi vracejí ke vzájemnému zápolení. 

Pravidla soutěže jsou velmi podobná pravidlům ve sportovním lezení v civilním sektoru. Celá 

soutěž je organizována v šesti až sedmi kolech (lezeckých cestách), u kterých se postupně zvyšuje 

obtížnost. V případě, že více závodníků dosáhne shodného výsledku, rozhodne o pořadí čas. 

Soutěže se zúčastní za každý územní odbor HZS Jihočeského kraje jedno až dvě soutěžní družstva 

v počtu třech závodníků. Poslední soutěže v tomto roce se zúčastnilo celkem devět soutěžních 

družstev a celkem 27 příslušníků. Výsledky jsou vyhodnocovány jednak v pořadí družstev a dále v 

pořadí jednotlivců. Věkové kategorie nejsou stanoveny. 

Soutěž dlouhodobě ovládá nprap. Radek Kümmel, který je zařazen jako lezec-instruktor na 

územním odboru v Táboře. Z celkových 18 ročníků se mu podařilo vyhrát tuto soutěž celkem 14krát 

a v ostatních ročnících se vždy umístil také na stupni vítězů. Z hlediska těchto soutěží je u HZS 

Jihočeského kraje fenoménem. 

Mistrovství České republiky ve sportovním lezení jsou pořádána v Královéhradeckém kraji, který 

má pro lezení jedny z nejlepších podmínek v rámci HZS ČR. Ve Velkém Poříčí se nachází školicí a 

výcvikové středisko, které zároveň slouží pro organizaci pravidelné odborné přípravy lezců-

instruktorů z celé ČR. 

Spolupráce s leteckými záchranáři 

Tato specifická činnost má v rámci HZS ČR bezpochyby velkou budoucnost. V rámci IZS jsou 

nejdéle připravováni pro takto již zmiňované specifické činnosti příslušníci HZS ČR, což dokazuje v 

některých krajích i rozšiřující se spolupráce o činnosti v tzv. leteckém záchranářství s ostatními 

složkami IZS. Letecké záchranářství znamená činnost hasičů-lezců při záchraně osob vrtulníky 

provozovanými Policií ČR, nebo Armádou ČR. Pro tuto činnost je v ČR předurčenost 162 leteckých 

záchranářů. Již v pěti krajích tato spolupráce funguje dlouhodobě a i v jižních Čechách se v letošním 

roce pro letecké záchranářství z řad lezeckých družstev a skupin začínáme připravovat společně s 

Armádou ČR. Doufejme, že po roční přípravě budeme tuto službu poskytovat plnohodnotně jako v 

jiných krajích a dokážeme v případě potřeby poskytnout co nejlepší profesionální pomoc 

srovnatelnou s jinými kraji v ČR a i v rámci celé EU. Pro zatraktivnění této činnosti je určitě pro nás 

v Jižních Čechách důležité i pořádání soutěží ve sportovním lezení, jelikož v soutěži nejenom 

porovnáme výkonnosti jednotlivců v lezení, ale také si vyměníme důležité zkušenosti, prohloubíme 

profesionalitu a celkově se zdokonalíme. 

Seznam lezeckých stěn umístěných na stanicích HZS krajů a výběr HZS krajů, které pravidelně 

pořádají soutěže v lezení 

HZS Kraje počet stěn soutěž krajská v lezení stanice 

HZS hl. m. Prahy 3 NE Modřany, Krč, Smíchov (všechny venkovní) 

HZS Středočeského kraje 1 NE Čáslav (venkovní, vysoká jako věž na požární sport) 

HZS Plzeňského kraje 2 NE Košutka, Plzeň-střed (obě vnitřní, výška max. 12 metrů) 

HZS Jihočeského kraje 2 ANO Tábor (vnitřní technická), Jindřichův Hradec (uvnitř věže na sušení 

hadic) 

HZS Karlovarského kraje 0 NE 

HZS Ústeckého kraje 2 NE Děčín, Teplice (obě venkovní) 

HZS Libereckého kraje 2 NE Liberec, Česká Lípa (jen malé stěny, nejde o klasické lezecké stěny) 

HZS Pardubického kraje 0 NE 

HZS Kraje Vysočina 0 NE 

HZS Jihomoravského kraje 0 NE 

HZS Zlínského kraje 1 NE Zlín (vnitřní) 

HZS Olomouckého kraje 3 ANO Šumperk požární sport (vnitřní – na nové stanici) a Olomouc a 

Prostějov (uvnitř na věží) 

HZS Moravskoslezského kraje 1 NE Ostrava - Poruba (vnitřní) 
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03. Chýnovská jeskyně láká do chladného nitra hory, voda ji stále zvětšuje. 

DNES.cz | 13. 07. 2018 | David Nebor | Téma: Chýnovská jeskyně  

Příkré, nerovnoměrně vysoké schody a všudypřítomný chlad. Procházka chodbami Chýnovské 

jeskyně na Táborsku patří k náročnějším, ale ukazuje příchozím tvary, které do vápence vyhloubil 

podzemní tok. 

Hned při prvních krocích dolů do podzemního labyrintu je chladný vzduch cítit po celém těle. Do 

útrob Pacovy hory vede úzké, nerovné schodiště lemované dřevěným zábradlím. 

„Pozor na hlavu, místy jsou stropy nízko,“ upozorňuje hned u vchodu František Krejča ze 

správy jeskyně. 

Návštěvníci v Chýnovské jeskyni neobdivují dlouhé krápníky, ale pestrobarevné stěny 

rozmanitých tvarů. Podzemní komplex je ukryt na jižním úbočí Pacovy hory. 

Její název je zkomoleninou staršího označení Pecová hora, které se tak říkalo kvůli spoustě malých 

pecí na pálení vápna v jejím okolí. Nachází se asi dva kilometry severovýchodně od Chýnova u obce 

Dolní Hořice. 

Pohledy asi pětadvacetičlenné prohlídkové skupiny upoutá útvar zvaný Žižkova střelba. Jsou to 

takzvané hrnky, kruhové prohlubně ve stropě, které nápadně připomínají průstřely dělostřeleckými 

koulemi. Dříve se jim také přezdívalo vosí hnízda. 

Ikonickým prostorem jeskyně je Kaple svatého Vojtěcha. Její postupné rozsvěcování 

doprovázené melodií slavné Bachovy skladby Toccata a fuga d moll navodí tajuplnou atmosféru. 

Nakonec je osvětlen i kovový kříž, který na konci 19. století nahradil původní dřevěný. Ten tu po 

sobě kdysi zanechali první průzkumníci. Po jednom z nich, Janu Strnadovi, tu dokonce zbyl vyrytý 

podpis z roku 1863.  Voda „rozežírá“ vápenec 

Bílé, žluté, ale i zelené a modré odstíny vybarvují například Slavníkovu chodbu. Ta vede k 

Purkyňovu jezírku, jehož hladina je 50 metrů pod povrchem a je nejhlubším místem, kam se 

návštěvníci dostanou. 

„V jeskyni je všechno relativní. Tady to vypadá jako nenápadný potůček, ale o 150 metrů proti 

proudu je široký až čtrnáct metrů. Tento tok vytváří jeskyni,“ prozrazuje František Krejča. 

Dříve se odborníci domnívali, že jeskyně vznikla omíláním kamene podzemním potokem. Později 

se však ukázalo, že vápenec se ve vodě doslova rozpouští. „Tento krasový proces tu stále probíhá a 

prostory se ve skutečnosti neustále zvětšují,“ prozrazuje Krejča. 

Jeskyni tvoří krystalické vápence - takzvané mramory - ale i jiné, nekrasové horniny. Přítomností 

nekrasových hornin vznikly i kruhové útvary zvané oka. Nejtypičtější z nich je Purkyňovo, které 

dohlíží na jezírko a je symbolem jeskyně. 

Trasa pro turisty je jen malým úsekem celého podzemí. Na zpřístupněnou západní 

část jeskyně navazují další stovky metrů spletitých chodeb a ty zaplavené sahají do hloubky až 

osmdesáti metrů pod zemí. 

Podzemní potok vystupuje na povrch Rutickou vyvěračkou asi kilometr a půl vzdálenou 

od jeskyně. Ta je díky kvalitě své vody podchycena vodovodní sítí. Odkud však voda do podzemí 

přitéká, není dosud přesně známo. Skalníkovi spadlo kladivo 

Současná prohlídková trasa je dlouhá 260 metrů a převýšení činí 42 metrů. Schodů byste tu 

napočítali okolo čtyř set a teplota klesá pod deset stupňů. 

„Pro některé turisty je to u nás trošku adrenalin. Převýšení je znatelné a schody nepravidelné. Ale 

snažíme se tím udržet historický ráz podzemí. Chýnovská jeskyně je totiž nejstarší jeskyní v 

Čechách a na Moravě zpřístupněnou veřejnosti,“ vypráví Krejča. 

U objevu jeskynního komplexu v roce 1863 byl malý selský lom na jižním svahu Pacovy hory.  

Tehdy tu pracoval skalník Vojtěch Rytíř. Do pukliny ve skále mu spadlo kladivo, a když se do ní 

protáhl, spatřil chodbu, která mířila do nitra kopce. 

„První, kteří se dovnitř odvážili, byli Jan Strnad, dozorce nad vápnem, pak skalníci Josef Janů a 

Jan Švehla. Svítíce si dračkami po delším bloudění opět cestu nazpět nalezli.“ Těmito slovy 

popisovali první prozkoumávání jeskyně Antonín Frič a Jan Krejčí, kteří jako první podzemní 

chodby mapovali. 
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„Odvážnými sáhodlouhými kroky sestupovali jsme po obrovských čili čertových schodech, 

ohromných to balvanech se stropu spadlých a tu se již z dáli zatřpytila voda, odrážejíc paprsky 

pochodní a oznamujíc nám, že se na nejhlubším místě jeskyně nalézáme,“ popsali dále. 

O otevření jeskynní brány se zasloužil zejména rolník Josef Rothbauer, který na prohlídku 

vpustil první návštěvníky již na konci 19. století. Velkou měrou se na dalším utváření trasy podílel i 

jeho vnuk Václav. Ten roku 1952 trasu elektrifikoval. 

Na C1hýnovsku mělo vápenictví tradici sahající až do 15. století. Těžba vápence v lomu na Pacově 

hoře byla ukončena v roce 1964. 

V současnosti navštěvuje jeskyni až čtyřicet tisíc lidí ročně a je národní přírodní památkou. Díky 

potápěčskému průzkumu upravili mapy 

Jeskyně pro veřejnost uzavřena na přelomu let 2006 a 2007, kdy prošla rekonstrukcí. Kromě nově 

položených chodníků a elektroinstalace se navíc rozrostla. 

„Zpřístupnila se celá horní partie. Museli jsme odtud vynést stovky tun suti,“ vzpomíná František 

Krejča, který je technikem i zástupcem vedoucího jeskyně. 

V loňském roce podnikla správa jeskyně společně s potápěči České speleologické společnosti 

potápěčský průzkum čítající asi deset ponorů. Cílem bylo zrevidovat mapy podzemí. Potápěči se 

dostali až 45 metrů pod hladinu. 

„Vyzkoušeli jsme novou metodu. Kamery nasnímaly jeskyni a počítačový program vytvořil její 

3D model. Vyplatilo se. Zjistili jsme totiž, že mapy z 80. let počítaly s nesprávnými úhly,“ vysvětluje 

Krejča. Nové poznatky tak na mapách posunuly některé podzemní prostory až o desítky metrů. 

V minulosti se v Chýnovské jeskyni uskutečnila i pozorování netopýrů. Zimují zde ve velkém 

netopýři řasnatí, útočiště zde však nalézají i velcí, vodní, ušatí nebo černí. 

„Všichni jeskyni opouštějí v dubnu až květnu a vracejí se koncem srpna, aby si zimoviště 

prohlédli. Mláďata si na prostředí zvykají, navíc si tu jedinci hledají partnery,“ prozrazuje Krejča.  

Netopýrům je věnována expozice v chodbě v závěru prohlídky. 

V červenci a srpnu mohou zájemci sestoupit do podzemí od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. 

Dospělí zaplatí 100 korun, studenti a senioři 80. Za děti od 6 do 15 let zaplatí rodiče 60 korun.  

Návštěvníci do 6 let mají vstup zdarma. 

https://budejovice.idnes.cz/chynovska-...c=A180711_094238_budejovice-zpravy_khr 

 

04. Táborská hasičská záchranná stanice má nejlepšího lezce v kraji. 

taborsky.denik.cz | 15. 09. 2018 | Autor: Lenka Pospíšilová | Téma: Chýnovská jeskyně 

Profesionální hasiči jako takoví se od začátku svého působení ve sboru připravují na to, aby zvládli 

jakoukoliv situaci. Na základní výcvik tak navazují další školení a cvičení, ale členové Hasičského 

záchranného sboru ČR nabírají mnoho zkušeností praxí. 

Umí se poprat nejen s požárem, vysvobodit zraněného při nehodě z auta, ale poradí si také s 

nebezpečnou látkou či zvládnou zásah v hloubce nebo naopak vysoko nad zemí.  „Někdy se stane, že 

je nutný zásah nad rámec zkušeností a je třeba použít speciální techniku, jde například o práci ve 

výšce a nad volnou hloubkou,“ potvrdil Petr Hojsák, ředitel profesionálních hasičů HZS v Táboře. V 

těchto případech zasahují hasiči speciálně vyškolení k těmto činnostem - takzvaní lezci.  Základní 

znalost lezeckých technik musí mít každý hasič. „Sebejištění a sebezáchrana patří mezi základní 

dovednosti každého hasiče,“ podotkl Petr Hojsák. Hasiči lezci tvoří lezeckou skupinu, která má v 

tomto oboru dalekosáhlejší zkušenosti a hlubší znalosti. „Na krajské stanici v Českých Budějovicích 

je osmnáct lezců, z toho dva instruktoři, v Táboře máme devět takto vyškolených hasičů a mezi nimi 

jednoho instruktora,“ upřesnil jejich počty. V celém Jihočeském kraji je na sedmdesát takových 

specialistů. „V Českých Budějovicích na každou ze tří směn připadá šestičlenná lezecká skupina, v 

ostatních stanicích jako i v Táboře má směna vždy tři lezce,“ dodal ředitel táborských profesionálních 

hasičů.   

Nebezpečná práce   

Hasič s kvalifikací lezce ovládá lezení a slaňování na přírodních útvarech, jako jsou stromy, 

skály, propasti či jeskyně, ale také na stavbách. Ovládá práci ve skalnatých průrvách i studních, je 
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schopen se spustit do kanalizace či žumpy. „Jejich práce je extrémně nebezpečná, proto všichni 

dokonale znají jištění, umí provést záchranu či poskytnout první pomoc. Navíc musí zvládnout práci 

na laně s použitím detekční techniky, ochranných pomůcek či další výstrojí,“ doplnil úskalí tohoto 

povolání Petr Hojsák.  Po dvou letech praxe se hasič lezec může stát také instruktorem a předávat 

zkušenosti dalším. V kraji se také jmenují hlavní instruktoři, ti už musí mít opravdu bohaté zkušenosti 

a mají více úkolů. „Vesměs mají stejné kurzy, školení a výcvik jako instruktoři, ale k jejich jmenování 

jsou nutné dlouhodobé, bohaté a hluboké znalosti a zkušenosti z tohoto oboru v podmínkách požární 

ochrany. Mezi jejich povinnosti patří koordinace lezeckých družstev a skupin v rámci kraje, jejich 

odborná příprava, organizace cvičení s ostatními složkami IZS a spolupráce s dalšími krajskými sbory 

v oblasti práce ve výšce a nad volnou hloubkou,“ doplnil výčet jejich povinností.   

Cvičení a součinnost   

Stát se hasičem lezcem není jednoduché, jsou za tím hodiny práce a dřiny, absolvování všelijakých 

kurzů a zkoušek, někdy i výcviku v extrémních podmínkách jako je déšť, mráz, v noci, v kouři či v 

dýchací technice. Pro výcvik je důležité vybrat zajímavý stavební objekt, lyžařské středisko, jeskyni 

či jinou lokalitu, která může co nejvíce simulovat reálný zásah. „V rámci kraje absolvují hasiči 

nejméně dvakrát ročně cvičení v součinnosti s ostatními lezeckými skupinami, kde si předávají své 

zkušenosti, zajímavá je spolupráce s horskou službou. Taková cvičení se konala například ve skalním 

masívu kolem hradu Choustník, v Modrém dole u Tábora či na velmi těžké Železné stěně u Bechyně. 

Již několikrát se uskutečnilo také cvičení v Chýnovské jeskyni, kde se procvičovala spolupráce 

se Speleologickou službou ČR, bylo to opravdu specifické cvičení v jediném jeskyním útvaru v 

jižních Čechách,“ míní Petr Hojsák.  Mimo to mají jednotlivé stanice také venkovní i vnitřní lezecké 

stěny, na kterých mohou trénovat. Novou lezeckou stěnu mají v Táboře.  

Ta stála necelých půl milionu korun. „Zde byla postavena lezecká stěna ve stávající tělocvičně v 

roce 2015 díky peněžitým darům obcí z okresu Tábor. Je specifická v tom, že je určena nejenom na 

sportovní lezení, ale je uzpůsobená pro technické lezení. Je přizpůsobena pro činnost hasičů, 

umožňuje nácvik záchrany směrem dolů, záchranu osob ve stísněných podmínkách, mimo to má 

pracovní plošinu ve výšce pěti metrů, kde lze cvičit sebezáchranu a navíc je zde simulován i stožár 

elektrického vedení,“ popsal praktičnost stěny.   

Soutěže v lezení   

Vzhledem k nutnosti nácviku a pravidelnosti cvičení a také předávání zkušeností, pořádají také 

jednotlivé hasičské záchranné stanice krajské lezecké soutěže. „První soutěž ve sportovním lezení v 

Jihočeském kraji se konala v roce 2001, od tohoto roku se konají pravidelně. Prvních šestnáct ročníků 

se konalo na požární stanici v Jindřichově Hradci, nyní byla soutěž přesunuta do Tábora, kde nová 

lezecká stěna umožnila lepší podmínky a zázemí pro soutěž,“ připomněl. Této soutěže se účastní za 

každý územní odbor Jihočeského kraje jedno až dvě tříčlenná družstva, pravidla jsou podobná 

civilnímu lezení a konají se na šest až sedm kol, kdy je postupně zvyšována obtížnost. „Poslední 

soutěže se letos zúčastnilo devět družstev a tedy 27 příslušníků, vyhodnocuje se pořadí družstev, ale 

i jednotlivci,“ doplnil fakta k letošní soutěži. Věk při ní nehraje žádnou roli, hodnotí se výsledek a o 

pořadí rozhoduje dosažený čas. „Dlouhodobě tuto soutěž ovládá Radek Kümmel, lezecký instruktor 

z územního odboru Tábor, z celkových osmnácti ročníků se mu podařilo zvítězit čtrnáct krát,“ 

vyzdvihl táborského lezce ředitel táborských profesionálních hasičů. 

https://taborsky.denik.cz/hasici/tabor...nejlepsiho-lezce-v-kraji-20180915.html 

 

05. Táborský hasič nemá v kraji konkurenci 

14. 11. 2018 Táborský týden;  Vltava Labe Media, a.s.; Chýnovská jeskyně 

Speciálně vyškolení hasiči k zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou se nazývají lezci. Táborská 

hasičská stanice má jednoho z nejlepších v Jihočeském kraji, Radka Kümmela. 

Stát se hasičem lezcem není jednoduché, jsou za tím hodiny práce a dřiny, absolvování kurzů a 

zkoušek, někdy i výcviku v extrémních podmínkách jako je déšť, mráz či kouř.  

Pro výcvik je důležité vybrat stavební objekt, lyžařské středisko, jeskyni či jinou lokalitu, která 

může, co nejvíce simulovat reálný zásah. „V rámci kraje absolvují hasiči nejméně dvakrát ročně 
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cvičení v součinnosti s ostatními lezeckými skupinami i horskou službou. Tyto cvičení se konaly 

například ve skalním masívu kolem hradu Choustník, v Modrém dole u Tábora či na Železné stěně u 

Bechyně. Již několikrát se uskutečnilo také cvičení v Chýnovské jeskyni, kde se procvičovala 

spolupráce se Speleologickou službou ČR,“ doplnil ředitel táborských profesionálů Petr Hojsák. 

Mimo to mají jednotlivé stanice venkovní i vnitřní lezecké stěny, na kterých mohou trénovat. 

Novou lezeckou stěnu mají v Táboře a stála necelých půl milionu korun. „Zde byla postavena ve 

stávající tělocvičně v roce 2015 díky peněžitým darům obcí z okresu Tábor,“ doplnil.  

Lezecká stěna v Táboře je specifická v tom, že není určena jenom ke sportovnímu lezení, ale je 

přizpůsobena pro činnost hasičů, umožňuje nácvik záchrany směrem dolů, záchranu osob ve 

stísněných podmínkách, mimo to má pracovní plošinu ve výšce pěti metrů, kde lze cvičit 

sebezáchranu a navíc je zde nainstalován i stožár elektrického vedení.  

Vzhledem k tomu, že je nutné pravidelně cvičit a předávat zkušenosti, tak jsou pořádány také 

krajské lezecké soutěže. „První soutěž ve sportovním lezení v Jihočeském kraji se pořádala v roce 

2001, prvních 16. ročníků se konalo na požární stanici v Jindřichově Hradci, nyní byla soutěž 

přesunuta do Tábora, kde nová lezecká stěna umožňuje lepší podmínky a zázemí,“ osvětlil.  

Této soutěže se účastní za každý územní odbor Jihočeského kraje jedno až dvě tříčlenná družstva, 

pravidla jsou podobná civilnímu lezení a konají se na šest až sedm kol, kdy je postupně zvyšována 

obtížnost. „Poslední soutěže se letos zúčastnilo devět družstev a tedy 27 příslušníků, vyhodnocuje se 

pořadí družstev, ale i jednotlivci,“ doplnil fakta k letošní soutěži. Věk při ní nehraje žádnou roli, 

hodnotí se výsledek a o pořadí rozhoduje dosažený čas. „Dlouhodobě tuto soutěž ovládá Radek 

Kümmel, lezecký instruktor z územního odboru Tábor, z celkových osmnácti ročníků se mu podařilo 

zvítězit čtrnáct krát,“ vyzdvihl táborského lezce. 

 

04. 03. JAVOŘÍČSKÉ JESKYNĚ 

1. Javoříčské jeskyně slaví 80 let od objevení. Podle badatelů větší část krasu na odhalení stále čeká. 

2. Školy se k nám vracejí, má radost správce Javoříčských jeskyní. 

3. Osmdesát let v jeskyních. 

4. Javoříčské jeskyně patří mezi nejkrásnější ve střední Evropě. 

5. Dóm gigantických krápníků. 

6. Objevitelé se dolů spouštěli po drátech. 

7. Vchod Javoříčských jeskyní bránil zával, objevitelé se spouštěli po drátech 

8. 80 let od objevení Javoříčských jeskyní. 

9. Foto ABC: Dóm gigantických krápníků. 

10. Tipy, kam vyrazit na poslední prázdninový výlet. 

11. Návštěvnost turistických cílů v našem kraji letos ovlivnily tropické teploty. 

12. Akce! Uspávání netopýrů 

13. Kam na víkend? 

 

01. Javoříčské jeskyně slaví 80 let od objevení. Podle badatelů větší část krasu na odhalení 

stále čeká. 

ČRo - olomouc.cz | 14. 04. 2018 | Autor: Monika Tomášková | Téma: Javoříčské jeskyně 

Přesně před 80 lety objevila parta badatelů Javoříčské jeskyně. Vedl je tehdy tamní revírník 

Vilém Švec. První návštěvníci si je prohlédli jen o rok později. Ani za osm dekád se ale výzkumníkům 

nepodařilo prozkoumat zdejší jeskynní systém celý. 

„Nacházíme se v jeskyni Svěcená díra. Právě tady začali v roce 1936 kopat lesní dělníci vedení 

revírníkem Vilémem Švecem. Po prokopání se jim otevřela čtyři metry hluboká propast,“ popisuje 

správce Javoříčských jeskyní Martin Koudelka a ukazuje na osvětlenou propast. Do ní je zavěšené 

červené lano, které dnes připomíná onu objevnou cestu. 

Jsme na konci kratší prohlídkové trasy. „Jdeme vlastně proti postupu klasické prohlídkové trasy. 

Prošli jsme kolem symbolu Javoříčských jeskyní – Záclony. Dóm gigantů, obrovská prostora, 

více než 60 metrů dlouhá, 15 metrů vysoká a kolem 20 metrů široká. Je těžké si představit, jak asi 
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zapůsobila na první lidi, kteří sem vstoupili. Měli s sebou pouze karbidky nebo svíčky, které vůbec 

nedokázali celou tu prostoru osvětlit,“ komentuje správce. 

Do těch největších a nejkrásnějších prostor se objevitelé dostali zespoda. „Ta objevná cesta vede 

středním patrem jeskyní a leží zhruba 25 až 30 metrů pod úrovní toho horního patra jeskyní, které je 

v současné době přístupné veřejnosti,“ upřesňuje Koudelka. 

Nejhezčí prostory lidské oko ještě nespatřilo. 

I když o zdejším krasu víme už celých 80 let, do dneška není úplně jasné, jak je velký. Olomoucká 

skupina jeskyňářů Estavela se snaží ověřit starou hypotézu z 50 let, že ty největší a nejhezčí 

prostory dosud lidské oko nespatřilo. „Předpoklad je, že ty prostory budou několikanásobně větší,“ 

říká vedoucí skupiny Radek Kopecký. „Jdeme z různých směrů. Očekáváme, že narazíme na nějaký 

systém doteď neznámý a z něj se dostaneme do těch velkých prostor,“ dodává. 

Objevení jeskyní připomíná hned u vstupu pamětní deska s profilem revírníka Viléma Švece. 

http://olomouc.rozhlas.cz/javoricske-j...e-badatelu-vetsi-cast-krasu-na-7169336 

 

02. Školy se k nám vracejí, má radost správce Javoříčských jeskyní. 

olomoucky.denik.cz | 13. 04. 2018 | Autor: Daniela Tauberová | Téma: Javoříčské jeskyně 

prostejovsky.denik.cz |13. 04. 2018 | Autor: Daniela Tauberová  

Psal se 14. duben 1938 a Vilém Švec mladší, Bedřich Švec a Adolf Brosinger se svým synem po 

dvě a půl hodiny trvající cestě podzemím dosáhli dna dnešního Dómu Gigantů. Po letech kopání, 

prolézání úzkých puklin, přechodů přes hluboké propasti a nebezpečných výstupy kluzkými komíny 

se jim rozbušilo srdce. Sen o pohádkovém podzemí u Javoříčka se naplnil. 

„Zasluhují úctu. Stejně jako dnešní jeskyňáři. Lesní dělníky před 80 lety i jejich současníky žene 

neskutečná víra a síla překonávat překážky,“ smekal před objeviteli podzemních krás správce 

Javoříčských jeskyní Martin Koudelka v rozhovoru pro Deník, kde přibližuje geologickou minulost 

Javoříčka, hodnotí dopady sucha na krápníky a popisuje život v neživé přírodě v kopci na severu 

Drahanské vrchoviny. 

Rozhovor najdete exkluzivně v sobotním tištěném vydání Olomouckého deníku 14. dubna 2018. 

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_regi...vce-javoricskych-jeskyni-20180413.html 

 

03. Osmdesát let v jeskyních. 

Olomoucký deník | 14. 04. 2018 | Autor: Daniela Tauberová | Téma: Javoříčské jeskyně 

Dnes si připomínáme den, kdy byl v Javoříčských jeskyních objeven Dóm gigantů. Psal se rok 

1938 

Psal se čtrnáctý duben 1938 a Vilém Švec mladší, Bedřich Švec a Adolf Brosinger se svým synem 

po dvě a půl hodiny trvající cestě podzemím dosáhli dna dnešního Dómu gigantů. Po letech kopání, 

prolézání úzkých puklin, přechodů přes hluboké propasti a nebezpečných výstupů kluzkými komíny 

se jim rozbušilo srdce. Sen o pohádkovém podzemí u Javoříčka se naplnil. „Zasluhují úctu. Stejně 

jako dnešní jeskyňáři. Lesní dělníky před 80 lety i jejich současníky žene neskutečná víra a síla 

překonávat překážky,“ smekal před objeviteli podzemních krás správce Javoříčských jeskyní Martin 

Koudelka v rozhovoru pro Deník, kde přibližuje geologickou minulost Javoříčka, hodnotí dopady 

sucha na krápníky a popisuje život v neživé přírodě v kopci na severu Drahanské vrchoviny. 

* Můžete nejprve přiblížit, jak to vypadalo v této části Země v době, kdy vznikaly devonské 

vápence, v jejichž prostorách dnes návštěvníci obdivují krasovou výzdobu? 

Devonské vápence vznikaly v období prvohor, odtud jejich název, a tehdy bylo území České 

republiky poblíž rovníku, tedy v tropických oblastech, takže zde panovalo klima, které známe z 

exotických dovolených někde v Karibiku. Bylo tady mělké moře a v něm byla spousta živočichů s 

vápenatými schránkami. Bylo jich velké množství. Schránky se po jejich smrti hromadily v 

obrovských vrstvách a dostávaly se na dno moří, kde z nich vznikla hornina, které říkáme vápenec. 

* Jak se dostal na povrch? 

Je to víceméně náhoda. Vápence byly postupem času pohřbeny dalšími horninami, zejména 

břidlicemi, droby, různými pískovci, které vznikaly v mladším období prvohor nebo i později. Že se 
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dostaly na povrch a že vůbec bylo umožněno krasovění vápenců, za to mohou horninotvorné procesy, 

hlavně vrásnění, při kterém se horninové desky lámaly a starší horniny se v otevřených místech 

dostávaly na povrch. Bylo umožněno jejich krasovění. 

* I tak obrovských prostor, jakými jsou Javoříčské jeskyně? 

Ty takto „jednoduše“ vzniknout nemohly. K tomu bylo potřeba vodního toku, v tomto případě 

předchůdce dnešního potoka Špraněk. 

* Dnes si připomínáme 80 let od objevení Javoříčských jeskyní. Co znamená jeden lidský 

život v krasovém podzemí? 

Nic. Když si uvědomíme, že stáří vápence je 365 milionů let a říčních jeskynních chodeb pak 2 

až 3 miliony let. Co je proti tomu 80 let… 

* A nic se za tu dobu nezměnilo? Například mikroklima? Prostoupilo do dómů globální 

oteplování Země? 

Globální oteplování se v podzemí zatím neprojevuje. Podzemní teplota se v Javoříčských 

jeskyních pohybuje za celých 80 let v rozmezí 7 až 8 stupňů. Nejchladněji je vždy na jaře a nejtepleji 

na podzim. 

* Krasové jevy potřebují vodu. Pociťují krápníky sucho z posledních let? 

Voda, jako atmosférické srážky, je vidět, že v podzemí chybí. Jeskyně jsou daleko méně mokré 

než například před 15 lety. Mokro je v podstatě jen na jaře, kdy taje sníh a vody rychle protečou 

horninou do podzemí. A protože srážek je méně a nad jeskyněmi roste bukový les, který vláhu vysaje 

kořeny, než voda stihne protéct puklinami do jeskyní, zbytek roku je v podzemí sucho. 

* Je to už znát na krápníkové výzdobě? 

Ano, postupně začíná vysychat. Sintrová jezírka, která byla dříve naplněna vodou, jsou suchá, 

dochází k praskání sintrových kůr, objevují se pukliny. 

* Je v neživé přírodě uvnitř Špraňku život? Využívají Javoříčské jeskyně nějaké živočišné 

druhy? Neskrýváte nějakého hanáckého macaráta…? 

Takovou specialitu v jeskyních bohužel nemáme (úsměv). Viditelným symbolem Javoříčských 

jeskyní jsou netopýři, a to vrápenec malý, což je typický druh netopýra, který zimuje v krasových 

jeskyních, a Javoříčské jeskyně jsou největším známým zimovištěm tohoto druhu. V jeskyních 

také žije spousta velmi drobných živočichů, například pancířník ze skupiny roztočů. 

* Návštěvníci se dostanou do čtvrtiny známých chodeb. Je reálné, že se to změní? 

Zatím se s něčím takovým nepočítá, a to s ohledem k možnému narušení krápníkové výzdoby a 

mikroklimatu jeskyní. Návštěvníkům nabízíme trasu dlouhou 788 metrů, na které uvidí všechno, co 

je pro podzemí kopce Špraňku typické: velké podzemní prostory, všechny typy krápníkové výzdoby, 

sintrová jezírka. 

* Důvodem je, abychom tyto geologické památky zachovali v co nejvíce původním 

charakteru příštím generacím? 

Přesně tak. Přestože současná věda je na velmi vysoké úrovni, neznáme úplně všechny metody. A 

nová krev, co přijde, bude mít nad čím bádat. Musejí být zachovány nějaké neporušené prostory. 

* Za posledních 20 let se podařila řada mimořádných objevů, přesto pořád není 

prozkoumáno vše. Jak velká je to výzva pro budoucí jeskyňáře? 

Tato oblast devonských vápenců je celá silně zkrasovělá, má plochu zhruba šest kilometrů 

čtverečních – táhne se od Jesence u Konice po Mladeč u Litovle. Známe Špraněk, jeskyni Za 

Hájovnou, ale jsou zde místa, která jsou jeskyňáři opomíjena. Potenciál objevů je velký v celé této 

oblasti. 

* Když se bavíme o jeskyňářích, jak moc se lišily podmínky, vybavení, nástroje, které měl 

tým revírníka Švece před 80 lety, od těch současných? 

Jsou nesrovnatelné. Byli to převážně lesní dělníci. V podzemí na sobě měli obyčejné montérky, 

na nohou gumáky nebo pracovní boty, ke svícení používali stará hornická světla, takzvané karbidky, 

a jednoduché nástroje. Co ale mají se současníky společné, je obrovská víra, že v podzemí jsou krásné 

prostory, které objeví, a ta je žene dál. To je více než technika a výstroj.  
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Jeskyni Za Hájovnou objevila skupina prostějovských jeskyňářů, která 20 let makala na 

různých místech a až vlastně po dlouhých letech tvrdé práce se jim podařil tak mimořádný objev. 

Podobné to bylo v roce 1938. Dělníci v sobě měli obrovskou víru a sílu překonávat překážky. Vydrželi 

a podařilo se jim jeskyně objevit. To je úctyhodné.  

Foto popis| V Suťovém dómu. O Javoříčských jeskyních vyprávěl čtenářům Deníku jejich správce 

Martin Koudelka (na snímku). 

Publikováno| Olomoucký deník; Titulní strana; 01 

Publikováno| Prostějovský deník; Titulní strana; 01 – 2 

Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Titulní strana; 01 – 6 

 

04. Javoříčské jeskyně patří mezi nejkrásnější ve střední Evropě. 

Týdeník Olomoucko | 18. 04. 2018 | Autor: Daniela Tauberová | Téma: Javoříčské jeskyně 

Před osmdesáti lety byl v Javoříčských jeskyních objeven Dóm Gigantů. Jejich správce Martin 

Koudelka láká návštěvníky především na bohatou krápníkovou výzdobu a tvrdí: Javoříčko – Psal se 

14. duben 1938 a Vilém Švec mladší, Bedřich Švec a Adolf Brosinger se svým synem po dvě a půl 

hodiny trvající cestě podzemím dosáhli dna dnešního Dómu Gigantů. Po letech kopání, prolézání 

úzkých puklin, přechodů přes hluboké propasti a nebezpečných výstupů kluzkými komíny se jim 

rozbušilo srdce. Sen o pohádkovém podzemí u Javoříčka se naplnil. 

„Zasluhují úctu. Stejně jako dnešní jeskyňáři. Lesní dělníky před 80 lety i jejich současníky žene 

neskutečná víra a síla překonávat překážky,“ smekl před objeviteli podzemních krás správce 

Javoříčských jeskyní Martin Koudelka v rozhovoru pro Týdeník Olomoucko. 

* Můžete nejprve přiblížit, jak to vypadalo v této části Země v době, kdy vznikaly devonské 

vápence, v jejichž prostorách dnes návštěvníci obdivují krasovou výzdobu? 

Devonské vápence vznikaly v období prvohor, odtud jejich název, a tehdy bylo území České 

republiky poblíž rovníku, tedy v tropických oblastech, takže zde panovalo klima, které známe z 

exotických dovolených někde z Karibiku. Bylo tady mělké moře a v něm byla spousta živočichů s 

vápenatými schránkami. Ty se po jejich smrti hromadily v obrovských vrstvách a dostávaly se na dno 

moří, kde z nich vznikla hornina, které říkáme vápenec. 

* Jak se dostal na povrch? 

Je to víceméně náhoda. Vápence byly postupem času pohřbeny dalšími horninami, zejména 

břidlicemi, droby, různými pískovci, které vznikaly v mladším období prvohor nebo i později. Že se 

dostaly na povrch a že vůbec bylo umožněno krasovění vápenců, za to mohou horninotvorné procesy, 

hlavně vrásnění, při kterém se horninové desky lámaly a starší horniny se v otevřených místech 

dostávaly na povrch. Bylo umožněno jejich krasovění. 

* I tak obrovských prostor, jakým jsou Javoříčské jeskyně? 

Ty takto „jednoduše“ vzniknout nemohly. K tomu bylo potřeba vodního toku, v tomto případě 

předchůdce dnešního potoka Špraňek. 

* Dnes si připomínáme 80 let od objevení Javoříčských jeskyní. Co znamená jeden lidský 

život v krasovém podzemí? 

Nic. Když si uvědomíme, že stáří vápence je 365 milionů let a říčních jeskynních chodeb pak dva 

až tři miliony let. Co je proti tomu 80 let… 

* A nic se za tu dobu nezměnilo? Například mikroklima? Prostoupilo do dómů globální 

oteplování Země? 

Globální oteplování se v podzemí zatím neprojevuje. Podzemní teplota se v 

Javoříčských jeskyních pohybuje za celých 80 let v rozmezí 7 až 8 stupňů Celsia. Nejchladněji je 

vždy na jaře a nejtepleji na podzim. 

* Krasové jevy potřebují vodu. Pociťují krápníky sucho z posledních let? 

Voda, jako atmosférické srážky, je vidět, že v podzemí chybí. Jeskyně jsou daleko méně mokré 

než před 15 lety. Mokro je v podstatě jen na jaře, kdy taje sníh a vody rychle protečou horninou do 

podzemí. A protože srážek je méně a nad jeskyněmi roste bukový les, který vláhu vysaje kořeny, než 

voda stihne protéct puklinami do jeskyní, zbytek roku je v podzemí sucho. 
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* Je to už znát na krápníkové výzdobě? 

Ano, postupně začíná vysychat. Sintrová jezírka, která byla dříve naplněna vodou, jsou suchá, 

dochází k praskání sintrových kůr, objevují se pukliny. 

* I na pověstné Zácloně je znát sucho? 

Na tomto unikátu, který nemá obdoby v celé Evropě, zatím ne. 

* Je v neživé přírodě uvnitř Špraňku život? Využívají Javoříčské jeskyně nějaké živočišné 

druhy? Neskrýváte nějakého hanáckého macaráta…? 

Takovou specialitu v jeskyních bohužel nemáme (úsměv). Viditelným symbolem Javoříčských 

jeskyní jsou netopýři, a to vrápenec malý, což je typický druh netopýra, který zimuje v krasových 

jeskyních. Javoříčské jeskyně jsou největším známým zimovištěm tohoto druhu. V jeskyních také 

žije spousta velmi drobných živočichů, například pancířník ze skupiny roztočů.  

* Návštěvníci se dostanou do čtvrtiny známých chodeb. Je reálné, že se to změní? 

Zatím se s něčím takovým nepočítá, a to s ohledem k možnému narušení krápníkové výzdoby a 

mikroklimatu jeskyní. Návštěvníkům nabízíme trasu dlouhou 788 metrů, na které uvidí všechno, co 

je pro podzemí kopce Špraňku typické: velké podzemní prostory, všechny typy krápníkové výzdoby, 

sintrová jezírka. 

* Důvodem je, abychom tyto geologické památky zachovali v co nejvíce původním 

charakteru příštím generacím? 

Přesně tak. Přestože současná věda je na velmi vysoké úrovni, neznáme úplně všechny metody. A 

nová krev, co přijde, bude mít na čem bádat. Musejí být zachovány nějaké neporušené prostory. 

* Za posledních 20 let se podařila řada mimořádných objevů, přesto pořád není 

prozkoumáno vše. Jak velká je to výzva pro budoucí jeskyňáře? 

Tato oblast devonských vápenců je celá silně zkrasovělá, má plochu zhruba 6 kilometrů 

čtverečních – táhne se od Jesence u Konice po Mladeč u Litovle. Známe Špraněk, jeskyni Za 

Hájovnou, ale jsou zde místa, která jsou jeskyňáři opomíjena. Potenciál objevů je velký v celé této 

oblasti. 

* Když se bavíme o jeskyňářích, jak moc se lišily podmínky, vybavení, nástroje, které měl 

tým revírníka Švece před 80 lety, od těch současných? 

Jsou nesrovnatelné. Byli to převážně lesní dělníci. V podzemí na sobě měli obyčejné montérky, 

na nohou gumáky nebo pracovní boty, ke svícení používali stará hornická světla, takzvané karbidky 

a jednoduché nástroje. Co ale mají se současníky společné, je obrovská víra, že v podzemí jsou krásné 

prostory, které objeví, a ta je žene dál. To je více než technika a výstroj. Jeskyni Za Hájovnou 

objevila skupina prostějovských jeskyňářů, která 20 let makala na různých místech a až vlastně po 

dlouhých letech tvrdé práce se jim podařil tak mimořádný objev. Podobné to bylo v roce 1938. Dělníci 

v sobě měli obrovskou víru a sílu překonávat překážky. Vydrželi a podařilo se jim jeskyně objevit. 

* Oceňují lidé tyto objevy? Mají chuť vstupovat do podzemí? 

Dno návštěvnosti byl rok 2006 – od roku 1990 návštěvnost klesala. Poté se trend obrátil a zájem 

narůstá. V minulém roce jsme zaznamenali i nárůst školních výletů, za což jsme velice rádi – že se 

školy opět vrací k přírodním a historickým památkám a opouštějí zábavní centra. 

* Hodinový pobyt v podzemí není pro každého. Jsou lidé, které byste ze zdravotních důvodů 

raději odradil, aby například nezkomplikovali prohlídku početné skupině uprostřed trasy? 

Někdo samozřejmě nesnáší uzavřené prostory, ale tito lidé to jistě o sobě vědí. Občas jsme trochu 

rozpačití, když přijedou výletníci s velmi malými dětmi ve věku rok, dva. Rodiče by měli v těchto 

případech zvažovat, zda jít na prohlídku. 

* Jak byste dvěma, třemi větami přesvědčil rodinu, aby vyrazila do Javoříčských  jeskyní? 

Oplývají nejbohatší krápníkovou výzdobou. Nejen množstvím výzdoby, ale i obrovitými 

stalagmity, které nemají nikde obdoby, a velkými sintrovými vodopády. Například Niagara v Dómu 

Gigantů je plošně nejrozsáhlejším sintrovým vodopádem České republiky. 

Naše jeskyně rozhodně patří mezi nejkrásnější ve střední Evropě. 

„Stalagmity v našich jeskyních nemají nikde obdoby.“ 
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Foto popis| Podzemní krásy. Správce Javoříčských jeskyní Martina Koudelku těší zvyšující se 

zájem o poznávání neživé přírody v kopci na severu Drahanské vrchoviny. 

 

05. Dóm gigantických krápníků. 

ABC | 22. 05. 2018 | Autor: Zdena Martinová | Téma: Javoříčské jeskyně 

Tak se původně jmenoval Dóm gigantů - jedna z nejúchvatnějších síní Javoříčských jeskyní. Od 

jeho objevu (a tím objevu celého jeskynního systému) uplynulo v dubnu 80 let. 

Jeskyni objevil místní revírník v roce 1938 a se svými kolegy zahájil výkopové práce. 

A již o rok později byly Javoříčské jeskyně zpřístupněny veřejnosti. Jeskynní systém má dvě 

patra, ale jsou reálné předpoklady, že pod nimi leží ještě jedno, které teprve čeká na své odkrytí. 

Zpřístupněné části Javoříčských jeskyní jsou celoročně otevřeny pro veřejnost. 

Foto popis| Z Javoříčské jeskyně jsou naším největším zimovištěm ohroženého vrápence malého 

(Rhinolophus hipposideros) 

 

06. Objevitelé se dolů spouštěli po drátech. 

Mladá fronta DNES | 21. 07. 2018 | Autor: Stanislav Kamenský | Téma: Javoříčské jeskyně  

Javoříčské jeskyně zavedou do míst, kam lidé poprvé vstoupili sotva před osmi desítkami let. 

Obdivuhodnou sílu přírody, jež dokáže vytvořit obrovské podzemní dómy a pak je vyzdobit 

krápníky všech možných tvarů a velikostí, i statečnost a um prvních průzkumníků jeskyní, kteří 

dokázali s jen primitivní výbavou prolézat strmými komíny a procházet tam i zpět složitými labyrinty 

chodeb. To vše lze obdivovat v Javoříčských jeskyních na Olomoucku. 

Hned po vstupu do jeskyní na návštěvníky dýchne osmistupňový chlad. Dovnitř se nyní už mohou 

vydat pohodlnou cestou, při které míjejí pamětní desku lesního správce Viléma Švece, jenž byl ve 

třicátých letech minulého století hlavním strůjcem objevu jeskyní. Do prvního místa, Suťového 

dómu, se teď vchází chodbou s jen mírným stoupáním, první turisté si ovšem museli udělat pořádný 

výšlap. 

„Přišli zespodu lesem ke vstupu, vylezli zhruba sto schodů nahoru a pak museli zase sejít sto 

schodů dolů. Navíc procházeli sutí, která se občas dá do pohybu, takže to nebylo úplně bezpečné.  

Proto byl roku 1953 vykopán nový vstup,“ popisuje vedoucí jeskyní Martin Koudelka. 

Jeskyně chránil zával suti 

Zmíněný suťový zával, podle kterého místo dostalo i jméno, sehrál klíčovou roli. Tím, že zhruba 

před deseti až patnácti tisíci lety zasypal přírodní vchod do jeskyní, je ochránil před příliš brzkým 

objevením a všemožnými nenechavci. „Díky tomu se zachovala kompletní krápníková výzdoba, na 

rozdíl od jeskyní objevených třeba v 19. století, kde lidé většinou krápníky postupně ulámali, protože 

se s nimi třeba zdobily hroby nebo se dokonce prodávaly mleté na prášek, neboť se jim přisuzovaly 

léčivé účinky,“ vysvětluje Koudelka. 

Největší dóm je nepřístupný 

Suťový dóm má rozměry zhruba 48 krát 35 metrů a výška místy přesahuje osm metrů. Vznikl 

zřícením stropů v místech, kde se ve vápenci křížily pukliny. Původně tu byla vymletá jeskynní říční 

chodba podobná té, kterou návštěvníci následně prochází. Cesta současně vede kolem nejhlubších 

propastí místních jeskyní – Medvědí jáma má 38 metrů, stupňovitá Lví jáma dokonce celkově přes 

šedesát a vede až do nejhlubšího známého spodního patra jeskyní. 

Poté se otevře pohled na největší podzemní prostor na návštěvnických trasách – 60 metrů dlouhý, 

36 metrů široký a 18 metrů vysoký Dóm gigantů. Překonává ho pouze Olomoucký dóm, objevený v 

srpnu 1984, jehož délka je více než dvojnásobná. Tam se běžní turisté nejspíš nikdy nepodívají, neboť 

cesta je dlouhá a složitá, takže vybudování stezky by vyžadovalo velké množství odstřelů a rovnání 

terénu. 

Netopýři pokrývají celý strop 

„Dóm gigantů je známý obrovitými stalagmity, což jsou oni giganti, podle kterých dostal jméno.  

Dále je tu plošně nejrozsáhlejší sintrový (materiál, z něhož jsou tvořeny krápníky – pozn. red.) 

vodopád v České republice, nazvaný Niagara, a také největší tuzemské zimoviště vrápence malého, 
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jenž je jedním ze symbolů těchto jeskyní. Pravidelně se tu koná sčítání těchto netopýrů a bývá jich 

tu v posledních letech kolem pěti a půl tisíce, z toho necelé dva tisíce jenom v tomto dómu. Strop je 

pak v některých místech úplně černý, jak je zakrytý těly zvířat,“ shrnuje vedoucí jeskyní. 

Právě do tohoto dómu dorazili 14. dubna 1938 první objevitelé vedení Vilémem Švecem. Jejich 

cesta byla výrazně složitější než ta, po které nyní chodí návštěvníci. Sami jeskyňáři k nim vzhledem 

k její náročnosti chovají nemalý obdiv. Zvláště s ohledem na to, jak primitivní vybavení měli – 

například ke spouštění do propastí používali třeba i drát elektrického vedení, protože neměli dostatek 

lan. 

Ve Svěcené díře, což je už od nepaměti známá část jeskyní přístupná z povrchu, která ovšem ve 

spodní části byla ucpaná vrstvou hlíny a písku, se jim nejprve podařilo vykopat cestu do 

samotného jeskynního systému. Otevřeli zde komín, jímž se spustili do hloubky 27 metrů, a objevili 

střední patro jeskyní. 

Objevitelská cesta je oříšek 

„Poté je čekala mimořádně obtížná cesta bludištěm puklin sahajících až do spodního patra. Říká 

se jí Objevná cesta a představuje oříšek i pro dnešní jeskyňáře. Je až nepochopitelné, jak ji v roce 

1938 ti muži, většinou lesní dělníci, tedy žádní zkušení horolezci, prošli. I dnes je lidí, kteří ji celou 

zvládli, málo,“ popisuje vedoucí jeskyní. 

Při hledání nových prostor je navíc potřeba mít správnou kombinaci štěstí a intuice. „Nejtěžší je 

najít to správné místo, kde začít. Můžete tu kopat celý život, vykopete v sedimentech pár desítek 

metrů chodby a nic z toho, protože bude slepá. A někde stačí – s trochou nadsázky – odklidit trochu 

kamení a dostanete se do zcela nových, třeba i rozsáhlých prostor,“ říká Koudelka, který je sám 

také jeskyňářem. 

Návštěvníci se podle něj v dómech, především v tom největším, často ptají, zda nemůže strop 

spadnout a zavalit je. „K něčemu takovému dochází zcela výjimečně a byla by neuvěřitelná smůla, 

kdyby se to stalo, zrovna když jsou tu návštěvníci. Navíc by to vyžadovalo nějaký prvotní impulz, 

třeba zemětřesení nebo velké záplavy, kdy voda vymete z puklin sedimenty a masiv přestane být 

stabilní. Teoreticky se to ale samozřejmě stát může, takhle ty prostory vznikaly,“ směje se. 

Záclona vznikla souhrou náhod 

Další prostory se jmenují Jeskyně tisíců brček a Pohádkové jeskyně. Ty byly objeveny v roce 

1939 a původně šlo o říční chodbu zaplněnou sedimenty, ve které museli objevitelé prolézat úzkou 

mezerou pod stropem a ještě se proplétat mezi krápníky, jež v některých místech průchod zcela 

blokovaly, a tak bylo nutné se tímto „sintrovým lesem“ prosekat. 

Dominantou místa a jedním ze symbolů Javoříčských jeskyní je úchvatná Záclona. Dva metry 

dlouhý, 60 centimetrů široký a místy až čtyři milimetry silný útvar, pojmenovaný podle svého 

vzhledu, je na okraji ozdoben i jakousi krajkou, jejíž vzorky tvoří plochy krystalizujícího kalcitu, a 

při nasvícení celá dostává sytě rudé zbarvení, což je způsobeno příměsí oxidů železa. 

Vznikla náhodnou souhrou několika okolností, v níž hrál hlavní roli zešikmený strop, nad kterým 

je navíc puklina, z níž pravidelně vytékala voda. Postupně se tak vytvořil „lem“, na kterém narůstaly 

další a další vrstvy. 

„Sklon stropu a množství přitékající vody přitom musí být v takovém poměru, aby voda nestékala 

příliš rychle, protože pak by žádný útvar nevznikl, nebo naopak příliš pomalu, neboť by se začaly 

tvořit jen jednotlivé krápníky. Plus je ještě zapotřebí správné chemické složení vody, aby se z ní kalcit 

vylučoval rovnoměrně a vznikl tak souvislý útvar. Tyto podmínky musí beze změny přetrvat velmi 

dlouhou dobu,“ shrnuje vedoucí jeskyní. 

Nedaleko za tímto místem končí krátká prohlídková trasa a lidé vychází umělým východem 

prokopaným v roce 1940 do Svěcené díry. Poněkud netradiční jméno místa vzniklo tak, že zde podle 

pověsti sídlili zlí duchové, které zahnal poustevník žijící v lesích tím, že místo vykropil svěcenou 

vodou. 

Ti, kterým by zhruba čtyřsetmetrová trasa nestačila, mohou vyrazit na tu delší, jež je dvakrát tak 

dlouhá. Pokračuje do Jeskyní míru, které objevila skupina jeskyňářů pod vedením Vladimíra 
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Panoše v roce 1958, v nich jsou k vidění takzvané excentrické krápníky připomínající kaktusy či 

korálové útesy, neboť jsou spirálovitě pokroucené nebo rostou jiným směrem než pouze svisle dolů. 

Foto popis| Podzemní krása Rudě zbarvená Záclona je jedním ze symbolů Javoříčských  jeskyní, 

které v roce 1938 objevil Vilém Švec. 

Foto popis| Dvě trasy Návštěvníci si mohou vybrat mezi dvěma trasami. Jedna má skoro 400 

metrů, druhá je dvakrát tak dlouhá. 

 

07. Vchod Javoříčských jeskyní bránil zával, objevitelé se spouštěli po drátech 

olomouc.iDNES.cz | 20. 07. 2018 | Autor: Stanislav Kamenský | Téma: Javoříčské jeskyně 

Tvůrčí sílu přírody i obdivuhodný um prvních průzkumníků jeskyní, kteří dokázali s jen primitivní 

výbavou prolézat strmými komíny, to vše lze obdivovat v Javoříčských jeskyních na Olomoucku.  

Nabízejí výpravu do míst, kam lidé poprvé vstoupili sotva před osmi desítkami let. 

Hned po vstupu do jeskyní na návštěvníky dýchne osmistupňový chlad. Dovnitř se nyní už mohou 

vydat pohodlnou cestou, při které míjejí pamětní desku lesního správce Viléma Švece, který byl ve 

třicátých letech minulého století hlavním strůjcem objevu jeskyní. 

Do prvního úžasného místa, Suťového dómu, se vchází chodbou s jen mírným stoupáním, první 

turisté si ovšem museli udělat pořádný výšlap. 

„Přišli zespodu lesem ke vstupu, vylezli zhruba sto schodů nahoru a pak museli zase sejít sto 

schodů dolů. Navíc procházeli sutí, která se občas dá do pohybu, takže to nebylo úplně bezpečné. 

Proto byl roku 1953 vykopán nový vstup do jeskyní, pozůstatky původní opěrné zídky a schodiště 

jsou ale dodnes viditelné,“ popisuje a současně baterkou nasvětluje příslušná místa vedoucí jeskyní 

Martin Koudelka. 

Zmíněný suťový zával, podle kterého místo dostalo i jméno, sehrál klíčovou roli. Tím, že zhruba 

před deseti až patnácti tisíci lety zasypal přírodní vchod do jeskyní, je ochránil před příliš brzkým 

objevením a všemožnými nenechavci. 

„Díky tomu se zachovala kompletní krápníková výzdoba, na rozdíl od jeskyní objevených třeba v 

19. století, kde lidé většinou krápníky postupně ulámali, protože se s nimi třeba zdobily hroby nebo 

se dokonce prodávaly mleté na prášek, neboť se jim přisuzovaly léčivé účinky,“ vysvětluje Koudelka.  

V zimě je strop dómu zakrytý těly zimujících netopýrů 

Suťový dóm zdobený bohatou krápníkovou výzdobou má rozměry zhruba 48 krát 35 metrů a výška 

místy přesahuje osm metrů.  Vznikl zřícením stropů v místech, kde se ve vápenci křížily pukliny.  

Původně tu kdysi dávno byla vymletá jeskynní říční chodba podobná té, kterou návštěvníci 

následně prochází. 

Cesta současně vede kolem nejhlubších propastí místních jeskyní - Medvědí jáma má 38 metrů, 

stupňovitá Lví jáma dokonce celkově přes šedesát a vede až do nejhlubšího známého spodního 

patra jeskyní. 

Poté už se otevře pohled na největší podzemní prostor na návštěvnických trasách vedoucích po 

horním patře jeskyní - téměř 60 metrů dlouhý, 36 metrů široký a 18 metrů vysoký Dóm gigantů. 

Překonává ho pouze Olomoucký dóm objevený v srpnu 1984, jehož délka je více než dvojnásobná.  

Tam se však běžní turisté nejspíš nikdy nepodívají, neboť cesta je dlouhá a složitá, takže 

vybudování stezky by vyžadovalo velké množství odstřelů a rovnání terénu. 

„Dóm gigantů je známý obrovitými stalagmity, což jsou oni giganti, podle kterých dostal jméno. 

Dále je tu plošně nejrozsáhlejší sintrový (materiál, ze kterého jsou tvořeny krápníky – pozn. red.)  

vodopád v České republice nazvaný Niagara,“ shrnuje vedoucí jeskyní. 

„Také je tu největší tuzemské zimoviště vrápence malého, který je jedním ze symbolů 

těchto jeskyní. Pravidelně se tu koná sčítání těchto netopýrů a bývá jich tu v posledních letech kolem 

pěti a půl tisíce, z toho necelé dva tisíce jenom v tomto dómu. Strop je pak v některých místech úplně 

černý, jak je zakrytý těly zvířat,“ dodává. Cestu prvních objevitelů zvládne dodnes jen hrstka 

jeskyňářů 
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Právě do tohoto dómu dorazili 14. dubna 1938 první objevitelé vedení Vilémem Švecem a tento 

den je tak veden jako datum odhalení Javoříčských jeskyní, které tudíž letos slaví osmdesáté výročí 

svého objevení. 

Z deseti objevitelů jich o několik let později téměř polovina předčasně zemřela, nešlo ale o 

žádnou jeskynní kletbu či otravu – v květnu 1945 patřili mezi oběti, jež zastřelili nacisté během 

vypálení blízké obce Javoříčko. 

Cesta objevitelů byla výrazně složitější než ta, po které nyní chodí návštěvníci a sami jeskyňáři k 

nim vzhledem k její náročnosti chovají nemalý obdiv. Zvláště s ohledem na to, jak primitivní 

vybavení oproti dnešku měli – například ke spouštění do propastí používali zpočátku třeba i drát 

elektrického vedení, protože neměli dostatek lan. 

Ve Svěcené díře, což je už od nepaměti známá část jeskyní přístupná z povrchu, ovšem ve spodní 

části byla ucpaná vrstvou hlíny a písku, se jim nejprve podařilo vykopat cestu do samotného 

jeskynního systému. Otevřeli zde komín, kterým se spustili do hloubky 27 metrů a objevili střední 

patro jeskyní. 

„Poté je čekala mimořádně obtížná cesta bludištěm puklin sahajících až do spodního patra. Později 

byla nazvána Objevnou cestou a představuje oříšek i pro současné jeskyňáře. Je až nepochopitelné, 

jak ji v roce 1938 ti muži, většinou lesní dělníci, tedy žádní zkušení horolezci, prošli,“ popisuje 

vedoucí jeskyní. 

„I dnes je lidí, kteří ji celou zvládli, docela málo. Řada těch, co to zkusí, se někde v půlce radši 

vrací. Jsou tam velmi úzká a klikatá místa a střídavě to vede nahoru a dolů, takže člověk vertikálně 

urazí desítky až stovky metrů, ovšem horizontálně se posune jen o malý kousek. Ne nadarmo se tomu 

přezdívá jeskyňářská maturita,“ dodává. Hledání nových prostor je o intuici i porci štěstí. 

Při hledání nových prostor je navíc potřeba mít správnou kombinaci štěstí a intuice. 

„Nejtěžší je najít to správné místo, kde začít. Můžete tu kopat celý život, vykopete v sedimentech 

pár desítek metrů chodby a nic z toho, protože bude slepá. A někde stačí s trochu nadsázky odklidit 

trochu kamení a dostanete se do zcela nových třeba i rozsáhlých prostor,“ říká Koudelka, který je sám 

také jeskyňářem. 

Návštěvníci se podle něj v dómech, především v tom největším, často ptají, zda nemůže strop 

spadnout a zavalit je. 

„K něčemu takovému dochází zcela výjimečně a byla by tedy neuvěřitelná smůla, kdyby se to 

stalo zrovna, když jsou tu návštěvníci. Navíc by to vyžadovalo nějaký prvotní impuls, třeba 

zemětřesení nebo velké záplavy, kdy voda vymete z puklin sedimenty a masiv přestane být stabilní.  

Nicméně teoreticky se to samozřejmě stát může, takhle ty prostory vznikaly,“ směje se. 

V následujícím úseku pak návštěvníci opět musí dávat pozor na své hlavy, zároveň se ale mohou 

kochat přehlídkou rozmanité přírodní výzdoby. Ne nadarmo se další prostory jmenují Jeskyně tisíců 

brček a Pohádkové jeskyně. 

Ty byly objeveny v roce 1939 a původně šlo o říční chodbu zaplněnou sedimenty, ve které museli 

objevitelé prolézat úzkou mezerou pod stropem a ještě se proplétat mezi krápníky, které v některých 

místech průchod zcela blokovaly a tak bylo nutné se tímto „sintrovým lesem“ prosekat. Úchvatná 

Záclona i krápníky rostoucí „navzdory gravitaci“ 

Dominantou místa, která patří k jednomu ze symbolů Javoříčských jeskyní, je úchvatná Záclona.  

Dva metry dlouhý, 60 centimetrů široký a místy až čtyři milimetry silný útvar pojmenovaný podle 

svého vzhledu je na okraji ozdoben i jakousi krajkou, jejíž vzorky tvoří plochy krystalizujícího 

kalcitu, a při nasvícení celá dostává sytě rudé zbarvení, což je způsobeno příměsí oxidů železa. 

Pohled na jeden ze symbolů Javoříčských jeskyní - rudě zabarvenou sintrovou Záclonu. 

Vznikla náhodnou souhrou několika okolností, v níž hrál hlavní roli zešikmený strop, nad kterým 

je navíc puklina, z níž pravidelně vytékala voda. Postupně se tak vytvořil „lem“, na kterém narůstaly 

další a další vrstvy. 

„Sklon stropu a množství přitékající vody přitom musí být v takovém poměru, aby voda nestékala 

příliš rychle, protože pak by žádný útvar nevznikl, nebo naopak příliš pomalu, neboť by se začaly 

tvořit jen jednotlivé krápníky. Plus je ještě zapotřebí správné chemické složení vody, aby se z ní kalcit 
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vylučoval rovnoměrně a vznikl tak souvislý útvar. A tyto podmínky musí beze změny přetrvat velmi 

dlouhou dobu,“ shrnuje vedoucí jeskyní. 

Krátce za tímto místem končí krátká prohlídková trasa a lidé vychází umělým východem 

prokopaným v roce 1940 do Svěcené díry. Poněkud netradiční jméno místa vzniklo tak, že zde podle 

pověsti sídlili zlí duchové, které zahnal poustevník žijící v lesích tím, že místo vykropil svěcenou 

vodou. 

Ti, kterým by zhruba čtyřsetmetrová trasa nestačila, mohou vyrazit na tu delší, která je dvakrát tak 

dlouhá. Pokračuje do Jeskyní míru, které objevila skupina jeskyňářů pod vedením Vladimíra 

Panoše v roce 1958. 

Unikátem, který je na nich k vidění, jsou takzvané excentrické krápníky připomínající kaktusy či 

korálové útesy, neboť jsou spirálovitě pokroucené nebo rostou jiným směrem než pouze svisle dolů. 

„Existuje několik teorií, jak vznikají. Nejpravděpodobnější je ta, že množství vody dostatečně 

velké na to, aby se vytvořila na konci krápníku kapka, takže začne vzlínat po nerovném povrchu zpět 

a současně krystalizuje. Krápník tak začíná na stropě růst do všech směrů a tedy jakoby navzdory 

zemské přitažlivosti,“ uzavírá Koudelka, zatímco se vracíme zpět na povrch. 

Javoříčské jeskyně se nachází nedaleko Olomouce. 

https://olomouc.idnes.cz/serial-podzem...px?c=A180718_142746_olomouc-zpravy_stk 

 

08. 80 let od objevení Javoříčských jeskyní. 

ekolist.cz | 24. 07. 2018 | Téma: Javoříčské jeskyně 

Kopec Špraněk. Výrazná krajinná dominanta. Nejrozsáhlejší kra devonských vápenců v oblasti 

Javoříčsko-mladečského krasu. Pitoreskní skalní brána Zkamenělého zámku. Území se vzácnou 

květenou a s výskytem mnoha zvláště chráněných druhů živočichů. Pestrá krajinná mozaika. Od 

skalních stepí, přes vápencové bučiny až po zachovalé suťové lesy. Plošně malé území s vysokou bio 

i geodiverzitou. A to nejcennější se skrývá pod zemí. 14. dubna 2018 uplynulo přesně 80 let od 

okamžiku, kdy lidé poprvé vstoupili do velkých podzemních dómů a podívali se na krásy kopce 

Špraňku i „z druhé strany“. 

Javoříčské jeskyně od A do Z 

Složitý podzemní systém chodeb v několika horizontech nad sebou vytvořil předchůdce 

současného potoka Špraňku. Jeskyně se nacházejí v ostrůvku devonského vápence a jsou součástí 

řady krasových jevů, které se táhnou v přerušovaném pruhu od Jesence u Konice až po Mladeč u 

Litovle. Oblast tvoří karsologicky vyčleněnou jednotku Javoříčsko-mladečského krasu a 

geomorfologicky náleží jižní části Zábřežské vrchoviny. Devonské vápence vystupující na povrch 

jsou jako mozaika vloženy do okolních nekrasových hornin – břidlic, drob a fylitů. Vývojově 

nejstarší, nejvýše položené podzemní prostory jsou postiženy řícením, a vznikly zde proto největší 

prostory – dómy. V místě skalní brány Zátvořice dosáhlo řícení až k povrchu, a tak byl zavalen již 

velmi dávno před příchodem člověka původní – přirozený – vchod do podzemí. 

Čím jsou Javoříčské jeskyně nejznámější? Bezesporu pestrostí a bohatostí krápníkové výzdoby. 

 Od drobných průsvitných brček přes stropy pokryté většími či menšími stalaktity až po obrovité 

stalagmity, které daly jméno největší prostoře na přístupné trase – Dómu gigantů. Jsou zde rozsáhlé 

sintrové vodopády i sintrová jezírka s jeskynními perlami. Zvláštností jsou plochy puklin pokryté 

průsvitnými excentrickými krápníčky, rostoucími jakoby navzdory zemské přitažlivosti do všech 

směrů. Vyskytují se zde vzácné opálové sintry a kryogenní útvary z poslední doby ledové.  

Nejvýraznějším symbolem je skvostná, dva metry dlouhá sintrová Záclona, průsvitná, krásně 

nařasená a zakončená zoubkovaným okrajem. Nejhlubší propasti zde dosahují do hloubky až 

sedmdesáti metrů pod úroveň horního patra (Lví jáma a propast Mnicha v Objevné cestě). Jeskyně 

prostupují téměř celým kopcem Špraněk od severu k jihu a celková délka chodeb v současnosti 

přesahuje 6000 metrů s denivelací 108 metrů, potenciál objevů dalších prostor je stále velký. Zejména 

„panenská“, zatím nedobytá východní část kopce směrem od obce Březina, kde jsou dosud známy 

pouze menší jeskyňky, které nechtějí jen tak lehce pustit jeskyňáře dále do tušených velkých 

pokračování. 
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Než byly jeskyně objeveny 

Krasová krajina přitahovala odborníky i veřejnost již od devatenáctého století. První písemná 

zmínka o jeskyni Průchodnice u Ludmírova pochází z roku 1817. V této jeskyni prováděli na 

přelomu devatenáctého a dvacátého století paleontologické a archeologické výzkumy Jan Knies a 

Benjamin Popelka. V roce 1856 se objevuje záznam o sběru netopýrů z vápencové jeskyně u 

Bouzova pro F. A. Kolenatiho, což je nepochybně jeskyně Svěcená díra. První detailní popis 

téže jeskyně i s vyobrazením od Františka Chalupy pochází z roku 1873. Souborný popis krasového 

území s jeho zvláštnostmi zpracoval roku 1926 Mořic Remeš. Jeho údaje dále detailně rozpracovává 

roku 1932 Josef Blekta. Všichni tuší, že spousta výrazných krasových jevů na povrchu svědčí o 

možném výskytu podzemních prostor. 

Objevné práce 

Vilém Švec – od 1. února 1936 revírník v Javoříčku, rodák z nedaleké vesnice Kadeřín, stejně jako 

většina mužských členů jeho rozvětvené rodiny – žil naplno lesem a myslivostí. Usilovně také ale 

pracoval na objevení tušených velkých jeskyní, o kterých se doposud jenom nahlas snilo. Jako 

kvalitní rozvědka v této době působí jeho synové – z nich hlavně nejmladší Bedřich a jeho kamarád 

Jan Vlček z Bouzova. Podle jejich indicií a také ze svých vlastních zkušeností rozhoduje Vilém Švec 

na podzim roku 1936 o zahájení prací. K pracím uvolňuje několik lesních dělníků z Javoříčka a 

Březiny. Paralelně začínají odrovnávat suť v řícené Zátvořici, kterou správně pokládá za probořený 

portál jeskyně, a odkopávají sedimenty v jeskyni Svěcená díra. V Zátvořici byly práce záhy 

zastaveny pro nebezpečí řítících se kamenů. Bylo zvětšeno úsilí při vyklízení jeskynní hlíny, štěrků 

a písků ve Svěcené díře. Po odkopání sedimentů narazil pod sintrovou deskou dělník Brosinger v 

jižním koutě jeskyně na ústí komína, zatím čtyři metry hlubokého. Po několika týdnech práce někteří 

dělníci přestávali věřit v úspěch, protože neviděli výsledky svojí těžké práce. Zůstali jen dva vytrvalci 

– Adolf Brosinger a Josef Zapletal. Šestý týden se ukázal úzký otvor mezi balvanem vklíněným v 

puklině a sypala se dolů hlína. Po rozšíření otvoru odstřelením se jako první spustili po laně dolů 

Zapletal, Vilém Švec, Bedřich Švec a Brosinger. Jeskyně, do které stropem sestoupili, byla 

počáteční dutinou systému propastí tzv. Švecovy objevné cesty. V květnu 1937 provedl první 

zaměření těchto prostor František Meisl, který byl revírníkem Švecem přizván ke spolupráci. Plán 

komína byl zakreslen 20. 5. 1937 na Plumlově. 

Takto vzpomíná na události kolem objevu jeskyní syn revírníka Švece Bedřich v dopise z roku 

1995: „Když byl tatínek přeložen do Javoříčka… měl jsem příležitost prozkoumat v okolí každou 

díru, a těch je tam spousta. Nejvíce mě zajímala Zátvořice. Tam byly chodby na všechny strany a 

veliké balvany. S Vlčkem jsme tam jednou bloudili a nemohli se dostat ven, přestože jsme si dělali 

značky… Hlavní práce začínala ve Svěcené díře. A to bylo také to nejobtížnější… On tenkráte žádný 

nevěděl, jak to dělat. Nepracovalo se zde stále. Lesní správa v Bouzově nerada vydávala peníze a 

tatínek často platil z vlastní peněženky. Moc lidí tam nebylo zaměstnáno, asi 3 – 4 osoby. Když byla 

uvolněná cesta do středního patra, tak jsme tam zkoumali s Brosingerem, a to ne stále… S 

Brosingerem byl jsem před objevením nynějších velikých jeskyní zase na zkoumání. Po dlouhé 

nebezpečné cestě jsem se po provaze spustil do propasti. Brosinger ten provaz držel. Byla tam menší 

prostora a na všechny strany chodby. Nemohli jsme ale už dále, museli jsme se vrátit, neboť ta 

karbidová lampa tak dlouho nestačila. Byli jsme tenkráte na začátku velikých jeskyň, i když jsem to 

nevěděl. Nechci tím říci, že jsem byl první v těch jeskyních. Nikdo by tuto práci nemohl udělat sám… 

Tatínek se o všechno staral. Objevitel je můj tatínek.“ 

Již od počátků bylo cílem co nejdříve jeskyně zpřístupnit veřejnosti a povznést pozapomenutý 

kraj. První návštěvníci se do podzemí podívali již měsíc po objevu jeskyní – úctyhodný výkon.  

Původní trasa vedla přes Suťový dóm a Spojovací chodbu do Dómu gigantů. Zde návštěvníci 

udělali malé kolečko pod Niagarou a vraceli se stejnou cestou zpět. Podle dobových záznamů byl o 

nově objevené jeskyně opravdu velký zájem a bývalo tu až tisíc návštěvníků za víkend. V roce 1939 

byly k návštěvnímu okruhu připojeny Pohádkové jeskyně se Záclonou. Na přelomu let 1940 a 1941 

byl prokopán umělý průchod mezi známými jeskyněmi a Svěcenou dírou, a návštěvníci se tudíž 

nemuseli vracet stejnou cestou. Protože vstup do jeskyní byl velmi strmý a nestabilní, už od počátku 
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se uvažovalo o jeho nahrazení. Jako alternativa přicházela do úvahy Zátvořice. Původně se počítalo 

s odrovnáním suti, ale nakonec zvítězila jistější a méně nebezpečná varianta vystřílením tunelu, který 

zával obchází. Tak byl v roce 1953 otevřen nový, pohodlnější vstup a zároveň vybudována nová 

správní budova. Dalším mezníkem byl rok 1958, kdy bylo skupinou Kabinetu pro geomorfologii pod 

vedením dr. Panoše objeveno pokračování horního patra, tzv. jeskyně Míru. Také tato část byla 

nedlouho po objevu – v roce 1962 – zpřístupněna veřejnosti. Celková délka prohlídkové trasy tak 

dosáhla délky 788 metrů a platí to dodnes. Od objevení prošly jeskyně správou několika organizací 

(Lesní správa, Turista, Čedok, Krajské vlastivědné muzeum Olomouc). Po roce 1991 jejich ochranu 

a provoz zajišťovala organizace státní ochrany přírody ČÚOP, později AOPK ČR a v roce 2006 

se jeskyně staly součástí Správy jeskyní ČR. Chyby předchozích správců i časem opotřebované 

technické objekty napravila kompletní rekonstrukce podzemní návštěvnické trasy v roce 1997. V roce 

2015 prošla rekonstrukcí také správní budova, zázemí pro návštěvníky i celý povrchový areál.  

V roce 1949 byla vyhlášena NPR Špraněk, která byla v roce 2013 podstatně rozšířena. Kopec 

s jeskyněmi je také součástí EVL Špraněk. Javoříčské jeskyně jsou jeskyněmi s nejbohatší a 

nejpestřejší krápníkovou výzdobou České republiky. Jsou největším jeskynním systémem na 

Moravě mimo vlastní Moravský kras. Jsou největším zimovištěm vrápence malého (Rhinolophus 

hipposideros) a za osmdesát let od objevení jimi prošlo již několik milionů návštěvníků. 

Remeš, Mořic: Málo známé území Moravského krasu. Časopis Vlastivědného spolku 

muzejního Olomouc, XXXVIII. str. 30-40 s mapkou, 1926. 

Blekta, Josef: Kras mezi Konicí a Litovlí. Věstník Přírodovědeckého klubu v Prostějově, roč. 

XXII., str. 1-48,1932. 

Panoš, Vladimír: Jeskyně Severomoravského krasu. Státní tělovýchovné nakladatelství, 

Praha 150str, 1955. 

Kostroň, Karel, Martin a SVOJANOVSKÝ, Radek, ed.  

Kras severomoravský: topografie a popis krasového území mezi Konicí a Litovlí. 

 Průhonice: Správa jeskyní České republiky, 2017. Acta speleologica. ISBN 978-80-87309-2-1 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/pri...0-let-od-objeveni-javoricskych-jeskyni 

 

09. Foto ABC: Dóm gigantických krápníků. 

abicko.cz | 09. 08. 2018 | Téma: Javoříčské jeskyně 

Tak se původně jmenoval Dóm gigantů, jedna z nejúchvatnějších síní Javoříčských jeskyní. Od 

jeho objevu (a tím objevu celého jeskynního systému) uplynulo letos 80 let. 

Jeskyni objevil místní revírník v roce 1938 a se svými kolegy zahájil výkopové práce. A již o rok 

později byly Javoříčské jeskyně zpřístupněny veřejnosti. Jeskynní systém má dvě patra, ale jsou 

reálné předpoklady, že pod nimi leží ještě jedno, které teprve čeká na své odkrytí. Zpřístupněné části 

Javoříčských jeskyní jsou celoročně otevřeny pro veřejnost. 

https://www.abicko.cz/clanek/23552/foto-abc-dom-gigantickych-krapniku 

 

10. Tipy, kam vyrazit na poslední prázdninový výlet. 

chytrazena.cz | 30. 08. 2018 | Autor:  Litovelské Pomoraví | Téma: Javoříčské jeskyně 

Poslední týden prázdnin a příjemné počasí babího léta přímo vybízí k objevování nových, dosud 

nepoznaných míst. Vydejte se proto za dobrodružstvím, než vás dostihnou povinnosti, které se sebou 

nese září. Přinášíme soubor tipů, které uspokojí jak obdivovatele přírody, architektury nebo gurmány, 

tak rodiny s dětmi i sportovce tělem a duší. 

Romantické Litovelské Pomoraví 

Rozsáhlá oblast v okolí řeky Moravy svádí k bezcílným toulkám přírodou. Litovelské Pomoraví 

je mimořádné a výjimečné hned v několika směrech. Lužní lesy jsou neobyčejně zachovalé a 

nenarušené lidskou rukou a poskytují domov celé řadě vzácných rostlin a živočichů. V oblasti funguje 

několik cyklistických tras pro milovníky aktivnější dovolené. Uprostřed tohoto jedinečného 

přírodního systému leží královské město Litovel. Právě ono propůjčilo svůj název celé chráněné 

oblasti. 
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Pivo z hanáckých Benátek 

Při návštěvě v Litovli nemůžete minout Pivovar Litovel, který letos slaví 125 let od svého otevření.  

Mimo exkurze do samotného pivovaru s varnou s původním vybavením zde existuje i muzeální 

expozice. 

Unikátní stálá expozice z historie pivovarnictví funguje od roku 1988 jako vůbec první svého 

druhu na Moravě. „Můžete u nás vidět například historické ležácké sudy na zrání piva, pivovarnické 

nástroje, staré lahve a také vzpomínku věnovanou slavnému zápasníkovi Gustavu Frištenskému, který 

je neodmyslitelně spjat s pivovarem a městem. Část expozice se věnuje také starým řemeslům 

spojeným s pivovarnictvím, jako jsou bednářství a sladovnictví. Návštěvníci tak v muzeu najdou třeba 

ukázky různých druhů sladů, ale také nástroje a nářadí, které naši předci používali při tradiční výrobě 

piva,“ popisuje duchovní otec muzea a emeritní sládek Pivovaru Litovel Miroslav Koutek. 

Za historií Hané do Příkaz 

Hanácký skanzen je vzácným dokladem vesnické architektury a života v oblasti Hané. Můžete zde 

navštívit originální hanáckou hospodu z 30. let dvacátého století, expozici praní a žehlení, sbírku 

dětských hraček a staré včelařské pomůcky. Skanzen najdete ve vesnici Příkazy. 

Velkolepé Javoříčské jeskyně 

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů 

a propastí s nejbohatší výzdobou v ČR. Celý systém jeskyní je dlouhý přes 4 kilometry, z toho 800 

metrů je zpřístupněno veřejnosti. Podzemní prostory mají velmi rozmanitou krápníkovou výzdobu od 

nejjemnějších brček až po několik metrů dlouhé stalaktity, stalagmity a mohutné sintrové kupy. V 

hojné míře jsou tu také excentrické krápníky rostoucí proti zákonům gravitace. V horkém létě oceníte 

osvěžující teplotu, která se celoročně pohybuje okolo 8°C. 

Nejstarší palírna v Evropě 

Palírna U Zeleného stromu letos v červnu oslavila úctyhodných 500 let od svého založení, a je 

tedy nejstarší palírnou v Evropě. U této příležitosti hostí Muzeum a galerie v Prostějově výstavu o 

její dlouhé a pestré historii. Na výstavě návštěvníci prožijí příběh 500 let palírny v audiovizuální 

formě a ve vybraných dnech si mohou vyzkoušet namíchat alkoholické drinky stejně jako před mnoha 

staletími. „Navíc každý dospělý návštěvník obdrží speciální limitovanou edici kořalky se staletou 

tradicí,“ láká na prohlídku Boris Rajdl z Palírny U Zeleného stromu. Výstavu lze zhlédnout v 

prostějovském muzeu na nám. T. G. Masaryka 2 až do 16. září 2018. 

Za draky na hrad Bouzov 

Hrad tyčící se nad stejnojmenným městečkem vyvolává téměř dokonalou iluzi mohutného 

středověkého sídla, což je dáno velkou přestavbou hradu v 19. století. Pro svou majestátnost bývá 

hrad i jeho okolí často využíván filmaři při natáčení romantických scenerií pohádek. Pro návštěvníky 

jsou zde přichystány kostýmované a večerní prohlídky. Hrad nabízí několik tras, kde si můžete 

prohlédnout reprezentační a obytné prostory hradu, jeho technické zázemí či vystoupat na hlásnou 

věž. Ve sklepeních hradu je připravena expozice Draci a drakobijci, s draky v životní velikosti. Za 

návštěvu stojí i městečko Bouzov, kde sídlí Muzeum místní historie a řemesel či sklářská minihuť. 

V rytmu bublinek Bohemia Sektu 

Ve Starém Plzenci návštěvníci objevují krásu sektů rozmanitých vůní a chutí. Dvouhodinový 

program hosty zasvětí do tajů výroby nejznámějších českých šumivých vín. Prohlídka, oceněná v 

roce 2016 jako TOP vinařský cíl, je rozdělená do dvou částí - z exkurze do původních sklepů z 19. 

století, ve kterých vznikají lahodná šumivá vína klasickou „šampaňskou“ metodou, která odhaluje 

způsob, jakým se se setřásají kvasinky či jak se sekty odkalují. Představí se i moderní „charmatová“ 

výroba sektů, dostanete se přímo do středu dění a budete moci na vlastní oči sledovat, jak „Bohemka“ 

vzniká. Ve druhé části exkurze návštěvníky čeká degustace pod vedením zkušeného sommeliéra, 

která návštěvníky naučí poznávat jedinečné vůně a chutě různých sektů. 
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11. Návštěvnost turistických cílů v našem kraji letos ovlivnily tropické teploty. 

olomouckadrbna.cz | 31. 08. 2018 | Téma: Javoříčské jeskyně 

Tropické teploty o letních prázdninách ovlivnily návštěvnost turistických cílů a koupališť v 

Olomouckém kraji. Zatímco do zoologické zahrady v nezvykle teplém srpnu ve srovnání s loňskými 

prázdninami zavítalo méně návštěvníků, tak více lidí v parných dnech vyhledalo chlad jeskyní či se 

šlo osvěžit na koupaliště. 

Výrazně vyšší návštěvnost než loni mělo o letních prázdninách koupaliště ve Šternberku na 

Olomoucku. „Naše tržby budou určitě o 20 až 30 vyšší než v předchozích dvou sezónách,“ řekl 

správce šternberského koupaliště Jaroslav Vyhnánek. Chladnější červenec se podle něj vyznačoval 

slabší návštěvností. V závěru července se ale prudce oteplilo a bazén byl zhruba pět týdnů v obležení 

návštěvníků. 

Tropické teploty v druhé polovině prázdnin zvýšily zájem lidí o Javoříčské jeskyně nedaleko 

Litovle na Olomoucku. „Červenec byl ve srovnání s loňskem trošku slabší, v srpnu byla ale 

návštěvnost lepší. Celková návštěvnost je tak zhruba stejná jako loni,“ řekl vedoucí správy 

Javoříčských jeskyní Martin Koudelka. 

Při tropických teplotách, které letos panovaly několik týdnů, lidé podle Koudelky jeskyně 

vyhledávali, častěji než je pro letní období obvyklé. „Chodili se k nám zchladit. Bylo to vidět i na 

složení návštěvníků, kdy k nám chodilo hodně rodin s dětmi,“ dodal Koudelka. 

Naopak slabší návštěvnost měla v parných dnech zoologická zahrada na Svatém Kopečku u 

Olomouce, která patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. „Začátek roku 

byl horší, potom se návštěvnost výrazně zlepšila a před prázdninami to vypadlo velmi nadějně. Pak 

ale přišlo teplé počasí,“ řekla mluvčí zoo Karla Břečková. 

V červenci ještě byla návštěvnost svatokopecké zoo průměrná, avšak v srpnu už se kvůli tropickým 

teplotám výrazně snížila. „Každopádně z pohledu celkové návštěvnost od začátku roku jsou naše 

výsledky pozitivní a jsme zhruba na stejné návštěvnosti jako loni,“ uvedla Břečková. 

Vysoké teploty se nepříznivě podepsaly také na srpnové návštěvnosti hradu Bouzova na 

Olomoucku. Obvykle chladný interiér hradu byl letos v létě kvůli dlouhotrvajícím vedrům nezvykle 

vyhřátý. „Teplo se dostalo všude. V červenci byla návštěvnost ještě vyrovnaná jako loni, pak ale 

přišla příšerná vedra a bylo vidět, že lidé už opravdu nemohli,“ řekla bouzovská kastelánka Zuzana 

Šulcová. 

V červenci na Bouzov zavítalo 25.000 návštěvníků a v srpnu jich bylo 20.000. „Za celou letošní 

sezonu máme nyní o 1200 návštěvníků méně než loni. „V roce 2017 jsme měli 111.000 návštěvníků 

a nyní jsme na téměř 90.000 návštěvnících. Pokud na podzim hned nezačne sněžit a mrznout, tak to 

doženeme“ podotkla Šulcová. 

https://www.olomouckadrbna.cz/zpravy/s...-letos-ovlivnily-tropicke-teploty.html 

 

12. Akce! Uspávání netopýrů 

17. 10. 2018 MEN/WOMEN only; Téma: Javoříčské jeskyně 

Vítejte v Parku kultury a oddechu Marka Pešky. Editor Metra pro vás vybral to nejlepší, co můžete 

v blízké době zažít.  

Výstava 

Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět 

19. října – 30. června 2019, Národní technické muzeum – Praha  

Výstava Made in Czechoslovakia představí návštěvníkům technický a průmyslový vývoj 

samostatného československého státu po celou dobu jeho existence, tedy od roku 1918 do roku 1992.  

Divadelní festival 

Palm Off Fest 2018 

19. – 28. října, Divadlo pod Palmovkou – Praha 

I tentokrát festival nabídne to nejlepší ze středoevropského divadla; součástí programu bude opět 

přehlídka nejzajímavějších dokumentů, diskuse s tvůrci, speciální debata i semináře.  

pro rodiny s dětmi  
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Magion na dálkové ovládání 

20. října, Akademie věd ČR – Praha  

V těchto dnech, přesně 24. října 1978, byla do kosmu vypuštěna československá družice Magion. Na 

akci se dozvíte více o tomto přístroji. Navíc tu bude komentovaná prohlídka výstavy, která Magion 

představuje blíže.  

gastrofestival  

Prague Coffee festival 

20. – 21. října, Pražská tržnice (Holešovice)  

Přijďte si společně s námi vychutnat již sedmý ročník Prague Coffee Festivalu. Stejně jako v 

uplynulých letech se můžete těšit na bohatý festivalový program plný výborné kávy z nejrůznějších 

koutů světa, včetně neomezené ochutnávky v ceně vstupného. Ale také na prezentace vybraných 

pražíren a kaváren, cuppingy, workshopy či zajímavé přednášky.  

Vodácká akce 

Zamykání Sázavy 

20. října, Týnec nad Sázavou – Pikovice  

Děda Sázava zamkne řeku kouzelným klíčem a vodáci se vydají na poslední plavbu po Sázavě. 

Sjížděný úsek řeky Týnec nad Sázavou – Pikovice.  

Design 

Designblok 2018 

25. října, Výstavistě Praha  

Designéři, značky, studia, módní přehlídky, koncerty, divadlo, přednášky, diskuse a workshopy. Je 

tu další Designblok! Těšíme se.  

Tanec 

Pbs Day 

27. října, Kasárna Karlín – Praha  

Chystá se akce plná breakdance soubojů, graffiti, hip-hopu a tak.  

Party  

DJ High Contrast 

27. října, Roxy – Praha  

Lincoln Barrett aka High Contrast se vrací do Roxy. Legenda drum&bassu minulý rok vydala 

našlapané album Night Gallery. Barrett na něm potvrdil, že DJ už nejsou jen za gramci, ale že si svou 

hudbu nahrávají se živými nástroji. Na desce je tak slyšet klavír, kytara i jeho hlas. Pár kousků jistě 

v Roxy zahraje.  

Show 

Fmx Gladiators Games 2018 

3. listopadu, 02 arena – Praha  

Zvuk motorů, adrenalin v krvi a našlápnutá atmosféra. Během nejstarší FMX akce v Evropě se země 

opět zachvěje v základech. Největší freestyle motokrosový svátek tradičně přiveze do Prahy špičky 

světové scény FMX, které do gladiátorských klání povedou čtyři kapitáni. Na diváky čeká strhující 

show, motorky, sněžné skútry, létající auto i další překvapení.  

Příroda 

Uspávání netopýrů 

3. listopadu, Javoříčské jeskyně  

Tematicky zaměřené prohlídky s průvodcem po Javoříčských jeskyních se zaměřením na netopýry.  

akce  

Na den pod zem 

3. – 4. listopadu, různá místa v Praze  

I letos se budete moct podívat do tajemných podzemí. Například loni byly otevřeny podzemní 

prostory pod Šárkou. A co to bude letos? Dozvíte se na www.nadenpodzem.cz.  
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Koncert 

Too Many Zooz 

5. listopadu, Fléda – Brno  

Too Many Zooz jsou americký buskingový fenomén, který se zrodil v metru New Yorku. Jejich 

unikátní zvuk je tavicí kotel všech různých stylů od jazzu přes afrokubánské rytmy, funk až po taneční 

strukturu EDM a housu.  

Sportovní festival 

Festival Life! 

9. – 11. listopadu, Výstaviště – Brno  

Na své si přijdou jak sportovní nadšenci, tak tanečníci, na které čekají workshopy a soutěže. Součástí 

bude i oblíbené setkání youtuberů.  

Gastrofestival 

Festival otevřených sklepů 

10. listopadu, vinice Pálava  

Po čtyřech letech se tento oblíbený festival vrací pod Pálavu. Zdejší vinice s výhledem na nejkrásnější 

dominantu Moravy jsou místem se skutečným geniem loci.  

Filmový festival 

Severský filmový podzim 

15. listopad, Kino Lucerna – Praha  

Už podeváté se uskuteční přehlídka filmů ze Skandinávie. 

 

13. Kam na víkend? 

01. 11. 2018 Instinkt; Karolína Vopičková;  Empresa Media, a.s. Téma: Javoříčské jeskyně 

Listopad není jen chmurný měsíc, kdy se slaví Dušičky. Ne! Právě v onen svátek zemřelých se 

také rodilo a na svět přicházely osobnosti. Jaké? Pověstný maršálek Josef Václav Radecký z Radče; 

český šlechtic, politik a donátor Jan Nepomuk František Harrach; spisovatelka, cestovatelka a 

učitelka Barbora Markéta Eliášová – první Česka, jež cestovala kolem světa… A roku 1892 byl toho 

dne založen první sportovní klub u nás – Slavia… Všem krásný víkend!  

Běh po autodromu 

Rychlá kola v Autodromu Most už podruhé vystřídají nadšení hobby běžci. Amatérské závody 

The Most Halfmarathon se na okruhu konají v sobotu 3. listopadu. Novinkou je štafeta pro tříčlenná 

družstva. Přihlásit se lze i přímo na místě – za 450 Kč.  

Pod taktovkou studentů 

Na mimořádný koncert zve Karlovarský symfonický orchestr, který přichystal spolu s berlínskou 

Vysokou hudební školou Hannse Eislera. Představí se na něm talentovaní adepti dirigentského umění. 

Akce se koná 2. listopadu v Karlových Varech. Více na www.kso.cz  

Nocování se strašidly 

Čas jen pro sebe si mohou užít rodiče v pátek 2. listopadu. V ten čas pořádá Tyjátr v Plzni 

celonoční akci pro děti od šesti let. Připraven bude zábavný program: soutěže, výroba masek i čtení 

pohádek. Podrobnosti o Halloweenské noci na www.tyjatr.eu  

Zdravá tráva 

Přednášky, workshopy, kosmetiku, zdravé potraviny i koncerty nabídne další ročník 

mezinárodního veletrhu konopí a léčivých bylin Cannafest. Podeváté se uskuteční na výstavišti PVA 

Expo Praha, a to od 2. do 4. listopadu. Vstup na místě je 200 Kč. Více na www.cannafest.cz  

Pouť pro odvážné 

Od stavení ke stavení… To je podtitul akce nazvané Putování strašidel, která se 2. listopadu koná 

v Písku. Během cesty se budou zpívat písničky, zachraňovat duchové, zapalovat očistné ohně… Vše 

zakončí promítání v kině (vstup 120 Kč, strašidla za polovic). Masky na sebe, lampiony s sebou! 

Kapří hody 

Výlov rybníku se odehraje 2. – 4. listopadu v Kamenici (u Krásné Hory nad Vltavou). Rybáři 

přijedou už v 9:00, o hodinu později bude zahájen sám výlov u Penzionu Mlýn Kamenice. Restauraci 
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poté provoní rybí polévka i čerstvě vyuzený kapr; živé ryby se chystají k prodeji. A v 16:00 začíná 

taneční zábava. (Průběh akce je každý den totožný.) Rybičky opět s mikrofonem  

Po pěti letech vyjde kapele Rybičky 48 nová deska. Při té příležitosti se vydala skupina na turné 

po ČR a zastávku má i v Liberci. Koncert plný známých i nových hitů se v místním domě kultury 

uskuteční 2. listopadu. Vstupné 315 Kč.  

Umírání v pravěku 

Akci nazvanou Život a smrt v pozdní době kamenné pořádá Archeopark pravěku Všestary. Po celý 

víkend 3. – 4. listopadu budou na programu komentované interaktivní projekce, dušičkové obřady, 

malování léčebného tetování, ochutnávka horké medoviny nebo poznávání léčivých bylin. Děti si 

navíc vyrobí obřadní masku.  

Lámání hlav 

Klub kouzel a magie sídlící v Pardubicích pořádá 3. listopadu pro velký zájem druhý ročník 

interaktivní Výstavy hlavolamů. Vedle záhad nebudou chybět ani soutěž v rychloskládání Rubikovy 

kostky, vystoupení kouzelníka a napínavý seminář. 

Čoko show 

Festival plný sladkostí se koná o víkendu 2. – 4. listopadu v Ostravě. Výstaviště Černá Louka ožije 

ČokoFestem, který do areálu zřejmě přiláká (nejen) milovníky cukrovinek. Na programu jsou 

degustace, čokoládové vaření i workshop. A také výstava. Vstup je 60 Kč za dospělého, 40 Kč pro 

studenty a důchdce. 

Dobrou noc, kluci ušatý! 

První listopadovou sobotu – 3. 11. – se budou v Javoříčských jeskyních „uspávat netopýři“. 

Klasickou prohlídku jeskyně doplní poutavé vyprávění zoologa, které bude zakončeno prezentací.  

Každý účastník navíc obdrží suvenýr. Objednávka předem nutná!  

Blechy a krtci 

Poklady z půdy či stodoly budou nabízeny k prodeji na Bleším trhu, který se koná 3. listopadu v 

Bystřici nad Pernštejnem. Akce se odehraje v Centru Eden – po celou dobu bude pro dospělé otevřena 

pivnice se speciály místního minipivovaru. A děti se zabaví v Krtčí noře.  

Menší než atom 

Mikrosvět se bude zkoumat ve Vida! science centru v Brně. Víkend v mikrosvětě se uskuteční 3. 

– 4. listopadu a láká na mikroskopy všeho druhu, na pokusy, přednášky i výstavy… Vstup je 190 Kč, 

snížený za 110 Kč a přednášky jsou zdarma.  

Když knížka pomáhá… 

Centrum Zlaté Jablko ve Zlíně hostí podzimní K1nihotrh. Tentokrát charitativní akce, která se 

uskuteční v pátek 2. listopadu, pomůže mladému Jakubovi z Kroměříže, jenž trpí dětskou mozkovou 

obrnou. Knížky za symbolické ceny bude možné koupit od 15 do 19 hodin. 
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04. 04. JESKYNĚ BALCARKA 

01. U Balcarky si turisté prohlédnou noční motýly. 

02. Ostrov u Macochy 

03. Po kom je pojmenována Stojanova kaple v Balcarce? 

 

01. U Balcarky si turisté prohlédnou noční motýly. 

Blanenský deník | 11. 07. 2018 | Autor: (adf) | Téma: Jeskyně Balcarka 

Cvrkání cikád. Vůně letní noci. A třepotání křídel nočních motýlů. Jan Dvořák a Jan Hrnčíř 

provedou zájemce světem můr v sobotu od deváté hodiny večer. Sraz je na parkovišti u jeskyně 

Balcarka. „Příchozím přiblížíme méně známé druhy motýlů Moravského krasu,“ vysvětlují 

organizátoi výběr místa. Když bude pršet, tak se pozorování neuskuteční 

02. Ostrov u Macochy 

Blanenský deník | 20. 07. 2018 | Téma: Jeskyně Balcarka 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Kromě pánů z Holštejna obec vlastnilo mnoho 

dalších rodů. 

Roku 1785 Ostrovští zavedli školní docházku. Školu postavili v roce 1815. Roku 1912 byl Ostrov 

u Macochy povýšený na městys. Obklopuje ho příroda Moravského krasu. Díky tomu je oblíbeným 

cílem turistů, kteří míří nejčastěji do jeskyně Balcarka. Na jejím objevení a zpřístupnění měl velkou 

zásluhu tehdejší starosta Josef Šamalík. K panoramatu městyse neodmyslitelně patří větrný mlýn z 

počátku 19. století. V Ostrově v současnosti žije 1102 obyvatel a je sedmadvacátou vesnicí, kterou 

v seriálu představujeme. 

Další díl vychází v pátek 27. července a bude z Holštejna. 

Foto popis| Tradiční Masopust. V Ostrově u Macochy se dodnes konají masopusty. Za pořádáním 

stojí především tamní dobrovolní hasiči. Na fotce je výjev z masopustu v roce 1970. 

Foto popis| Základní kámen. V sedmdesátých letech Ostrovští vybudovali novou budovu základní 

školy. Na fotografii je zachycené poklepání základního kamene stavby v květnu roku 1973. 

Foto popis| Knihovna. Otevření nové obecní k1nihovny v roce 1980. Funguje dodnes. 

Foto popis| Hudební veselí. Na fotografii jsou zachycení členové dechové hudby na Kateřinských 

hodech v roce 1930. 

Foto popis| Hodový průvod. Na snímku je ostrovský hodový průvod v roce 1955. V čele průvodu 

jde dráteník. 

Foto popis| Slavnostní otevření. Novou základní školu stavěli v Ostrově u Macochy dva roky. V 

roce 1975 ji slavnostně otevřeli, což dokládá i tato fotografie z události. 

Foto popis| Oslava v kulturním domě. Oslava Mezinárodního dne žen v osmdesátých letech 

minulého století. 

Foto popis| První Máj. Středem městyse prochází prvomájový průvod v roce 1963. 

Foto popis| Mužská práce. Ostrovští muži v osmdesátých letech minulého století opravují tamní 

hasičskou nádrž. 

 

03. Po kom je pojmenována Stojanova kaple v Balcarce? 

Týden u nás  | 01. 08. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Balcarka 

Tajemné podzemí Moravského krasu 

Když návštěvníci projdou téměř celou prohlídkovou trasu jeskyně Balcarky s čarokrásnou 

krápníkovou výzdobou, dostanou se do nevelké prostory nazvané Objevitelský dóm nebo též 

Stojanova kaple. Právě sem se z malého závrtu na povrchu, ze kterého v zimě stoupal teplý vzduch, 

dostali na začátku roku 1924 objevitelé pod vedením místního občana a jeskynního badatele Josefa 

Šamalíka. Objevili pak podstatnou část jeskynního bludiště pod Balcarovou skálou. 
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Prostoru zdobí bělostné povlaky nickamínku, krápník pod stropem ve tvaru svíce a také skalní 

most. Sám Šamalík objevené části pojmenovával, a protože tento dóm skutečně kapli připomíná, 

nazval ji Stojanovou kaplí. Kdo byl vlastně onen muž, jehož jméno prostora nese? 

V nejvýznamnější knižní publikaci „Krápníkové jeskyně ostrovské“, kterou Šamalík roku 1937 

vydal, sám k tomuto píše: „Nová jeskyně podobá se kapli, a proto nazval jsem ji z velké úcty a 

vděčnosti k zemřelému arcibiskupu senátoru dru Stojanovi Stojanovou kaplí.“ Antonín Cyril Stojan 

působil nejdříve jako farář v Dražovicích u Vyškova, později byl proboštem kroměřížským. 

Arcibiskupem olomouckým se stal roku 1921. Rok před tím získal senátorské křeslo, kde zasedal až 

do své smrti. Zemřel 29. září 1923, tedy necelý půlrok před Šamalíkovým objevem. Stojan byl 

proslulý svým sociálním cítěním. Organizoval charitativní katolické spolky. Mezi lidem byl velmi 

oblíbený a dostal přezdívku „Tatíček Stojan“. 

Je známo, že některé významné osobnosti si na počátku 20. století nechávaly vydat nevelký náklad 

dopisnic se svojí podobiznou. Známy jsou pohlednice badatele Jana Kniese ve spojitosti s malým 

muzeem, které založil ve Sloupě. I Josef Šamalík v tomto období posílal dopisnice se svojí fotografií.  

A nedávno se objevila i prošlá dopisnice z roku 1905 s podobiznou dra Stojana z doby, kdy působil 

jako farář. Stojan píše soukromý vzkaz jistému hospodářskému akademiku v Táboře panu Josefu 

Nečasovi. Na lícové straně dopisnice, kde je Stojanova fotografie, je předtištěna i malá reklama: 

„Odebíráte rolnické časopisy? Ne-li, dopište si o Selské Hlasy, Rolnické Noviny, Selku, Selské Cepy 

nebo Selský Obzor na redakci do Ostrova, pošta Sloup. Každý předplatitel dostane zdarma velký 

Rolnický Kalendář.“ Tato reklama ukazuje i na bližší propojení Stojana s Šamalíkem, protože na 

Šamalíkově 1904 je pod jeho fotografií poznámka: Josef Šamalík, rolník, redaktor Selských Hlasů, 

Ostrov, pošta Sloup. 

Ctihodný muž, duchovní Antonín Cyril Stojan se zapsal do historie nejen svými dobrými činy v 

oblasti své působnosti, ale jeho jméno je nesmazatelně spojeno i s objevováním jeskyní 

v Moravském krasu. Stojanova kaple se stala branou do tajemného světa plného překrásné 

krápníkové výzdoby v podzemí Balcarovy skály. 

Foto popis| Skalní most ve Stojanově kapli v jeskyni Balcarka. 

 

04. 05. JESKYNĚ NA POMEZÍ 

1. Tipy deníku. Jeskyně Na Pomezí 

 

01. Tipy deníku. Jeskyně Na Pomezí 

Olomoucký deník | 09. 07. 2018 | Téma: Jeskyně Na Pomezí 

V samém srdci Hané, mezi Olomoucí a Mohelnicí, se nachází unikátní komplex zachovalých 

lužních lesů a luk. 

Uvnitř oblasti leží historické město Litovel a lákadlem turistů je vnitrozemská říční delta. 

Litovelským Pomoravím vede řada značených cyklostezek, u nichž lze spatřit mnoho vzácných 

rostlin a živočichů. 

Pustý zámek zvaný Puchart 

Asi 8 kilometrů od Hranic směrem na Potštát 

Zřícenina hrádku Pustý zámek (Puchart), kdysi centra potštátského panství, je přístupná strmým 

výstupem od hostince U tlustého Jana poblíž Boňkova a jižně od Potštátu. Z Hranic vede trasa dlouhá 

asi 8 kilometrů. K vidění jsou zde například pozůstatky kamenných hradeb a hliněný val. Hrad byl 

opuštěn začátkem 15. století. 

Hanácký Mont Blanc 

Velký Kosíř u Čech pod Kosířem, Zábřežská vrchovina 

Přírodní park Velký Kosíř tvoří okolí stejnojmenného vrchu, který je nejvyšším bodem Hané (442 

metrů nad mořem). Na vrchol, kde se nachází rozhledna, vede několik tras, turisté se mohou nechat 

vést žlutou značkou. Nejzajímavějším cílem výletu po okolí je empírový zámek Čechy pod Kosířem 

s anglickým parkem. 

Krasové jeskyně s krápníky 
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Jeskyně Na Pomezí, Lipová-lázně 

Jeskyně v krystalických vápencích jsou přístupné v délce 410 metrů. Vynikají krápníky, jezírky i 

dómy. Uměle proražený vchod je u silnice do Vápenné, 300 metrů od železniční zastávky. 

Prohlídka trvá 45 minut. U jeskyní je prostorné parkoviště, bufet a prodej suvenýrů. 

Publikováno| Olomoucký deník; Tipy deníku; 13 

Publikováno| Prostějovský deník; Tipy deníku; 13 

Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Tipy deníku; 13 

Publikováno| Přerovský a hranický deník; Tipy deníku; 13 

 

04. 06. JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU 

1. Jeskyně Na Špičáku: Nevšední přírodní dílo je rájem vědců i milovníků historie. 

2. Archeologický průzkum odhalil 

3. Po 15 letech skončil epigrafický průzkum jeskyně Na Špičáku. Badatelé objevili 4000 maleb a 

nápisů 

 

01. Jeskyně Na Špičáku: Nevšední přírodní dílo je rájem vědců i milovníků historie. 

reflex.cz | 10. 07. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Jeskyně Na Špičáku  

Kdysi tu nebylo kamenné schodiště, ale jen nenápadná průrva ve skále. Jeskyni Na Špičáku ale 

lidé znali od nepaměti, o čemž svědčí historické nápisy a kresby. Vstupovali do ní ze zvědavosti, ale 

také se tu skrývali před nepřízní osudu. Její prostory jsou dlouhé jen několik set metrů, přesto je v 

nich vepsán velký kus historie. 

Vrch Špičák je jednou z čoček krystalických vápenců, vystupujících na povrch v oblasti na sever 

od města Jeseník. Vápence devonského stáří se tu již v dávné geologické minulosti přetvořily na 

mramory. Agresivní povrchová a dešťová voda pronikala do puklin krystalických vápenců a svou 

výmolnou a korozní činností je narušovala. Tyto procesy postihly i Špičák, kde se postupně vytvářel 

systém puklinových jeskyní. 

Asi před sto padesáti tisíci let postihla velkou část Evropy doba ledová. Mohutný kontinentální 

ledovec postupoval na jih a zastavil se až u nás, právě v oblasti, kde dnes leží město Jeseník. Ledovec 

modeloval krajinu, obrušoval kopce a přivlekl až ze Skandinávie bludné balvany, které dnes v tomto 

koutu Moravy nacházíme. 

Na konci doby ledové začal ustupovat zpět na sever, rozpouštěl se a jeho tavné vody pronikaly 

mimo jiné i do puklin pod kopcem Špičák. Tyto vody byly vůči mramorům velmi agresivní a v 

malém jeskynním bludišti setrvávaly značnou dobu. Dokázaly jeskynní prostory rozšířit a 

vymodelovat velmi zvláštním způsobem. Ledovcové vody byly nejagresivnější při hladině, a tak 

postupem času vytvořily chodby srdcovitého profilu. Dnes jsou symbolem jeskyní Na Špičáku a 

návštěvníci mohou spatřit vodní čáru, kde se po staletí držela hladina vody. 

Po vodě přišel člověk 

Po ústupu ledovce voda postupně opadávala a jeskyně začaly být průstupné. Není známo, kdy do 

ní poprvé vkročil člověk. První písemná zmínka pochází z roku 1430, kde ji zmiňuje krakovský 

prospektor Antonius Walle ve svých Pokynech pro hledače zlata. Mylně ji totiž pokládal za prastaré 

důlní dílo. 
Nápisy a kresby na stěnách a stropech svědčí o tom, že byla hojně navštěvována. Nejstarší 

letopočet vyrytý ve stěně pochází z roku 1519. Unikátní je vyobrazení motivu ukřižování se dvěma 

modlícími se postavami v prostoru nazývaném Kalvárie. Právě toto místo považují někteří historici 

za možnou provizorní modlitebnu českých bratří. Mezi další zajímavé epigramy patří kříž s 

půlměsícem či zkřížené šavle. Některé nápisy a kresby překryly již vrstvy mladého sintru, porézní 

horniny vzniklé vysrážením roztoků. 

V letech 1884-1885 se podzemních prostor ujal sudetoněmecký horský spolek, prostory primitivně 

upravil a poprvé zde prováděl turisty za vstupné. Návštěvníci procházeli jeskyněmi s průvodcem a 

svítili si karbidovými lampami. Tato činnost však neprosperovala a spolek od ní upustil. Přesto 

zůstávala jeskyně Na Špičáku nadále významným turistickým centrem. 
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Ještě roku 1885 byla jeskyně zmapována pod vojenským topografem Johannem Ripperem, jehož 

pozoruhodně přesná mapa byla využívána i ve dvacátém století. O rok později se vlastivědný 

pracovník Adolf Kettner vůbec poprvé zabýval historickými nápisy. Po druhé světové válce se v 

podzemí Špičáku ukrývali krátkou dobu příslušníci organizace Wehrwolf.  

Začátkem padesátých let převzal opuštěné jeskyně národní podnik Turista Severomoravský 

kras, který je v letech 1954-1955 znovu upravil a elektricky osvětlil. V roce 1994 byl přístup 

k jeskyním a některé části prohlídkové trasy přizpůsobeny parametrům invalidních vozíků 

a jeskyně se staly bezbariérovými. V dnešní době jsou spolu s dalšími dvanácti 

zpřístupněnými jeskyněmi v péči státní příspěvkové organizace, Správy jeskyní České republiky. 

A co vlastně dnes návštěvník při prohlídce uvidí? Kromě unikátních srdcových profilů chodeb a 

desítek nápisů také expozici kosterních pozůstatků jeskynního medvěda, ukázky naleštěných 

mramorových desek či drobnou bělostnou krápníkovou výzdobu. Jeskynní atmosféra je prosycena 

nejen vysokou vlhkostí, ale také dechem dávné minulosti … 

Co se skrývá uvnitř? 

Jeskyně Na Špičáku nepatří mezi jeskyně oplývající bohatou krápníkovou výzdobou. Mnoho jí 

už zničili její návštěvníci v průběhu staletí. Přesto se dochovaly masivnější sintrové náteky na stěnách 

a částech podlah i drobné stalaktity a záclonky ve výklencích. Za zmínku stojí i malé sintrové jezírko 

ve Velkém dómu. Pozoruhodným jevem je současná, poměrně rychlá tvorba nových krápníkových 

útvarů, zatím v podobě tenkých dutých brček a malých záclonek.  

Jeskyně je také jednou z mála lokalit s výskytem nickamínku - bílé kašovité hmoty, v podstatě 

nezpevněného sintru. Na stěnách a stropech některých chodeb i v současnosti poměrně rychle přibývá 

a jeho bílé povlaky krášlí jeskyni, starší suché polohy vytvářejí agregáty květákovitých 

tvarů. Jeskyně je také významným zimovištěm letounů. Zatím tu bylo zjištěno sedm druhů letounů a 

běžní jeskynní bezobratlí. V době přeletů byl navíc odchycen netopýr velkouchý. Letouni (netopýři 

a vrápenci) jeskyně Na Špičáku: vrápenec malý, netopýr velký, brvitý, vodní, černý a ušatý. V lomu 

u východu z jeskyně je jezírko, napájené ze spodního patra jeskyně, obývané mimo jiné také čolkem 

horským a ojediněle čolkem velkým. 

Doteky historie 

Jeskyně v minulosti často sloužila jako úkryt. Podle legendy se v ní skrýval i Jan Amos Komenský 

na cestě do Lešna. Svědčí o tom množství historických nápisů. Orientační archeologický průzkum 

nápisů v roce 2003 odhalil zatím nejstarší letopočet z roku 1519 s pravděpodobně prospektorským 

symbolem. Následně jsou také uváděny zejména letopočty ze 17., 18. a mnoho z 19. století. 

V jeskyni je však mnoho dalších nápisů a kreseb, mnohdy už nečitelných a bez udání letopočtu. Není 

vyloučeno, že některé jsou ještě starší. Nápisy a kresby byly vytvářeny různou technikou. Nejběžnější 

jsou záznamy psané uhlem, červenou rudkou a tuhou. Používána byla také rudka hnědá, saze a několik 

záznamů je tesáno, ryto nebo do skály vyškrabováno. Mimořádný zájem vyvolávají kresby a 

piktogramy. Několikrát se v jeskyních   

opakuje znak dvou zkřížených šavlí, a to v místech hůře přístupných. Objevuje se také symbol 

hornictví - zkřížená kladiva. Nejvíce diskusí však proběhlo kolem původu kresby Kalvárie – dvou 

postav modlících se křížem s ukřižovaným. Je provedena hnědou rudkou a stejně jako vyobrazený 

kříž s půlměsícem je spojována s návštěvou českých bratří, kteří se podle pověstí ukrývali po bitvě 

na hoře. Je pravděpodobné, že se o primitivní oltář. 

http://www.reflex.cz/clanek/87867/jesk...lo-je-rajem-vedcu-i-milovniku-historie 

 

02. Archeologický průzkum odhalil 

12. 11. 2018 ČRo Olomouc;  Český rozhlas; Téma: Jeskyně Na Špičáku 

moderátor 

Archeologický průzkum odhalil v jeskyni na Špičáku 4000 nápisů a kreseb. Právě v těchto dnech, 

po 15 letech končí. Vědci tam objevili stovky let staré figurální malby a symboly z doby, kdy jeskyni 

zkoumali hledači drahých kovů nebo alchymisté. Bádání bylo podle vedoucího projektu Petra Jenče 

velmi náročné.  
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Petr Jenča, archeolog 

To není jenom stovky hodin v podzemí, taky se vlastně jedná o další stovky hodin práce při 

zpracovávání dat, digitalizaci, vyhodnocení výsledků. To množství bylo tak značné a takovou do 

určité míry i výzvou provést tu systematickou dokumentaci, přispět k jejich záchraně, k jejich 

interpretaci. 

 

03. Po 15 letech skončil epigrafický průzkum jeskyně Na Špičáku. Badatelé objevili 4000 

maleb a nápisů 

13. 11. 2018 rozhlas.cz; Josef Šmejkal; Téma: Jeskyně Na Špičáku 

Tisíce nápisů a maleb ukrývá jeskyně Na Špičáku na Jesenicku. V nejmenší přístupné jeskyni v 

České republice po 15 letech skončil rozsáhlý epigrafický průzkum. Badatelé během něj objevili 

stovky let staré figurální malby, symboly a letopočty z doby, kdy jeskyni vyhledávali zejména 

hledači drahých kovů a alchymisté. Vědci mapovali nejen podzemní labyrint, v poslední etapě se 

věnovali i nápisům na povrchu. 

Skupina vědců strávila v jeskyni Na Špičáku za posledních 15 let stovky hodin. „V rámci té 

dokumentace se dokumentovaly stěny ve všech výškových úrovních, to znamená, že se tady 

přistavoval žebřík, v některých místech se dokonce slaňovalo. To všechno bylo potřeba pro 

dokumentaci, i toho prostoru přímo nad jeskyní v místě historického vstupu,“ říká speleoantropolog 

Petr Jenč. 

Společně s týmem, který Jenč od počátku vede, míříme do podzemí. Během epigrafického 

průzkumu tu objevili na 4 tisíce nápisů. „Člověk do podzemí pronikl někdy ve 14. až v první půli 15. 

století,“ upřesňuje Petr Jenč.  

Pro zdejší jeskyně jsou typické srdcové profily chodeb a ty vědci v posledních letech prolezli skrz 

naskrz, nevynechali žádnou skulinu. Právě stojíme u jedné z těchto chodeb. Nic pro klaustrofobiky. 

Evelyna Vozábalová, vedoucí správy jeskyně, nám svítí do tmavé chodby. „Tady je taková psí výška, 

tady se ještě dá s pokrčenými koleny projít, ale dál už se musí zalehnout a pokračovat po břiše vpřed,“ 

komentuje. „Někdy to znamenalo i plazit se bahnem, kde ještě byla voda,“ dodává Jenč. 

„Máme tady jednu malou chodbu, která je opravdu nabitá epigrafy 16. a 17. století. Říkáme jí 

Samuelova chodba, protože tam je jediné, nejstarší rozluštěné jméno v jeskyni – Samuel Baxor, 

1571,“ popisuje speleoantropolog.Zhruba před pěti lety se v jeskyni podařilo restaurátorům zachránit 

vzácnou renesanční malbu, adoraci kříže. Vedoucí správy Evelyna Vozábalová doufá, že se časem 

podaří zachránit i další cenné epigrafy. Zdejším klimatem totiž velmi trpí. 
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04. 07. JESKYNĚ NA TUROLDU     

1. Netopýrů v jeskyni i skleníku přibylo.   

2. Vzácných netopýrů na jižní Moravě přibývá, zimují v jeskyni i skleníku. 

3. Zimujících netopýrů přibývá.    

4. Netopýrů přibývá. Milují Turold.  

5. Na Turoldu oslaví Den země. Prohlídkami jeskyně i soutěžemi. 

6. Den Země tradičně s prohlídkou jeskyně 

7. Den Země si školáci užili společně. 

8. V noci si projdou jeskyni Na Turoldu. 

9. Výlety do okolí 

 

01. Netopýrů v jeskyni i skleníku přibylo. 

nasregion.cz | 24. 01. 2018 | Autor: Martina Cimpová | Téma: Jeskyně Na Turoldu 

Každý rok přibývá v jeskyni Na Turoldu v Mikulově tradičních zimních spáčů. Hibernujících 

netopýrů letos ochránci přírody napočítali více než v předchozích letech jak v jeskynním labyrintu, 

tak ve sklepích pod zámkem v Lednici, ale i ve zdejším zámeckém skleníku nebo pod zahradnictvím 

ve Valticích. Dohromady je jich více než sedm stovek. 

Podzemní prostory se vyznačují tím, že jejich teplota v zimě neklesá pod nulu, a právě proto je pro 

své zimování netopýři vyhledávají. „Jelikož se jedná o poměrně vzácné živočichy, je potřeba mít 

přehled o tom, jak to s jejich početností u nás vypadá. Zimování je pro sčítání nejvhodnější 

příležitostí, neboť zvířata jsou v klidu, a je tedy snadné určit jejich přesný počet,“ vysvětluje Helena 

Prokešová ze Správy CHKO Pálava. 

Sčítat netopýry, mezi kterými jsou i kriticky ohrožení vrápenci, na jejich zimovištích mohou pouze 

určení lidé. „A i ti tuto práci musí provést co nejrychleji, protože přítomnost člověka tyto vzácné 

tvory ruší a vytrhává ze spánku, přičemž dochází ke zbytečnému spalování energetických zásob, které 

mají zimní spáči uložené v těle na přežití zimy,“ poznamenala. 

Letos v turoldské jeskyni oproti loňskému roku chyběli vzácní netopýři velkouší a dlouhouší. 

Loni tady od každého druhu zimoval jeden jedinec. Jinak ale k radosti ochránců přírody počty 

zimujících zvířat rok od roku stoupají. Letos jich v jeskyni napočítali 450. 

Ve srovnání s ostatními sledovanými zimovišti v regionu jeskyně Na Turoldu vychází co do 

počtu jedinců i pestrosti druhů jednoznačně nejlépe. Nápadný je zejména meziroční nárůst počtu 

vrápenců, což je podle slov zkušeného sčitatele, zoologa Josefa Chytila, trend zaznamenatelný v 

celém Česku. 

K dalšímu sčítání už ochránci přizvou i dobrovolníky. V sobotu totiž vyrazí na Pálavu, aby spočítali, 

kolik tam žije zedníčků skalních. Už v minulosti proběhlo několik sčítání tohoto ptáčka v rezervaci 

Děvín, nikdy se ale nesčítalo v jeden čas na všech pálavských lokalitách. Pro obsazení všech lokalit 

je potřeba minimálně 28 pozorovatelů. 

Foto popis| Tiše, nebudit! Každoroční sčítání netopýrů v jeskyni a sklepeních musí proběhnout 

rychle a šetrně, aby se drobní savci neprobudili ze zimního spánku. V jeskyni Na Turoldu zimuje 

několik druhů, mezi nimi především kriticky ohrožení vrápenci malí. 

 

02. Vzácných netopýrů na jižní Moravě přibývá, zimují v jeskyni i skleníku. 

brno.iDNES.cz | 26. 01. 2018 | Autor: Ivana Solaříková | Téma: Jeskyně Na Turoldu 

Každý rok přibývá v jeskyni Na Turoldu v Mikulově tradičních zimních spáčů. Hibernujících 

netopýrů letos ochránci přírody napočítali více než v předchozích letech. 

Podle výsledků sčítání netopýrů přibylo v jeskynním labyrintu, ve sklepích pod zámkem v 

Lednici, ale i ve zdejším zámeckém skleníku nebo pod zahradnictvím ve Valticích. Dohromady je 

jich více než sedm stovek. 

Podzemní prostory se vyznačují tím, že v nich teplota v zimě neklesá pod nulu, a právě proto je 

pro své zimování netopýři vyhledávají. 



286 

  

„Jelikož jsou to poměrně vzácní živočichové, je potřeba mít přehled o tom, jak to s jejich 

početností u nás vypadá. Zimování je pro sčítání nejvhodnější příležitostí, neboť zvířata jsou v klidu, 

a je tedy snadné určit jejich přesný počet,“ vysvětluje Helena Prokešová ze Správy CHKO Pálava. 

Sčítat netopýry, mezi kterými jsou i kriticky ohrožení vrápenci, na jejich zimovištích mohou pouze 

určení lidé. 

„A i ti tuto práci musí provést co nejrychleji, protože přítomnost člověka tyto vzácné tvory ruší a 

vytrhává ze spánku, přičemž dochází ke zbytečnému spalování energetických zásob, které mají spáči 

uložené v těle na přežití zimy,“ poznamenala Prokešová. 

Letos v turoldské jeskyni oproti loňskému roku chyběli vzácní netopýři velkouší a dlouhouší. 

Loni tady od každého druhu zimoval jeden jedinec. Jinak ale k radosti ochránců přírody počty 

zimujících zvířat rok od roku stoupají. Letos jich v jeskyni napočítali 450.    

Ve srovnání s ostatními sledovanými zimovišti v regionu jeskyně Na Turoldu vychází co do 

počtu jedinců i pestrosti druhů jednoznačně nejlépe. Nápadný je zejména meziroční nárůst počtu 

vrápenců, což je podle slov zkušeného sčitatele, zoologa Josefa Chytila, trend zaznamenatelný v 

celém Česku. 

K dalšímu sčítání už ochránci přizvou i dobrovolníky. V sobotu totiž vyrazí na Pálavu, aby 

spočítali, kolik tam žije zedníčků skalních. Už v minulosti se uskutečnilo několik sčítání tohoto ptáčka 

v rezervaci Děvín, nikdy se ale nesčítalo v jeden čas na všech pálavských lokalitách. Pro obsazení 

všech lokalit je potřeba minimálně 28 pozorovatelů. 

https://brno.idnes.cz/netopyri-pribyva...aspx?c=A180125_378665_brno-zpravy_krut 

 

03. Zimujících netopýrů přibývá. 

Břeclavský deník | 27. 01. 2018 | Autor: (ber) | Téma: Jeskyně Na Turoldu 

breclavsky.denik.cz | 29. 01. 2018 | | Autor: Aneta Beránková  

Celkem 706 zimujících netopýrů a vrápenců napočítali odborníci při posledním sčítání na 

Břeclavsku. Zamířili do jeskyně Na Turoldu, dále do sklepů v Lednici a ve Valticích. „Podzemní 

prostory, ať už přirozené, nebo umělé, se vyznačují tím, že jejich teplota v zimě neklesá pod nulu. 

Právě proto je pro své zimování netopýři a vrápenci vyhledávají. Zimování je pro sčítání 

nejvhodnější příležitostí,“ uvedla za odborníky Helena Prokešová. Počty zvířat rok od roku v 

turoldské jeskyni stoupají – v roce 2016 napočítali 426 letounů, o rok později 440 a letos dokonce 

450. Ve srovnání s ostatními sledovanými zimovišti v regionu jeskyně Na Turoldu vychází co do 

počtu jedinců i počtu druhů podle odborníků nejlépe. 

https://breclavsky.denik.cz/zpravy_reg...jvice-je-jich-na-turoldu-20180129.html 

 

04. Netopýrů přibývá. Milují Turold.  

Nový život - zpravodajský týdeník | 01. 02. 2018 | Autor: (ber) | Téma: Jeskyně Na Turoldu 

Celkem 706 zimujících netopýrů a vrápenců napočítali odborníci při posledním sčítání na 

Břeclavsku. Zamířili do jeskyně Na Turoldu, dále do lednických a valtických sklepů. „V 

podzemních prostorách teplota v zimě neklesá pod nulu. Proto je pro své zimování netopýři 

vyhledávají,“ uvedla za odborníky Helena Prokešová. Počty okřídlených savců v turoldské jeskyni 

stoupají. Předloni jich napočítali 426, letos 450. 

 

05. Na Turoldu oslaví Den země. Prohlídkami jeskyně i soutěžemi. 

Břeclavský deník | 11. 04. 2018 Autor: (hra) | Téma: Jeskyně Na Turoldu. 

Soutěže pro malé i velké si připravila na sobotu Správa mikulovské Jeskyně Na Turoldu. 

Oslaví tak Den země. „Každý ze soutěžících dostane před jeskyní k vyplnění kvíz, který odevzdá 

na určeném místě. Každý, kdo ho vyplní a odevzdá, dostane cenu,“ řekl vedoucí správy jeskyně Jiří 

Kolařík. Zve také na netradiční prohlídky jeskyně, a to od devíti do šestnácti hodin. Budou zdarma. 

 

 



287 

  

06. Den Země tradičně s prohlídkou jeskyně 

novinky.cz | 14. 04. 2018 | Autor: Jitka Sobotková | Téma: Jeskyně Na Turoldu 

Letošní oslavy Dne Země se v Mikulově konají už tuto sobotu 14. dubna. A to tradičně v přírodní 

rezervaci Turold a hlavním organizátorem oslav je již popáté Správa Jeskyně Na Turoldu. 

Na netradiční prohlídky jeskyně, a to zdarma, mohou všichni zájemci přijít od 9 do 16 hodin. Malí 

i velcí návštěvníci si mohou také zasoutěžit. Soutěže budou v letošním roce probíhat formou kvizu 

ve dvou kategoriích (mladší, starší). 

„Každý ze soutěžících dostane před jeskyní k vyplnění kviz, který po vyplnění odevzdá na 

určeném místě, kde se kviz hned vyhodnotí. Každý, kdo kviz vyplní a odevzdá, dostane cenu,“ říká 

Jiří Kolařík, vedoucí Správy Jeskyně Na Turoldu. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jih...me-tradicne-s-prohlidkou-jeskyne-.html 

 

07. Den Země si školáci užili společně. 

Naše Znojemsko | 28. 05. 2018 | Téma: Jeskyně Na Turoldu 

Den Země slaví v dnešní době víc jak miliarda lidí, a tak se tento den stal největším svátkem, který 

se slaví společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 

Stejně tak se tomu děje každý rok i u nás na škole. 

Letošní rok jsme si vyšlápli do terénu 26. dubna směrem na Pálavu. Jaké zážitky a kam se naši 

žáci podívali, se můžete dočíst níže z jejich příběhů. 

Svatý kopeček. Ve čtvrtek 26. 4. jsme jeli se školou na Pálavu. Sraz byl před školou a odjížděli 

jsme v půl osmé ráno. Jakmile jsme tam dorazili, vydali jsme se na Svatý kopeček. Dostali jsme také 

pracovní listy, do kterých jsme doplňovali různé zajímavosti. Ty nám říkala paní učitelka. Šli jsme 

lesem do kopce. Cesta byla trochu nepříjemná, protože poprchávalo a pod nohama nám klouzala 

kamenitá cesta. Odměnou nám však byl nádherný výhled na krajinu z výšky. Jít nahoru bylo náročné, 

ale co jsme nečekali, že cesta dolů bude ještě horší. 

Poté co jsme dorazili dolů, měli jsme rozchod. Rozdělili jsme se do skupinek a navštěvovali různé 

obchody. V okolí jsme viděli krásné květiny. 

Mohli jsme se zúčastnit fotografické soutěže, takže každý fotil to, co pro něj bylo hezké, nebo 

zajímavé. Mimo jiné jsme si povídali i o kudlance nábožné. 

Například už víme, že to je chráněný druh. Školní výlety mám ráda a i tento se mi moc líbil! 

Hlavně i to, že jsme se nemuseli učit. V autobuse byla dobrá zábava. Už se těšíme na další výlet. 

Jeskyně. Vydali jsme se školou na výlet na Pálavu. Cesta autobusem trvala asi hodinu. Po příjezdu 

na Pálavu jsme se vydali do zámecké zahrady, kde jsme strávili asi dvacet minut. Potom jsme šli 

zámeckou zahradou o kousek výš na Kozí Hrádek a tam si udělali fotky, prohlídli si ho a pak jsme šli 

do jeskyně s názvem Turold, kde jsme měli prohlídku jeskyně. 

Viděli jsme krápníky, netopýry a mnoho dalších různých věcí. Po výšlapu z jeskyně jsme šli do 

Geoparku. Tam byli různé druhy kamenů. Pak jsme šli k vrátnici počkat na 6. C a mezitím jsme si 

koupili suvenýry. Když přišla 6. C, tak jsme vyrazili na zpáteční cestu k autobusu. Byl to krásný výlet 

a rád bych si ho znovu zopakoval  

V Rakousku. Projekt zaměřený na spolupráci v přeshraničních regionech, do kterého je již 

druhým rokem zapojena znojemská ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ umožnil dětem z odloučeného 

pracoviště v Konicích a dětem z kroužku němčiny návštěvu rakouského Pleissingu. 

V tamní partnerské mateřské škole je 9. května přivítaly paní učitelky a děti, které se seznamují se 

základy českého jazyka. Rakouské děti zazpívaly českou písničku, děti z Konic si pohrály si společně 

s místními dětmi na zahradě a na terase tvořily krásné bobónkové motýlky, které si odvezly na 

památku domů. Školáci si prohlédli i základní školu. 

Celé dopoledne bylo pro děti zpestřením jejich celoročního snažení v kroužku a v hodinách 

německého jazyka. 

Foto popis| S kamarády. Partnerskou návštěvu v Rakousku i oslavy Dne země si školáci ze ZŠ 

JUDr. Mareše užívali. 
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08. V noci si projdou jeskyni Na Turoldu. 

Břeclavský deník | 09. 07. 2018 | Autor: (sp) | Téma: Jeskyně Na Turoldu 

Trochu se ochladit a prožít jedinečnou atmosféru. Na večerní prohlídky při svíčkách v jeskyni Na 

Turoldu zvou dnes do Mikulova. Začnou v sedm hodin večer a skončí v devět. „Skupinky se budou 

střídat zhruba po patnácti minutách,“ sdělili organizátoři. Jeskyně se nachází v přírodní rezervaci 

vrchu Turold, který leží na severním okraji Mikulova a patří k nejstarším přírodním rezervacím na 

území dnešní CHKO Pálava. 

09. Výlety do okolí 

Instinkt; 06. 12. 2018; Empresa Media, a.s.; Téma: Jeskyně Na Turoldu 

Pouzdřanská step – Kolby 

V okolí vodní nádrže Nové Mlýny nejsou jen rozlehlé vinice a sklípky, ale také jedna z 

nejvýznamnějších českých stepí. Kdo ji chce vidět v plné kráse, může vyrazit z Pouzdřan po modré 

turistické značce k vrcholu Uherčických nových hor, odkud je na národní přírodní rezervaci výhled. 

Místo je domovem vzácných druhů rostlin i chráněných živočichů, zejména hmyzu.  

Jeskyně Na Turoldu 

Na severu Mikulova je v podzemí vrchu Turold ukryt systém jeskyní, protkaný chodbami a 

síněmi, vedoucí až do Netopýřího dómu, kde zimují tito okřídlení savci – jeskyně je na zimu 

uzavřena. Krápníky se zde sice vyskytují jen vzácně, zato jsou stěny zdobené takzvanou turoldskou 

výzdobou v podobě drobných výstupků; poutavá je i Jezerní síň. Před jeskyní je geopark, který 

návštěvníky seznamuje s horninami z celé České republiky, a naučná stezka.  

Nové Mlýny 
Na řece Dyji byla v 70. až 80. letech minulého století vybudována kaskáda tří přehradních nádrží, 

která „spolkla“ i vísku Mušov. Zaplavenou obec dnes připomíná jen ostrůvek s kostelem svatého 

Linharta – ten se stal symbolem prostřední Věstonické nádrže, která je přírodní rezervací a hnízdištěm 

ptáků. Horní a dolní nádrž jsou v létě oblíbeným místem pro rekreaci a vodní sporty. 
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04. 08. JESKYNĚ VÝPUSTEK                                    

1. Co píše Antonín Boček o tajemném Výpustku? 

2. Před deseti lety otevřela unikátní jeskyně Výpustek. Nacisté v ní měli podzemní továrnu. 

3. Před deseti lety byla zpřístupněna jeskyně Výpustek 

4. Překotné proměny jeskyně Výpustek. 

5. Ve Výpustku si návštěvníci vyzkouší únikovou hru 

6. Úniková hra. 

7. V jeskyni se chystá úniková hra! Zvládnete opustit Výpustek před jeho zničením? 

8. Záhady jeskyně Výpustek: Mizí zde lidé i prostory! 

 

01. Co píše Antonín Boček o tajemném Výpustku? 

Týden u nás | 10. 01. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: jeskyně Výpustek 

Tajemné podzemí Moravského krasu. 

Tajemný Výpustek, jeskyně, která možná ukrývá největší krasové jezero v Evropě, je stále 

předmětem zájmu badatelů. 

Ještě v roce 1910 byla relativně ve stavu původním – přírodním a pak stačilo jen pár desetiletí a 

prodělala nevratné změny, které zničily a pohřbily mnoho zajímavého i unikátního. 

Zároveň ale v tomto období došlo k objevu řady částí jeskynního systému a byly odkryty kosti i 

celé kostry jeskynních živočichů. Stále se hovoří o nových propastech, jejichž vstupy byly později 

zality betonem, nebo o Urbánkově Výpustku s obrovským jezerem, jehož přístup byl zasypán. Proto 

jsou nesmírně důležité zprávy a popisy právě z tohoto nedlouhého období, protože pomáhají mapovat 

stav jeskyně a mohly by být návodem k opětovnému objevení těchto záhadných částí. 

Jedním z badatelů, který mj. o Výpustku psal, byl zakladatel Speleologického klubu Brno 

Antonín Boček. Vydal dva průvodce o Moravském krasu, jeden v roce 1922 a druhý v roce 1928. Je 

jen velká škoda, že kapitolu o Výpustku v tom pozdějším průvodci vůbec neaktualizoval, tak jak to 

učinil u některých ostatních jeskyní. Pasáž o Výpustku je v roce 1928 téměř shodná s kapitolou v 

průvodci z roku 1922. V rozmezí těchto let totiž došlo právě někde v oblasti Hochstetterovy síňě k 

uvolnění vstupu do sestupné chodby k vodnímu toku a tato část jeskyně byla později prolongována 

až onomu obrovskému jezeru. 

V roce 1922 však Boček píše, že začátkem toho roku bylo objeveno pokračování Babické chodby 

v místě Hochsteterovy síně (Salmův Výpustek) a v roce 1928 tuto skutečnost vůbec neuvádí. Snad 

proto, že badatelé učinili v Urbánkově Výpustku nové objevy, chtěl Boček od těchto částí odlákat 

jiné speleology. V každém případě jsou důležité informace o propastech oblasti Medvědího sálu. 

Jedna ze záhadných propastí v jižní části prostory byla objevena roku 1921 a dělníci sestoupili 40 

metrů hluboko. 

Tato propast je stále obestřena tajemstvím. Během zpřístupňování Výpustku v nedávné době byla 

po odkrytí betonů v jejím místě odhalena dlouhá puklina, ale tak hluboká propast zde není. 

Podrobnější popis podává Boček o tzv. Velké propasti, kterou se speleologové Křtinské skupiny 

už několik let snaží vyčistit až na dno od zasypávek z období druhé světové války. 

Další z propastí, tentokrát ve Lvím sálu, kterou popisuje i zakresluje již Lola, byla ve 20. letech 

asi zasypána, protože Boček ji vůbec nezmiňuje. Lola ale v legendě mapy píše, že zde byla devět 

metrů hluboká propadlina, něco jako podzemní závrt, po krátkém horizontálním pokračování byly 

na konci pukliny a vhozený kámen do nich dopadal do vody. 

V době, kdy Boček své průvodce píše, již asi byl přístup k nim zasypán. Tiché betonové plochy 

spočívají na dně chodeb Výpustku. Co všechno se pod nimi ještě vlastně skrývá? 

Foto popis| V podzemí. Betonové plochy v hlavních chodbách Výpustku skrývají mnohá tajemství. 
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02. Před deseti lety otevřela unikátní jeskyně Výpustek. Nacisté v ní měli podzemní továrnu. 

brnenskadrbna.cz | 10. 03. 2018 | Téma: Jeskyně Výpustek 

Před deseti lety, 10. března 2008, byla v CHKO Moravský kras oficiálně zpřístupněna 

jeskyně Výpustek, která ukrývá unikátní vojenský protiatomový kryt. Jeskyně leží v někdejším 

vojenském areálu, je pátou veřejnosti zpřístupněnou jeskyní v Moravském krasu. 

Jeskyně se nachází v údolí Křtinského potoka mezi Křtinami a Adamovem.  

Okolí jeskyně bylo dlouho přísně střeženým vojenským prostorem. Jeskyně byla známá již od 

nepaměti, osídlena byla již před 15.000 lety. První zprávy o ní pocházejí z roku 1608, kdy byla 

jeskyně popisována jako Dračí jeskyně nedaleko Křtin. Jeskyně byla posléze podrobně zmapovaná 

a prozkoumaná v 19. století Hugem Salmem a později Karlem Absolonem. 

Podzemní továrna, protiatomový úkryt. 

Jeskyně je v bývalém vojenském areálu. Atomový kryt se nachází v hloubce asi 50 metrů pod 

zemí. Je 200 metrů dlouhý a v případě napadení mohl pojmout až 250 lidí. Armády ale jeskyni 

využívaly i v dřívějších letech, před druhou světovou válkou zde československá armáda skladovala 

munici a v roce 1943 tu nacisté vybudovali podzemní továrnu, kde se vyráběly části leteckých 

motorů. Jeskyně však byla známá od nepaměti, osídlena byla už před 15.000 lety.  

Utajovaný objekt byl armádou opuštěn v prosinci 2001 a koncem roku 2006 byla jeskyně 

předána Správě jeskyní České republiky. 

V jeskyni, která již byla několikrát rozšířena, se pořádají koncerty. Teplota se v ní pohybuje trvale 

mezi sedmi a devíti stupni Celsia. 

Návštěvníci z celého světa 

Loni jeskyni navštívilo přes 21.000 lidí, asi o 1500 meziročně více. Za desetiletí otevření byli 

turisté na jeskyni nejvíce zvědavi v roce jejího otevření, kdy jich přišlo víc než 29.000. Naopak 

nejméně turistů Výpustek navštívilo v roce 2013, necelých 17.000. 

Převládají tuzemští turisté, z návštěvníků ze zahraničí nejčastěji přijíždějí lidé ze Slovenska (loni 

asi 700), následuje Polsko (loni asi 200), další země jsou zastoupeny v desítkách či jednotkách. 

Jeskyni si však loni prohlédli například i turisté z Argentiny, Indie, Austrálie nebo Arábie. 

Součástí prohlídky je od roku 2016 i expozice „Jeskyně a lidé“ v patře provozní budovy. Na ploše 

více než 200 metrů čtverečních jsou instalovány audiovizuální prostředky, které návštěvník sám 

ovládá pomocí dotykových obrazovek. Výstava detailně představuje vývoj, výzkum a využívání 

nejen Výpustku, ale celého Moravského krasu. 

https://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/sp...aciste-v-ni-meli-podzemni-tovarnu.html 

 

03. Před deseti lety byla zpřístupněna jeskyně Výpustek 

ekolist.cz | 10. 03. 2018 | Téma: Jeskyně Výpustek 

tyden.cz |10. 03. 2018 |  

Před deseti lety, 10. března 2008, byla v CHKO Moravský kras oficiálně zpřístupněna jeskyně 

Výpustek, která ukrývá unikátní vojenský protiatomový kryt. Jeskyně leží v někdejším vojenském 

areálu, je pátou veřejnosti zpřístupněnou jeskyní v Moravském krasu. 

Jeskyně se nachází v údolí Křtinského potoka mezi Křtinami a Adamovem. Okolí jeskyně bylo 

dlouho přísně střeženým vojenským prostorem. Jeskyně byla známá již od nepaměti, osídlena byla 

již před 15.000 lety. První zprávy o ní pocházejí z roku 1608, kdy byla jeskyně popisována jako Dračí 

jeskyně nedaleko Křtin. Jeskyně byla posléze podrobně zmapovaná a prozkoumaná v 19. století 

Hugem Salmem a později Karlem Absolonem. 

Na začátku 20. století se v jeskyni těžily fosfáty, před druhou světovou válkou zde armáda 

skladovala munici a v roce 1943 zde nacisté vybudovali podzemní továrnu, kde se vyráběly části 

leteckých motorů. Po válce zůstala jeskyně opuštěná, zdevastovaná a víceméně volně přístupná. V 

roce 1961 se sem opět vrátila armáda, která zde vybudovala obří protiatomový kryt. Utajovaný objekt 

byl armádou opuštěn v prosinci 2001 a koncem roku 2006 byla jeskyně předána Správě jeskyní 

České republiky. 
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V jeskyni, která již byla několikrát rozšířena, se pořádají koncerty. Teplota se v ní pohybuje trvale 

mezi sedmi a devíti stupni Celsia. 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpr...ety-byla-zpristupnena-jeskyne-vypustek 

 

04. Překotné proměny jeskyně Výpustek. 

Vesmír | 05. 04. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Jeskyně Výpustek 

Je jednou z prvních jeskyní zmiňovaných v literárních pramenech. Před několika staletími byla 

považována za nejdelší v Česku. V průběhu času prodělala nevratné proměny. Veřejnosti 

zpřístupněná jeskyně Výpustek stále ukrývá řadu tajemství a záhad. 

Rok u 1601 nebo 1602 navštívil jeskyni nedaleko Křtin Oswald Crollius, jeden 

z nejvýznamnějších lékařů působících v té době na našem území. V podzemních prostorách kopal 

kosti pravěkých zvířat, které mu sloužily k výrobě léčivých mastí. Všímal si také zajímavých jevů 

v jeskyni, například hlubokých nebezpečných propastí. 

Jeho zprávy se staly prvním historickým záznamem o této jeskyni a zároveň první zmínkou o 

nálezu kostí pravěkých zvířat v krasovém podzemí u nás. Podrobnější zprávu podal o několik let 

později osobní lékař Rudolfa II. a alchymista se zájmem o mineralogii Anselmus Boëtius de Boodt v 

publikaci z roku 1609 – Gemmarum et lapidum historia. V jeskyni si všímal krápníků. 

V roce 1663 napsal kanovník premonstrátského řádu v klášteře v Zábrdovicích Martin Alexander 

Vigsius knihu Vallis Baptismi alias Kyriteinensis (Údolí křtu neboli Křtinské). 

V ní věnuje jeskynnímu systému Výpustek obsáhlou pasáž. Popisuje jednotlivé části podzemních 

prostor, nebezpečné propasti a pokouší se vysvětlit jejich vznik – jeskyně a propasti  podle něj 

vytvořily silné proudy podzemních větrů nebo jsou pozůstatky přírodních katastrof. 

Salmovy objevné průzkumy 

Koncem 17. a také v první polovině 18. století byla jeskyně Výpustek trochu opomíjena. 

Lidé do jejích prostor sice jistě opakovaně vstupovali, ale písemných zmínek o ní je poskrovnu.  

Zájem badatelů Moravského krasu se přesunul do Macochy, Sloupských jeskyní nebo do 

Jeskyně Císařské. I Johan Anton Nagel, pověřený v polovině 18. století průzkumem jeskyní celého 

císařství, Výpustek zcela vynechal. 

Na přelomu 18. a 19. století působil v Moravském krasu starohrabě Hugo František Salm.  

Byl proslulý svými speleologickými průzkumy v jeskyních Moravského krasu. 

Výpustek, ačkoliv byl v držení majitelů pozemků Lichtenštejnů, patřil k jeho nejoblíbenějším 

jeskyním. 

Salm vstupoval do labyrintu chodeb a propastí opakovaně a snažil se proniknout do všech částí. 

Cestu si značil odsypáváním plev a dle svých odhadů prošel celkem kolem 4000 sáhů prostor 

(sedm kilometrů). Některé části označil jako velmi nebezpečné a přístup k nim nechal zazdít. Popsal 

i bezedné propasti, jež odděluje jen tenká sintrová kůra. 

Pozdější badatelé a kritici Salmovi vytýkali, že přeháněl, nadsazoval skutečné rozměry a délky 

podzemních prostor a snad si i vymýšlel. Jisté je, že až do dvacátých let 20. století byl Výpustek, kdy 

začaly jeskyni ničit a měnit nevratné lidské zásahy, mnohem členitějším labyrintem. 

První mapa Výpustku a zpřístupnění 

První mapa dostupných částí jeskyně, již vytvořil dvorní inženýr Antonín Lola, vznikla na popud 

majitelů pozemků Lichtenštejnů roku 1807. Sloužila majitelům panství k terénním úpravám 

v jeskyni, neboť ti zde organizovali občasné veřejné návštěvy. Na základě velmi přesného 

půdorysu jeskyně pak byla proražena spojka mezi konci dvou odlehlých chodeb. Podrobnější údaje 

o počtu návštěv v jeskyni nebyly dosud nalezeny a možná ani neexistují. 

O to zajímavější byl osud Lolovy mapy. Badatelé ji ještě v druhé polovině 19. století využívali k 

tvorbě svých plánů, ale pak upadla v zapomnění. Až do roku 2011 nebylo známo místo, kde se 

nachází, a předpokládalo se, že byla zničena. Před sedmi lety ji znovu nalezl autor tohoto článku (viz 

sborník Speleofórum 2012). 
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Za koncem Babické chodby 

Rozmach speleologických, ale i archeologických výzkumů na území Moravského krasu nastal 

po roce 1850, kdy v oblasti začal bádat lékař a přírodovědec Jindřich Wankel. 

Systematicky zkoumal všechny tehdy známé významné jeskyně a jeho pozornosti neunikl ani 

Výpustek, zajímala jej zejména místa, která údajně nechal zazdít hrabě Salm. Podařilo se mu 

dokonce vypátrat místního pamětníka, který se Salmových výprav účastnil. Ten zavedl Wankela na 

konec Babické chodby, kde byly uměle navršeny balvany zabraňující dalšímu pokračování. Wankel 

postupně pronikl asi 15 metrů daleko, ale dalšímu postupu bránil zával. Tuto bariéru 

překonali speleologové až ve dvacátých letech 20. století, kdy pronikli do systému několik set metrů 

dlouhých prostor, dnes jejich část nese název Salmův Výpustek. 

Po Wankelovi, Josefu Szombasthym a Martinu Křížovi pronikli do propastí i první odvážlivci, 

narazili na podzemní tok Křtinského potoka v hloubce asi 40 metrů, rozsáhlejší prostory však 

nenalezli. V jedné z propastí blízko vchodu, kterou neprotéká podzemní tok, byla objevena lidská 

kostra stará asi 100 let. Nešťastník se tam zřítil někdy na přelomu 18. a 19. století. Existuje také 

nepotvrzená legenda o skupině asi 15 lidí, kteří v nezjištěné době jeskyni Výpustek navštívili a už 

se nikdy nevrátili. 

První devastace 

Začátkem 20. století byly jeskyně Křtinského údolí spojeny s osobou Hermanna Bocka. 

Věnoval se průzkumu a dokumentaci jeskyní Býčí skála, Drátenická a Výpustek. 

Dramatickou změnu pro Výpustek znamenalo zjištění vysokého podílu fosforu v jeskynních 

sedimentech po roce 1910. Ve venkovním areálu vzniklo pracoviště pro těžbu fosfátových hlín, která 

zde pokračovala i začátkem dvacátých let. Během těžby dělníci prohloubili profily chodeb a prostor 

až o čtyři metry. Na mnoha místech tak zanikly skalní přepážky a z labyrintu menších chodeb vznikly 

v některých částech velké tunelovité prostory. 

Pozitivním přínosem těžby bylo odkrytí velkého množství kostí a několika celých koster 

pleistocenní zvířeny, převážně jeskynních medvědů, ale i lvů, hyen. Těžaři objevili také vstupy do 

dalších částí jeskynního systému. Počátkem 20. let pronikli speleologové pod vedením Františka 

Poláka a Josefa Urbánka do prostor na konci Babické chodby. Rozsáhlá část jeskyně nese název 

Salmův Výpustek, protože se předpokládá, že jde o prostory zazděné hrabětem. 

V polovině dvacátých let došlo také k události, která se zapsala do novodobých 

dějin speleologie Výpustku. V místech, kde Babická chodba ústí do Salmova Výpustku, byl odkryt 

sestup do propastí vedoucích k podzemnímu toku. Začal tak dosud nevyjasněný příběh tzv. 

Urbánkova Výpustku. 

Činnosti armád a objevy v Urbánkově Výpustku 

V průběhu dalšího desetiletí začala využívat největší prostory Výpustku Československá armáda.  

Vybudovala zde podzemní muniční sklad. Aby vojáci dostali do jeskyně těžkou automobilovou 

techniku, řadu skalních kulis a výčnělků odstřelili. Původní profily chodeb ještě více rozšířili a 

devastovali. Nevzhledné tunelovité chodby pak armáda s příchodem 2. světové války opustila.  

Výpustek tak byl opět volně přístupný speleologům. 

Ti se vrátili k výzkumu v Babické chodbě, kde byl sestup k podzemnímu toku. 

V nejzazším místě rozšířili úžinu a pronikli do nových míst. Soustava chodeb dlouhých přes půl 

kilometru končila obrovským jezerem s délkou 128 metrů. Kromě ručně kresleného půdorysu 

neexistuje z těchto částí žádná dokumentace. 

Roku 1943 zabrala Výpustek pro změnu německá armáda, která zde vybudovala továrnu na 

letecké součástky. Hlavní část Výpustku s největšími prostorami vylila betonem, odbočky do dalších 

částí zazdila. Postavila zde podzemní kotelnu a systém koridorů, které rozváděly teplo po celé 

továrně. Pravděpodobné místo vstupu do Urbánkova Výpustku bylo zcela zasypáno, protože zde 

vedlo odvětrávání do nově proraženého vchodu. Na konci války Němci celé zařízení továrny 

odstřelili a zapálili. 
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Poválečné výzkumy a protiatomový kryt 

Po 2. světové válce působili ve Výpustku členové Speleologického klubu. Jeskyni znovu 

zmapovali, opět pronikli do prostor Salmova Výpustku a snažili se najít i ústí do Výpustku 

Urbánkova. To se však dodnes nepodařilo, proto se někteří pozdější badatelé domnívali, že 

Urbánkův Výpustek je mystifikace, včetně náčrtku. 

V šedesátých letech zabrala jeskyni Československá lidová armáda. Celý podzemní systém s 

okolním areálem se stal tajným vojenským objektem. V jeskyni byl vybudován podzemní kryt pro 

záložní velitelské stanoviště pro případ jaderné války. Téměř 200 metrů dlouhý betonový korpus 

vestavěný v jeskynní chodbě ukrýval kompletní vybavení pro bezpečné přežití. Prostory krytu byly 

průběžně klimatizovány. 

Po roce 1989 byla alespoň část Výpustku zpřístupněna speleologům. Vlastní vojenský objekt 

armáda spravovala až do roku 2001, kdy byl vyňat za systému bojové pohotovosti a odtajněn. 

Zpřístupnění Výpustku a další objevy 

Několik let po odtajnění nebylo jasné, co s prostorami, tolik poznamenanými lidskou činností, 

bude. Nakonec je převzala Správa jeskyní České republiky, která po nutných úpravách zpřístupnila 

v roce 2007 jeskyni Výpustek veřejnosti. Hlavní vojenský objekt ve vstupním areálu se stal provozní 

budovou, zpřístupněn byl vlastní kryt jako zajímavé zpestření prohlídky. 

V průběhu dalších let se prostory v podzemí i v budově využily k vybudování rozsáhlé expozice, 

která se v roce 2015 stala součástí komplexní expozice Moravského krasu Jeskyně a lidé. Výstava 

je zaměřena především na paleontologii, ale také na pohnutou historii Výpustku. Návštěvníky čeká 

v posledním dómu i projekce o výrobě v podzemních německých továrnách. 

V jeskyni se zároveň podařilo postupně odstranit řadu nežádoucích deponií a dřívějších zásahů. 

Nezahálejí ani amatérští speleologové. 

Členové křtinské skupiny se snaží pronikat jednak do prostor známých, v třicátých a čtyřicátých 

letech 20. století zasypaných, a zároveň se jim daří objevovat zcela nové části složitého jeskynního 

labyrintu. V současné době má Výpustek celkem asi tři kilometry chodeb a toto číslo zdaleka není 

konečné. 

„V jedné z propastí blízko vchodu, kterou neprotéká podzemní tok, byla objevena lidská kostra 

stará asi 100 let. Nešťastník se tam zřítil někdy na přelomu 18. a 19. století.“ 

Petr Zajíček (*1965) vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU Brno. Od roku 1989 pracuje jako 

odborný pracovník v organizaci, která má v péči a provozu veřejnosti zpřístupněné jeskyně ČR (dnes 

Správa jeskyní ČR). 

Byl účastníkem řady speleologických expedic do zahraničí. Vydal již tři knihy o jeskyních a 

publikuje v řadě časopisů (mj. v National Geographic). 

Foto popis| 1. První mapa Výpustku z roku 1807 od Antonína Loly. 

Foto autor| Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Hausarchiv. Inv.-Nr.: PK338 

Foto popis| 2. Konec Babické chodby, místo, kde je patrně zasypaný vstup do Urbánkova 

Výpustku.  
3. Spodními patry Výpustku protéká Křtinský potok. 

Foto popis| 4. Zachovaný původní profil chodby ve Výpustku. V popředí těžní vozík na fosfátové 

hlíny.  

5. Zbytek německé kotelny z 2. světové války.  

6. Podzemní vojenský kryt ČSL A. 

 

05. Ve Výpustku si návštěvníci vyzkouší únikovou hru 

Blanenský deník | 24. 07. 2018 | (adf) | Téma: Výpustek 

Opusť Výpustek! Tak zní název únikové hry, ve které si návštěvníci o víkendu ověří své 

schopnosti. Čtyřčlenné týmy se ke hře v jeskyni Výpustek, která se nachází nedaleko Křtin, musejí 

zaregistrovat předem. Na oba dny organizátoři připravili celkem pět startů. „Zvládnete uniknout dřív, 

než dojde k automatické destrukci podzemního velitelského krytu jeskyně Výpustek?“ lákají 

pořadatelé na pozvánce. Tým zaplatí za hru osm set korun. 
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06. Úniková hra. 

Týden u nás | 25. 07. 2018 | Téma: Výpustek 

Opustí Výpustek 

Na konec července organizátoři znovu oprášili originální únikovou hru, kterou si odvážlivci 

mohou zahrát tento víkend v jeskyních Moravského krasu vždy od desíti hodin dopoledne do čtyř 

hodin odpoledne. V reálném prostředí bývalého krytu Výpustek se budou snažit uniknout dřív, než 

dojde k automatickému zničení podzemního velitelského krytu. Zájemci si však start musí předem 

rezervovat na telefonním čísle 516 439 111. Cena vstupného pro čtyřčlenné týmy je osm set korun. 

 

07. V jeskyni se chystá úniková hra! Zvládnete opustit Výpustek před jeho zničením? 

akcezabrnem.cz | 25. 07. 2018 | Pavla Tvrzníková | Téma: Výpustek 

regionivancicko.cz | 25. 07. 2018 | Pavla Tvrzníková  

Únikové hry, kdy musí tým hráčů v určité době splnit několik úkolů a tím se osvobodit z určitého 

prostředí, se v poslední době staly senzací. Imitují nejrozličnější prostředí – věznice, vesmírné lodi, 

psychiatrické léčebny, v reálném prostředí ale fungují jen některé. 

A právě ve skutečném prostředí bývalého velitelského krytu jeskyně Výpustek se odehrává jedna 

z nich. Hru „Opusť Výpustek!“ si můžete zahrát o víkendu  28. a  29. července. Cílem hry je dostat 

se z krytu dříve, než dojde k automatické destrukci. 

Hra je připravena pro čtyřčlenné týmy. Cena za celý tým je 800 Kč. Starty jsou v obou dnech 

plánované na 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 a 16:00 hodin. 

V případě, že budete mít o místa zájem, je nutné si hru zarezervovat na telefonním čísle 516 

439 111. 

https://www.akcezabrnem.cz/zpravy/kult...ustit-Vypustek-pred-jeho-znicenim.html 

 

08. Záhady jeskyně Výpustek: Mizí zde lidé i prostory! 

Enigma | 09. 08. 2018 | Strana: 20 | Blanka Fišarová | Téma: jeskyně Výpustek 

Jeskynní komplex Výpustek nacházející se nedaleko Brna dodnes obestírá mnoho záhad. Předně 

není jasné, jak velké tyto podzemní prostory vlastně jsou. Historičtí průzkumníci hovořili o 

místnostech, které dnes odborníci nejsou schopni objevit, a co víc, kdysi se zde ztratilo několik 

dobrodruhů, jejichž ostatky nebyly nikdy objeveny! 

Muž se s pochodní v ruce vydává do podzemního dómu. Opatrně našlapuje a cestu si značí 

sypáním plev. Nechce dopadnout jako čtrnáct lidí z Olomouce, kteří do jeskyně vkročili v 16. 

století a už nikdy nevyšli ven. 

Hrabě Hugo František Salm (1776–1836) se stane prvním amatérským průzkumníkem, který 

popíše jeskyni Výpustek. Některé obzvlášť nebezpečné úseky nechá podle svých slov zazdít, aby 

předešel tragickým nehodám. „Délku podzemních prostor odhaduji zhruba na sedm kilometrů,“ 

poznamená si po výzkumu. Tím však svým následovníkům pořádně zamotá hlavu.  

Současní jeskyňáři totiž zmapovali pouze dva kilometry prostor. Kam se poděly ty, o nichž se 

zmiňuje šlechtic? 

Magické místo 

Jeskyně Výpustek se nachází asi 20 kilometrů severně od Brna a má bohatou historii. V pravěku 

v ní žili medvědi a lvi, které z jejich obydlí postupně vystrnadili lidé. V novověku sem chodí 

nejrůznější mastičkáři, kteří nalezené kosti původních obyvatel Výpustku používají jako přísadu do 

směsí pro některé magické obřady. Ve 30. letech minulého století si zde českoslovenští vojáci zřídí 

muniční sklad a za druhé světové války tu Němci vybudují podzemní továrnu na letecké součástky.  

Část prostor zabetonují a na sklonku války továrnu zapálí. Tím způsobí jeskynnímu systému 

značné škody. Mohou právě Němci za to, že se některé dříve popsané prostory už nepodařilo nalézt? 

Po nich využije jeskyni ještě Československá lidová armáda, která v ní vybuduje protiatomový kryt. 

Ten se dočká odtajnění až roku 2001. 
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Chybějící kosti 

Hrabě Hugo František Salm, který v 16. století popsal záhadné prostory Výpustku, byl 

nadšeným badatelem, jenž rád přeháněl. Je možné, že při pohybu v obtížném terénu se mu zdálo, že 

ušel mnohem delší trasu než ve skutečnosti. Avšak o dnes neznámých prostorách se zmiňují i další 

badatelé. Záhadou rovněž zůstává zmizení oněch čtrnácti lidí z Olomouce. Na konci 19. století 

najdou jeskyňáři v propasti blízko vchodu do jeskyně asi 100 let starou kostru statného muže. O 

ostatky jednoho z Olomoučanů však kvůli jejich nedostatečnému stáří jít nemůže. Co je tedy kostra 

zač a kde jsou kosti čtrnácti odvážlivců? 

Ztracené jezero 

Roku 1912 zkoumají Výpustek členové Skupiny jeskynního bádání Bulla a Hope. Za tzv. Nízkou 

chodbou objeví asi 100 metrů dlouhé prostory, které mají další pokračování. Jenže tento úsek se poté 

nepodaří nalézt. Speleologové předpokládají, že vstup do něj je zavalený.  

Záhadnější je zápis pocházející z roku 1939. Tehdy prý jeskyňáři objeví přes půl kilometru 

nových prostor s jezery. K nejpozoruhodnějším úsekům patří 128 metrů dlouhý a 20 metrů široký 

Vodní dóm. Z objevu se dochová mapa, kterou nakreslí výzkumník Josef Urbánek. 

Kdyby byly prostory skutečné, šlo by o největší podzemní krasové jezero v České republice. Jenže 

po druhé světové válce se nikomu dóm nepodaří nalézt. Zničili ho snad Němci? 

Kde se v Česku ztrácejí lidé? 

Dvojice trampů se zastaví u gongu na konci tzv. Hagenovy štoly. Jeden z nich gong rozezní. 

Vzápětí se z chodby ozve děsivý řev. Druhý tramp prchá pryč. Když se odváží vrátit pro svého 

troufalého kamaráda, najde jen bajonet s vyrytým německým jménem. 

Takové historky kolují o oblasti bývalých lomů na Karlštejnsku. Za zmizením lidí prý stojí 

rozzuřený duch německého vojáka Hanse Hagena, který se podle pověsti ve štole na konci druhé 

světové války ukrýval. Míst, kde se záhadně ztrácejí lidé, však najdeme v Česku mnohem víc … 

Lidé údajně mizí také ve strašidelném lese Bor mezi Branišovicemi a Českými Budějovicemi nebo 

na hoře Velký Blaník u Vlašimi. Alespoň takové historky kolují mezi lidmi, avšak ověřit jejich 

pravdivost bývá takřka nemožné. 

Foto popis| Jeskyně Výpustek, která patři do oblasti Moravského krasu, skrývá četná tajemství. 
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04. 09. KATEŘINSKÁ JESKYNĚ 

1. Dantovo peklo v Kateřinské jeskyni nyní zkoumají jeskyňáři. 

2. Stalagmitová brčka Bambusového lesa v Kateřinské jeskyni jsou světovým unikátem. 

3. Stalagmitová brčka Bambusového lesa v Kateřinské jeskyni jsou světovým unikátem. 

4. Parkoviště u Kateřinky bude opraveno  

5. Dantovo peklo, jeden z pólů nedostupnosti v Moravském krasu 

 

01. Dantovo peklo v Kateřinské jeskyni nyní zkoumají jeskyňáři. 

Týden u nás | 18. 07. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Kateřinská jeskyně 

Tajemná podzemí Moravského krasu 

V Moravském krasu neznám místa hrůznějšího, zaznamenal ve svých zprávách a publikovaných 

textech Karel Absolon. Dantovo peklo je koncovým bodem Kateřinské jeskyně a hypotetické 

prostory za ním snad směřují k Macoše. 

Pokud by se do těchto prostor podařilo proniknout, byl by to pravděpodobně jeden z 

největších speleologických objevů posledních let. Zatím se tak nestalo a neznámé podzemní partie v 

mohutném předělu mezi Pustým a Suchým žlebem, takzvaným Chobotem, zůstávají neodkryty. 

Dantovo peklo a další přilehlé části objevila pracovní skupina Karla Absolona v první polovině 

20. století. Na konci dómu Zkázy badatelé prostříleli Strojovou chodbu a nevysokým komínem 

pronikli do dalších volných partií Kateřinské jeskyně. Zatímco směrem zpět ke vchodu jeskyně byl 

systém tehdy objevených chodeb horního patra systému Kateřinské jeskyně docela dobře přístupný, 

a to v délce řádově desítek metrů, ve směru k Macoše bránil průstupu onen obrovský zával. Volné 

části, do kterých bylo možno proniknout, končily uzavřenou skalní stěnou.  

Patrně v průběhu třetihor během alpského vrásnění došlo k tektonickým posunům skalních bloků 

a přehrazení volného pokračování v těchto místech. 

Ani tato nepříznivá geologická situace dnešní badatele neodrazuje. Stále existuje velká naděje, že 

v částech blíže k Macoše budou jeskynní prostory takto neporušeny a jejich rozsah nebude 

zanedbatelný. 

Svědčí o tom podrobná mapa, kterou vytvořil jeden z Absolonových spolupracovníků Josef 

Kunovský na základě průzkumů pomocí virgule. Klíčovým místem k těmto objevům by mohla být 

nedávno objevená a v Blanenském deníku také diskutovaná jeskyně Elfí domeček. Je sice 

prokázáno, že její prostory přímo komunikují s Kateřinskou jeskyní, což potvrdil i plynový 

experiment, ale zároveň by mohly směřovat i na opačnou stranu. 

V souvislosti s pozicí Elfího domečku vůči prostorám Kateřinské jeskyně nyní provádějí 

amatérští speleologové mapovací a další dokumentační práce v Dantově pekle. 

Některé části těchto prostor nebyly pro špatnou dostupnost vůbec zmapovány. Jedná se například 

i o nebývale rozlehlý a mohutný dóm, který se nachází nad volně visícími bloky Dantova pekla. 

Zároveň zde existují dosud plně neprozkoumané komíny směřující k povrchu. Pokud by se totiž 

odtud dalo přiblížit co nejvíce k jeskyni Elfí domeček, snad by se podařilo i zjistit, jaké možností k 

dalšímu průniku směrem k Macoše se naskýtají. Co když se právě pod sutinami na dně hlavní dutiny 

Elfího domečku nachází předěl mezi známou Kateřinskou jeskyní a neznámými volnými 

prostorami směrem k Macoše? Další brzké speleologické průzkumy zcela jistě přinesou zajímavé 

poznatky. Snad budou vodítkem i k dalším průzkumným pracím. Jak dlouho ještě zůstanou 

jeskyně pod masívem Chobotu zapovězeny? 

 

02. Stalagmitová brčka Bambusového lesa v Kateřinské jeskyni jsou světovým unikátem. 

novinky.cz | 23. 09. 2018 | Vratislav Konečný | Téma: Kateřinská jeskyně 

novinky.cz | 24. 09. 2018 | Vratislav Konečný 

Rozsáhlé podzemí Moravského krasu, ne zcela probádané, je pohádkovým světem, plným 

nádherných přírodních útvarů, které ohromí každého návštěvníka. Mohutné vápencové vrstvy, které 

se utvářely před desítkami miliónů let ze schránek drobných živočichů, se za pomocí vody přetvořily 

v neobyčejné jevy. 

http://imm.newtonmedia.cz/mzp/search.asp?waz=%22%22
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Nejkrásnější krasová výzdoba 

Kateřinská jeskyně u Skalního Mlýna je jednou z přístupných prostor Moravského krasu, její 

krápníková výzdoba je opravdu dech beroucí. Právem je považována za nejkrásnější podzemní 

prostor u nás. 

Největším lákadlem jsou stalaktity (rostoucí zdola), stalagnáty (spojené krápníky), ale hlavně až 

čtyřmetrové jako brčko tenké stalagmity, krápníky shora rostoucí, kterých asi stovka tvoří útvar zvaný 

Bambusový les. 

Brčka jsou světovým unikátem, jejích růst trval desítky až stovky tisíc let. 

Řada krápníků vytvořila roztodivné tvary, záleží jen na fantazii, jeden je, ale je pro 

Kateřinskou jeskyni naprosto charakteristický. Mohutná Čarodějnice, která se opírá o hůlku, tu 

dostala do „ruky“ jako doplněk, aby byla iluze dokonalá. 

Voda tvořitelka i bořitelka 

Jeskyni dlouhou asi kilometr vytvořila podzemní řeka, která později poklesla a zamířila k 

Punkvě. Řícení hornin napomohlo dalšímu rozšiřování prostor. Fantastický je Hlavní dóm, obří 

kaverna dlouhá 97 metrů, vysoká 20 a široká 44 metry. Je bez výzdoby, ale má nádhernou akustiku, 

která se občas využívá při koncertech. 

Abyste si udělali představu, jak se zde zvuk nese, srazí vás do kolen Cohenův nesmrtelný hit 

Hallelujah. Je to emocionální bouře v potemnělé prostoře, zážitek je naprosto jedinečný. I další 

melodie jsou krásné, tady vynikne jakákoli hudba. 

O pastýřce Kateřině a její ovečce 

Kateřinská jeskyně byla známa od pradávna, v její vstupní části se našly fragmenty 

pazourkových a kostěných nástrojů. Jako ostatní jeskyně v oblasti obýval ji pravěký člověk. 

Zřejmě tu měl dostatek potravy a jeskyně skýtaly dobré útočiště. 

Vstup do Nové jeskyně odkryly výkopy v roce 1909, další rok ji zpřístupnili veřejnosti. Jeskyně 

se jmenuje po pasačce ovcí Kateřině, které se do skály zaběhla ovečka. Při hledání zvířete zemřela, 

její jméno žije v pojmenování přírodního výtvoru. 

Při přístupu k jeskyni leží Dům Moravského krasu, výborně vytvořené edukační středisko, 

součástí je 3D kino s filmy vztahujícími se k oblasti. 

Ve Skalním Mlýně, u něhož jeskyně leží, najdete několik občerstvovacích zařízení a také 

infocentrum. 

Do Kateřinské jeskyně nemusíte mít na rozdíl od Punkevních jeskyní rezervaci. Bez té se na 

ponornou řeku nedostanete, v sezóně je beznadějně vyprodáno. Zájem je i ze zahraničí, část turistů 

přijíždí z Polska, ti tu mohou platit svou měnou. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jih...e-jeskyni-jsou-svetovym-unikatem-.html 

 

03. Stalagmitová brčka Bambusového lesa v Kateřinské jeskyni jsou světovým unikátem. 

novinky.cz | 23. 09. 2018 | Téma: Kateřinská jeskyně 

Rozsáhlé podzemí Moravského krasu, ne zcela probádané, je pohádkovým světem, plným 

nádherných přírodních útvarů, které ohromí každého návštěvníka. Mohutné vápencové vrstvy, které 

se utvářely před desítkami miliónů let ze schránek drobných živočichů, se za pomocí vody přetvořily 

v neobyčejné jevy. 

https://www.novinky.cz/cestovani/tipy-...ke-jeskyni-jsou-svetovym-unikatem.html 

 

04. Parkoviště u Kateřinky bude opraveno 

22. 10. 2018 Správa jeskyní ČR;  Právo; Vladimír Klepáč; Kateřinská jeskyně 

Speleologové nechají do konce letošního roku opravit parkoviště u Kateřinské jeskyně v CHKO 

Moravský kras na Blanensku, které je nyní plné výmolů. 

Odstavná plocha je schopna pojmout zhruba sto osobních aut a deset autobusů. Pro turistiku v 

centrální části krasu, jímž ročně projdou statisíce turistů, je klíčová.  

„Před časem jsme nechali opravit most přes říčku Punkvu, který vede od turistického střediska 

Skalní mlýn ke Kateřinské jeskyni. Práce přišly na 2,5 miliónu korun. Úprava parkoviště u 
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Kateřinky tento projekt uzavře. Ostatní odstavné plochy máme v krasu již opravené,“ řekl Právu 

vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.  

Zmizí i starý retardér  

Zdůraznil, že na současném parkovišti jsou výtluky i propadlé kanalizační poklopy, přičemž 

asfaltem je nutné překrýt i zasypaný výkop pro nedávno nově položené inženýrské sítě. Ze silnice 

vedoucí na parkoviště, ke vstupnímu portálu do Kateřinské jeskyně a dál do Suchého žlebu bude 

odstraněn i starý retardér, který je nebezpečný pro stovky projíždějících cyklistů.  

Pustý žleb se vstupem do světově proslavených Punkevních jeskyní a sousední Suchý žleb s 

Kateřinskou jeskyní sice nyní patří k nejzachovalejším a nejdivočejším částem krasu, ještě 

počátkem devadesátých let minulého století ale po silnicích vedoucích po dně těchto údolí jezdila 

osobní auta.  

Později žleby ekologové kvůli ochraně přírody pro auta uzavřeli. Z původních silnic zbyly jen 

stezky pro pěší a cyklisty. Retardér je připomínkou dob, kdy se ochranáři snažili ještě před touto 

trvalou uzavírkou v Suchém žlebu zpomalit dopravu 

Největší podzemní dóm  

Kateřinku navštíví ročně přes 55 000 turistů. Její chloubou je kromě krápníků Hlavní dóm, který 

je se svojí délkou sto metrů, šířkou 45 metrů a výškou 20 metrů největší přírodní podzemní, veřejnosti 

zpřístupněnou prostorou v Česku.  

Parkoviště u jeskyně využívají také návštěvníci nedávno postaveného Domu přírody, který 

vysvětluje, proč je kras vlastně chráněnou lokalitou. 

Parkoviště je téměř zcela zaplněné v době vrcholící letní sezóny. Využívají jej i lidé směřující do 

Punkevních jeskyní. Do nich ročně zavítá 200 000 lidí.  

„Opravu parkoviště jsme nechali na konec roku, aby práce ani těžká technika v Suchém žlebu 

neobtěžovaly návštěvníky, kteří se přijedou podívat na Moravský kras v podzimních barvách,“ dodal 

Hebelka.  

Náklady na projekt by se měly pohybovat okolo dvou miliónů korun.  

Kateřinku navštíví ročně přes 55 000 turistů, parkoviště pro sto aut a deset autobusů je plné 

výmolů a děr. 

Foto popis: Vstupní portál Kateřinské jeskyně.  
 

05. Dantovo peklo, jeden z pólů nedostupnosti v Moravském krasu 

enviweb.cz; 27. 12. 2018; URL; EnviWeb s.r.o.; Téma: Kateřinská jeskyně 

ekolist.cz; 27. 12. 2018;  URL; Moravský Kras; Brontosauří; Zelený klub 

V naší největší krasové oblasti – Moravském krasu – je evidováno 1132 jeskyní, včetně dvou 

nejdelších jeskynních systémů. Přesto je zde ještě mnoho bílých míst; dosud neobjevených jeskyní, 

propastí nebo částí jeskyní již známých. Takové místo se nachází i pod předělem mezi Pustým a 

Suchým žlebem. Generace badatelů tuší, že se tu nachází volné prostory mezi propastí Macochou 

a Kateřinskou jeskyní. Klíčem k objevům by mohl být i dosud nepřekonaný zával na konci 

Kateřinské jeskyně „Dantovo peklo“.  

Historie objevů. 

V celém krasu neznám místa hrůznějšího“ napsal o Dantově pekle ve svých publikacích náš 

nejznámější krasový badatel Karel Absolon. Byl to právě on se svými spolupracovníky, kdo toto 

těžko dostupné a nebezpečné místo objevil. Cesta k nejzazšímu bodu Kateřinské jeskyně však 

nebyla jednoduchá a trvala s přestávkami více než tři desetiletí.  

Kateřinská jeskyně byla známa odnepaměti. Výrazný vstupní portál byl oproti jiným lokalitám v 

Moravském krasu archeology trochu opomíjen. První výzkumy zde učinil Jindřich Wankel v roce 

1869 a objevil v síni za vchodem ohniště a nástroje z doby kamenné. Podobných výsledků dosáhl 

později i Jan Knies. Dosud tu však neproběhly rozsáhlejší a podrobné archeologické výzkumy, i 

když lze předpokládat, že v hlubších kulturních vrstvách jsou zachovány mnohem významnější 

doklady života v pravěku.  

http://www.enviweb.cz/rss/187793
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/dantovo-peklo-jeden-z-polu-nedostupnosti-v-moravskem-krasu
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Prostory za mohutným vchodem lákaly dobrodruhy, zvědavce a krasové badatele. Za 60 metrů 

dlouhou vstupní chodbou se nachází třetí největší jeskynní dóm v České republice – Hlavní dóm s 

rozměry 95 x 42 x 25 metrů. Pro jeho nepřehlednost v něm zabloudilo několik návštěvníků, dle 

legendy i pasačka Kateřinka, po níž nese jeskyně jméno. Nezapomenutelná je událost z roku 1876, 

kdy jeskyni navštívil archeolog Kliment Čermák s průvodcem a když začalo docházet světlo, 

nemohli se trefit do správné odbočky k východu. V prostoře pak strávili 20 hororových hodin, než je 

vysvobodili místní občané.  

Na podzim roku 1909 po zcela nevyjasněném sporu s místním mlynářem Rubešem objevila 

pracovní skupina Karla Absolona v koncovém bodu pokračování – Novou Kateřinskou jeskyni s 

překrásnou krápníkovou výzdobou. V následujícím roce byla jeskyně po úpravách a zavedení 

elektrického osvětlení zpřístupněna veřejnosti. Absolon se však se svými kolegy do jeskyně 

opakovaně vracel a prováděl intenzívní průzkumy v částech veřejnosti nepřístupných. Především měl 

snahu proniknout dále ve směru k propasti Macocha, kde tušil další rozsáhlé prostory. V letech 1910 

– 1918 se staly objektem zájmu spodní patra Kateřinské jeskyně známé pod jménem Kalcitová 

chodba. Nadějné objevy sice směřovaly kýženým směrem, ale badatelé již tehdy narazili na 

neprostupný zával, jehož rozsah nedokázali vyhodnotit.  

Absolon a jeho spolupracovníci netušili, že nepřekonatelné sbory balvanů pokračují mnoho 

desítek metrů směrem vzhůru. Vyčerpávající průzkumné práce bez dalších úspěchů přiměly 

Absolona a spol. tato místa opustit. Vrátili se sem, samozřejmě v trochu jiném složení roku 1940. 

Absolon věděl, že proniknout závalem v Kalcitové chodbě je nemožné a tak zaměřil svůj zájem 

na koncové místo hlavní úrovně Kateřinské jeskyně – Dóm Zkázy, který je součástí prohlídkové 

trasy. V nejzazším bodě postupně pomocí vrtací soupravy a trhavin rozšířil šikmo stoupající chodbu, 

která byla nazvána „Strojová“. Dostali se až ke komínu vysokému přibližně 18 metrů. Po jeho 

překonání objevili dne 8. září další volné prostory – Dantovo peklo.  

Sám Absolon popisuje tato místa autenticky ve své knize Moravský kras: „To, co se nyní před 

námi objevilo, zatají dech i tomu nejotrlejšímu. Prostora 32 m dlouhá, 22 m široká, místy velmi 

vysoká, vyplněná na ploše větší než 700 m2 tím nejhrůznějším chaosem balvanů, který si můžete 

představit. Balvany ve všech možných velikostech, až 8 x 6 metrů, jsou svědkem katastrofy, která se 

zde kdysi zběhla, proboření a zhroucení stropů velikých dómů. Balvany se nakupily 

v nejnemožnějších polohách, ponechávaje mezi sebou uličky, kterými zesnulý srdnatý druh Otokar 

Henych (+ 1947) prolezl, kam se dalo a vystoupil až do nejvyšší kóty bludiště 435, o 90 m výše, než 

je vchod.“ 

Badatelům se však ani přes další snahy nepodařilo proniknout do předpokládaných prostor skrz 

tento zával. Podařilo se však objevit horizont horního patra vybíhající z Dantova pekla zpět nad 

známé prostory Kateřinské jeskyně. Roku 1941 v nich při průzkumu zahynul badatel Jan Němec, 

když byl v malé prostoře znenadání zasypán závalem drobné suti a písku. Po této tragické události 

pracovní skupina místa horních pater Kateřinské jeskyně opustila. V dalším období byly průzkumy 

Dantova pekla prováděny ve 2. polovině 20. století amatérskými jeskyňáři sdruženými od roku 

1952 do spolku Speleologický klub Brno. Výzkumy však byly ojedinělé a nepřinesly další objevy. 

Podrobnou mapovou dokumentaci pak prováděli v 70. letech pracovníci oddělení dokumentace 

podniku Moravský kras, která tehdy provozovala zpřístupněné jeskyně Moravského krasu. Ani 

během těchto prací se nepodařilo proniknout do nových prostor.  

Současné výzkumy Dantova pekla a přilehlých lokalit. 

Jedním z hlavních zájmů amatérských jeskyňářů ze ZO 6-20 je právě oblast mezi Macochou a 

Kateřinskou jeskyní, kde lze očekávat jeskynní prostory nemalých dimenzí. V této souvislosti 

otevřeli místo, kde v mrazivých dnech stoupá sloup páry a tvoří se tu tzv. mastný flek. Tento jev byl 

pozorován již ve 30. letech Janem Suchánkem, členem Absolonova výzkumného týmu. Nachází se 

na vrcholu hřebenu mezi Pustým a Suchem žlebem, který se nazývá „Chobot“ a pozičně je vzdálen 

přibližně 50 metrů od koncového místa v Dantově pekle směrem k Macoše.  

V loňském roce dosáhli badatelé prvních volných prostor v podobě říceného dómu se sutinami na 

dně a několika krátkými odbočkami. Podle tvaru a velikosti vydřevené vstupní štoly nazvali 
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jeskyni „Elfí domeček“. Teplota ovzduší v jeskyni i v nejchladnějším období zimy dosahuje +120 

C. Důležité pro další postup, bylo potvrdit či vyvrátit přímou souvislost s Kateřinskou jeskyní, proto 

byl učiněn opakovaný pokus za pomoci plynu merkaptanu. Během obou zkoušek se jasně potvrdila 

přímá souvislost obou jeskyní. Otázkou nyní je, zda Elfí domeček souvisí pouze s 

Kateřinskou jeskyní, anebo vedou cesty i směrem opačným, tedy k dosud neznámým prostorám 

směrem k Macoše. V zimních měsících vyráží ze vstupní štoly Elfího domečku silný průvan, který 

byl také vodítkem při průkopových pracích. V objevné prostoře se však vytrácí a dosud není zcela 

jasné, kudy v průkopu pokračovat.  

Jeskyňáři zároveň zorganizovali ve spolupráci se Správou jeskyní ČR několik výprav do 

Dantova pekla. Cílem bylo přesné zaměření těchto míst vůči povrchu pomocí radiomajáku a 

domapování některých zvláště těžce přístupných částí. Jeskyňářům se zároveň podařilo zdolat dosud 

neprozkoumané komíny. Všechny výsledky těchto výzkumů nasvědčují tomu, že velmi nestabilní 

řícená puklina Dantova pekla vyplněná obrovskými balvany a sutěmi směřuje šikmo k povrchu. V 

nejvyšší zjištěné úrovni jedné z významných odboček se ukázalo, že k povrchu zbývá necelých 15 

metrů a ve stropě dále neprůlezných prostor byly nalezeny konečky kořenů. V průběhu akcí se 

podařilo pořídit unikátní fotodokumentaci, která vypovídá o charakteru a divokosti Dantova pekla.  

Pravděpodobnost postupu do nových prostor směrem k Macoše skrz mohutnou puklinu vyplněnou 

takovým závalem je malá. Hypotetické pokračování hlavní úrovně Kateřinské jeskyně se snad 

nachází někde pod sutinami o několik desítek metrů níže. V těchto chvílích je hlavním klíčem 

jeskyně Elfí domeček, která je pozičně situována již za hlavní částí tektonické poruchy, na které se 

mohutný zával Dantova pekla vytvořil. Bude proto zajímavé sledovat, jakých nových objevů zde 

jeskyňáři v následujících letech dosáhnou.  

Hlavní puklina Dantova pekla.  

Foto / Petr Zajíček / Ochrana přírody Některé balvany drží ve skalní puklině jen za úzké hrany.  

Licence / Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora  

Foto / Petr Zajíček / Ochrana přírody Členové Speleologického klubu Brno pod vedením Jana 

Baláka  
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04. 10. KONĚPRUSKÉ JESKYNĚ  

1. Rozhovor s Pavlem Zedníčkem. 

2. V areálu Koněpruských jeskyní je nová výstava. 

3. V areálu Koněpruských jeskyní je nová výstava. 

4. Jeskyně pořádají výstavu. 

5. Pro rodiče s dětmi. Koněpruské jeskyně  

6. Tip týdne. Koněpruské jeskyně  

7. S baterkou do jeskyně 

8. Ochránci přírody míří do jeskyní. 

9. Pivovarský hotel láká k Berounce. 

10. Klabavští vyrazí do Koněprus. 

11. Tipy deníku Český kras 

12. Tip na výlet – Koněpruské jeskyně 

13. Koněpruské jeskyně: V letních měsících ochladí i nadchnou. Co říká pověst o pasáčkovi? 

14. Již brzy si budete moci prohlídnout Koněpruské jeskyně s muzejním geologem. 

15. Chladná krápníková krása: Koněpruské jeskyně jinak. 

16. Beroun se chystá na další závody dračích lodí. 

17. Krápníková krása. 

18. Před očima návštěvníků na stěnách svítí opály. 

19. Tipy deníku. Havlíčkův Mlýn 

20. Tipy deníku. Koněpruské jeskyně 

21. Podzimní výlety pro celou rodinu: Objevte kouzelná místa České republiky 

22. Dnes si budou návštěvníci Koněpruských jeskyní svítit vlastní baterkou 

23. Vánoční pohádka: Kouzelník Žito se natáčel na místech, která rozhodně stojí za výlet! 

24. Už jste navštívili jednu z největších chloub Českého Krasu? 

 

01. Rozhovor s Pavlem Zedníčkem. 

ČRo Region, Středočeský kraj | 30. 12. 2017 | Téma: Koněpruské jeskyně 

Pavel Vítek, moderátor 

Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte pořad Tady to znám. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví 

Pavel Vítek. I dnes naproti mně ve studiu sedí můj dnešní host, ale i dnes budete hádat a budete na to 

mít čas jedné písně, kdo, že tím hostem pro dnešek je. I dnes vám málo, něco málo napovím. Řekl 

bych, kdybych tak měl přiblížit člověka, který sedí naproti mně a který si dnes se mnou bude povídat, 

čím bych ho tak asi pro vás přiblížil? Asi takto, už to mám. Málokterý host by se do silvestrovského 

vydání pořadu Tady to znám, hodil víc než ten, který sedí dnes se mnou ve studiu. Je to herec, ale 

také moderátor a jeho pořady jsou už roky součástí televizního silvestrovského vysílání, pochází z 

Valašska, ale žije tady u nás ve středních Čechách. Neodmyslitelně k němu patří jeho knír a…  

Anebo víte co? To už bych vám napověděl moc. Vy to určitě víte.  

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám. Od mikrofonu vás zdraví a hezký den vám stále přeje Pavel 

Vítek a proti mně, a to vám teď už prozradím, pokud jste to neuhodli, což si ale myslím, že jste to 

uhodli úplně všichni, sedí můj dnešní host Pavel Zedníček. Pavle, ahoj. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ahoj, ahoj, nazdar. Jinak Čmaňa ještě taky možná. 

Pavel Vítek, moderátor 

Jaj, to… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Máš to kratší. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano, ano, ano, to, tadle ta tvoje přezdívka je všeobecně známá už nejenom po naší branži. Tak já  

jsem rád a chci ti poděkovat, žes přijal naše pozvání sem do studia Českého rozhlasu… 
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Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No já děkuju zase tobě, žes mě pozval. 

Pavel Vítek, moderátor 

To mi rádi, protože a zvlášť tebe, protože si můj vlastně skoro soused přes kopec… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No, no, jsme sousedi, to je pravda. 

Pavel Vítek, moderátor 

Čímž jsem vlastně tak trochu prozradil, že si budem povídat o místě, které se jmenuje Karlštejn 

a které sis ty sem k nám jako host dnes přinesl do studia se svými vzpomínkami, vztahem k němu a 

tak dál. Řekni mi, proč sis vybral právě Karlštejn? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No já jsem si ho nevybral, nebo možná, že si Karlštejn vybral mě, protože já, když si to vzpomenu, 

tak já vlastně před 20 lety jsem tam bydlel, mám kamaráda kastelána, Míru, Míru Kubů a my jsme 

spolu tady za ním jezdívali a hlavně jsme spolu hráli bowling. My jsme, to byly normálně závody ve 

Všenorech, byly bowlingové závody, tak jsme se poznali, on… 

Pavel Vítek, moderátor 

Já vím, on mi, on mi o tom povídal, ano 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ano a tak a takže my vždycky jsme občas jsme sem na ten Karlštejn zajeli a že by mě napadlo 

před 20 lety, že budu jednou vlastně bydlet na Karlštejně, tak to mě v životě nenapadlo. A pak přišla 

taková ta náhoda, že moje žena Hanča, ta furt jako chtěla, že nějak, že jestli bysme neměli chajdu, 

protože ona měla chajdu a že bysme šli něco, kde bysme mohli vyjet mimo Prahu. No a tak se stalo 

to, že jsme po, potkali zase kamarádku, která, která měla kamaráda, který prodával baráček tady na 

Karlštejně. No a slovo dalo slovo a my jsme se sem přijeli podívat a původně jsem říkal, jéžišmarjá, 

to nevypadalo, bylo to takové, jakože a najednou jsme viděli hezkou zahradu velkou a já říkám a 

kurňa, a je to tady. No, a takže tady jsme to, to opravili a dali dohromady a teď už bych se nestěhoval. 

Pavel Vítek, moderátor 

Čili, vlastně když to shrnu, tak to, to byla, to byla vlastně jedna velká náhoda spojená  s tím přáním 

jít někam… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Jako mimo. 

Pavel Vítek, moderátor 

Kousek za Prahu … 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Kousek za Prahu, no. 

Pavel Vítek, moderátor 

Já si pamatuju, Pavle, že já jsem to vlastně měl úplně stejné a dokonce když jsem, i jsme navštívili 

spoustu různých domů, domečků, chatiček a tak dál, když jsme měli takovej ten plán se z té Prahy 

odstěhovat a já jsem dokonce fotku svého příštího domu uviděl tenkrát v 90. letech za výlohou ovoce 

zelenina, kde byla taková ta pionýrská nástěnka nějaké realitní společnosti, tehdy to tak bylo a jak jsi 

řekl tu větu, že si Karlštejn vybral, tak přesně tak si pamatuju přesně ten okamžik, kdy si ta fotka 

toho domečku mě úplně přitáhla a já vidím sám sebe, jak jdu k té výloze a dívám se na tu fotku a 

říkám si, to je ale hezkej domek, tam by se hezky bydlelo. Milí posluchači, v pořadu Tady to znám je 

mým dnešním hostem Pavel Zedníček, který přicestoval k nám na Karlštejn. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám. Ve studiu se dnes sešli dva Karlštejňáci. O mně to víte, ale o 

Pavlu Zedníčkovi třeba ne, takže Pavle, ještě jednou ahoj. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ahoj. 
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Pavel Vítek, moderátor 

Ty sis vybral Karlštejn, teď jsme si před písní řekli, že vlastně on si vybral spíš tebe. Ale vezmem 

to hezky popořádku, když jste tedy se svojí ženou usoudili, že ten Karlštejn, že by to bylo fajn, a že 

se ta naskytla ta možnost toho domku, v jakým stavu ten dům byl? Bylo to, bylo k nastěhování nebo 

vás čekala taková ta, takovej ten restaurátorskej oblouk? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ne, vůbec to nebylo k nastěhování, i když tam jako ten před tím bydlel, ale bylo to, mělo to krásnou 

střechu, to je do dnes bezvadná no a obvodový zdi a vnitřek, takže my jsme komplet, jsme to celý 

předělali. 

Pavel Vítek, moderátor 

Já ti řeknu, procože, proč se na to ptám, protože já někdy přes ten kopec, co nás dělí, občas chodím 

hezkou procházkou do, na Karlštejn na hrad a já si tenkrát pamatuju, protože já jsem se přistěhoval 

asi rok, dva před tebou anebo před vámi a já si pamatuju, že jsem tam právě si toho domečku všimnul, 

ale,  že mi přišel, že je takovej, že by chtěl hodně opravit. Takže to čekalo na tebe. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Čekalo to na mě, takže jsme, dali jsme dohromady, ona Hanča, moje žena Hanča ta, to je vlastně 

hlavní architekt, protože ta to všechno zorganizovala, protože já nebo nemám čas ani to neumím, ale 

ona to prostě zorganizovala, zavolala všechny řemeslníky všechno sehnala a vymejšleli jsme spolu, 

jak to uděláme, co provedem … 

Pavel Vítek, moderátor 

Takže vy jste to spolu vymysleli a ona pak vlastně byla takový ten odborný stavební dozor… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Velkej, no, přesně, přesně tak, no. Říkám si, že zaplaťpánbůh teďko já jsem, teď už 

/nesrozumitelné/ vyčítá, protože já tam zalezu jak jezevec, jak mám volno, tak já prostě jedu okamžitě 

na Karlštejn a protože je tam, je tam fakt hezky a zase musím říct, že kdokoliv k nám přijede na 

návštěvu, tak jsou fascinovaný tím pohledem na ten hrad, protože já to mám, koukáme na to… 

Pavel Vítek, moderátor 

No ty seš vlastně přímo v podhradí, čímž vlastně nic neprozrazujeme… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

/nesrozumitelné/ teda… 

Pavel Vítek, moderátor 

Ale musím říct, že ten, nevím, jak to máš ty, ale mě ten pohled a takových pohledů má zapsáno v 

srdci několik, třeba pohled na Karlův most, pohled na Hradčany a stejně tak pohled na hrad Karlštejn, 

že se mi nikdy neomrzel. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

A to je pravda. Já tam vlastně koukám každej den na to, že jo, takže vždycky se ptám 

/nesrozumitelné/ fakt je to úžasnýho něco. A ještě, když můžeš vylézt ke křížku, /nesrozumitelné/… 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Kopeček ke křížku, tam je křížek, že jo, no tak to je úplně fantastickej pohled, jak to ty, ty lesíky 

a ty kopečky a teď vidíš, jak z toho trčí prostě ten Karlštejn to, anebo ještě z golfovýho, z golfu... 

Pavel Vítek, moderátor 

Z protější strany … 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Z protější strany, to je taky, je to úžasný, no. 

Pavel Vítek, moderátor 

Na Karlštejn se dívá vlastně hezky ze všech stran. Tak co kdybychom se prostřednictvím naší 

rozhlasové reportáže, na ten Karlštejn dostavili? 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Hezký den z Karlštejna. Právě otevírám vrátka na tenisové kurty u Berounky. A mám štěstí. 
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Navzdory chladnému počasí se mi tady podařilo zastihnout dva hráče. Tondu a Pavlu. Znáte Pavla 

Zedníčka? 

Tonda 

Ano, známe ho. Osobně. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

A chodívá sem hrát? 

Tonda 

Chodí sem hrát, ano, viděl jsem ho a dokonce jsem tady s ním mluvil, dokonce jsem s ním mluvil 

o tom jeho pořadu Kurňa, co to je? A dal jsem mu takovou věc, která se týká golfu, aby to tam zařadil, 

nevím, jestli to teda nakonec použil, jo, ale on jak koketuje s golfem. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Vy jste ho tady také potkala? 

Pavla 

Ano, ano, viděla jsem ho tady hrát. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

A jak hraje? 

Pavla 

Pěkně. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Jak byste popsal tenisový styl Pavla Zedníčka? 

Tonda 

No tak nehraje to od mládí, takže jako, trénuju, já nevím, 50, 60 roků, takže to poznám, jo, nicméně 

na to, že začal později s tím tenisem, tak hraje docela dobře, no. Neviděl jsem ho servírovat a servis 

vždycky rozhodne o tom, že člověk vidí, jestli to ten člověk hraje stylově nebo ne. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

A víte, kterým směrem tady od kurtů by se naši posluchači měli vydat, pokud by chtěli zjistit, kde 

asi tak Pavel Zedníček bydlí? 

Tonda 

No tak to by šli z parkoviště tady směrem jako na hrad. 

Pavel 

Takovej vesnickej, klasickej domek, přízemní, hezkej, pěknej baráček, hezká zahrádka. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Takže se dá říct, že Pavel Zedníček je takový kutil, že si na tom zakládá? 

Pavla 

Já myslím, že určitě. Určitě. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

A je něco, co byste mu chtěla vzkázat? 

Pavla 

No ať chodí hrát tenis pořád, bude se cejtit pořád mladý. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Teď už se vydávám ke hradu. Zdá se, že Pavel Zedníček tady má spoustu fanoušků. 

Osoba 

Jsme rádi, že ho tady vidíme a potkáváme, je to příjemný člověk a rádi bychom se s ním setkali 

tady i častějc a osobně. 

Osoba 

Osobně jsem se s ním jako ještě nesetkala. Vím, že vždycky na advent pozdraví jménem 

Valašského království obyvatele Karlštejna a návštěvníky adventu, ale jinak jsem se s ním, jednou 

jsem se ním vlastně bavila. Když se přistěhovali, tak jsem je potkala tady na cestě u jejich domu, měli 

malýho krásnýho bílýho pejska. A jinak je fajn. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Co třeba říkáte tomu jejich domečku? On je takový tradiční. 
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Osoba 

Špígl, nýgl to mají. Jak se říká, určitě pečlivý lidi. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

A hlavní ulicí sem zamířila dál. Vyšlápla jsem si kopeček a teď se jdu ohřát do místní restaurace. 

Mně se podařilo vystopovat v restauraci U Adama pana Maršíka, který tvrdí, že Pavla Zedníčka 

přímo zná. Tak vy jste se tady s ním setkal? 

Maršík 

Samozřejmě. Nejenom tady, ale protože sem občas chodí, i s Hankou a jednou nám tady hrál i na 

klarinet. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Při jaké příležitosti tady na ten klarinet hrál? 

Maršík 

To tady hrála na Štědrej den Karlštejnská skupina Tapičky. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

A je něco, co byste mu třeba vzkázal milýho, co by ho potěšilo? 

Maršík 

Hezký Vánoce. A snad příští rok porostou víc houby. 

Barbora Kvapilová, redaktorka 

Karlštejn má v zimě zvláštní kouzlo. Davy turistů jsou pryč a vy si můžete v poklidu vychutnávat 

tu správnou romantiku. Vůbec se nedivím, že si to tady oba Pavlové zamilovali. Tak hezký den z 

Karlštejna. 

Pavel Vítek, moderátor 

A oba Pavlové z rozhlasového studia Českého rozhlasu zdraví Báru Kvapilovou, která pro nás tuto 

reportáž natočila. Davy turistů, tenis, to všechno patří neodmyslitelně asi k tvému pobytu na 

Karlštejnsku. Řekni mi, tak ten tenis, to chápu, to, to je sport, to pro tebe je určitě relax. Věnuješ se 

mu pravidelně? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No pravi… bohužel pravidel, pravidelně ne. To je, to je chybička, ale říkám si, léta se, teda příští 

rok začnu pořádně chodit, častějc teda… 

Pavel Vítek, moderátor 

Takže tě častěji tam dole u vody na těch hřištích uvidí… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ano na těch hřištích, přesně tak. 

Pavel Vítek, moderátor  

Výborně. Já si to radši neslibuju, já jsem se dal spíš na to běhání, ale rád se na ten tenis chodím 

dívat, takže, takže se budu… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No vidíš, tak doběhni a budeš se koukat, jak běháme my zase. 

Pavel Vítek, moderátor 

Dobře. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No ale já chci říct, k tý reportáži, to bylo strašně milý, jak všechněm těm lidem bych rád poděkoval 

touto cestou, že jsou strašně milý a tak /nesrozumitelné/ určitě mě tam v hospůdce, tam se uvidíme 

někdy, jo, že ať se stavěj. 

Pavel Vítek, moderátor 

A najdeš si čas takhle v Karlštejně, když nemáš představení, když prostě nenatáčíš a máš vyloženě 

volno, tak najdeš si čas posedět? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ale jo, tak víš, že jo, právě, právě /nesrozumitelné/ toho se známe, to jsme tam proseděli taky 

nejenom pár hodin a pár v hospůdce… 
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Pavel Vítek, moderátor 

Ty máš totiž jednu výhodu, že to máš všechno takzvaně u nosu. Všechno… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Je to blízko, no… 

Pavel Vítek, moderátor 

Pár kroků… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No, no… 

Pavel Vítek, moderátor 

To víš, u mě už je to těžší, já vždycky zvažuju, jestli ten, tu, tu velkou cestu přes ten kopec nahoru 

a pak zase dolů a obráceně, jestli se mi to, víš, že už se mi někdy nechc… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Nechce, viď? 

Pavel Vítek, moderátor 

Ale ty máš, to ti závidím, že ta tvoje, ta tvoje poloha je taková jako… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Je pravda, že tam jedna, dvě hned hospody to mám kousek a pak ještě dole, dole Budňanech 

uprostřed vlastně Budňan, nebo Karlštejna… 

Pavel Vítek, moderátor 

Pro místní štamgasty. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Pro štamgasty u Leonky tam, tam, tam se chodíme, takže je to strašně milý a bezvadný, no. 

Pavel Vítek, moderátor 

Dobře, Pavle a,  a to druhé o těch turistech?  

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Dobře. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám, mým dnešním hostem je Pavel Zedníček a docestovali jsme na 

Karlštejn. 

Pavel Vítek, moderátor 

Milí posluchači, dnes v pořadu Tady to znám, dnes jsme se stavili, dá se říci, je to takové 

dostaveníčko na Karlštejně s Pavlem Zedníčkem. A před písní jsme zmínili takové ty příjemné 

aktivity. A teď bych se tě rád zeptal na jednu věc, která, nevím, nedá se říct, že by byla nepříjemná, 

ale rozhodně samozřejmě mít pod okny davy turistů, asi si na to člověk musí zvyknout. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Hele, mně to ani nevadí. Já, to, my to, já to má ještě tak docela dobře ten domeček, že já jsem 

vlastně mimo tu hlavní, hlavní trasu. Občas chodí od křížku lidi, tak jdou kolem… 

Pavel Vítek, moderátor 

To je pravda, ano… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

To je normální, psi tam štěkají, lidi tam chodějí, děcka tam chodí, ale není to, není to tak, není to 

hrozný, fakt to není… 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak zase jsi, zase asi si nikdy nemůžeš tím pádem aspoň v turistickou sezonu připadat jako, jako 

trosečník na pustém ostrově, což třeba já někdy tam v lůně přírody ano. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Tam, no to je pravda. Ale víš co je za to, na to zajímavýho a hezkýho, že jsem teďka nedávno jsem 

šel taky nějak jsme šli na oběd a najednou se objeví paní a říká: ježíšmarjá nazdar, dobrý den, já jsem 

teďko přijela z Chicaga a já dělám u paní, u paní Ilonky, kterou vy se s ní znáte a já tam u ní dělám v 

hospůdce. Tak já jí můžu ji pozdravovat? Říkám /nesrozumitelné/, protože jak ten svět je malej, je, 

my jsme byli tam u ní, že jo, ona nás tam, tam jsme se pozdravili a teď jsme se zdravili na Karlštejně.  
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Takže, takže to je, takový to potkávání setkávání lidí z celýho světa. Je to pěkný. 

Pavel Vítek, moderátor 

No a ten hrad Karlštejn, přece jenom je to, je to, je to monumentální pohled na ty kopce kolem 

taky. Mě by zajímalo, najdeš si třeba čas na procházku do lesa, nebo chodíš na houby? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No na hou…, právě, že na houby chodíme, ale letos ani loni nebyly, tak jsme naštvaný, že tady nic 

jako říkal ten Karel Maršík v tom, že, aby, že, aby rostly, tak letos nerostly. My jsme byli, šli jsme s 

kamarádkou do lesa a nic pár nějakejch, nějakejch, těchle prašivek jsme našli, ale jinak letos nic, 

přitom všichni /nesrozumitelné/, celý, celá republika měla houby, u nás ne. To mě trošku, to 

Karlštejnsko naštvalo teda. 

Pavel Vítek, moderátor 

To můžu potvrdit, ale vlastně dohnalo se to trošku, to ti poradím, až vlastně úplně na sklonku 

podzimu… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Tys je koupil. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ne, já jsem je našel, ale kde. Prosím tě ne v lese, musíš na ty louky a tam rostou takový ty čirůvky 

s tou fialovou nohou a ty jsou strašně dobrý a je jich tam spousta a nemůžeš si je s ničím splést… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Čirůvky jo říkáš? Čirůvky. 

Pavel Vítek, moderátor 

Já ti, já mám, já mám v mobilu fotky, já ti je pak ukážu, abys náhodou nevzal nějakou 

muchomůrku. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Jo, jo, jo, dobře. Já půjdu na čirůvky. Jo, no. 

Pavel Vítek, moderátor 

A teď bych navrhoval jednu věc. Pavle, než se dostaneme k tomu okolí Karlštejna, tak my tady 

máme takovou rubriku, v tom, v tom našem pořadu Tady to znám. Každý host zodpoví takových 

jednoduchých pár otázek, které jsme si na něj připravili… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Tak povídej. 

Pavel Vítek, moderátor 

Každý se podobně vyděsí tak jako ty. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Tak pojď. 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak jdeme na to. Tak poslouchej. Jedním ze skvostů hradu Karlštejn je nepochybně kaple Svatého 

Kříže. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ano, znám. Byl jsem tam. 

Pavel Vítek, moderátor 

Já taky. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No, několikrát. 

Pavel Vítek, moderátor 

Dochovala se tady ojedinělá původní nástěnná výzdoba ze 14. století. Je to 129 deskových obrazů, 

které dohromady tvoří největší portrétní galerii českých panovníků. Jestlipak víš, kdo ty obrazy 

namaloval? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Mistr Theodorik. 
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Pavel Vítek, moderátor 

Výborně. Ale to jsem tušil, že určitě Karlštejňák bude vědět. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Jsem se na tebe připravil, kamaráde. 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak poslouchej dál… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

A už mě, už mě nezkoušej, kurňa, tak já jsem není dějepis. 

Pavel Vítek, moderátor 

Karlštejn je, to je jednoduché, protéká samozřejmě Berounka, ale podél té hlavní turistické třídy 

teče taky jeden potok. Jak se ten potok jmenuje? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No Vodňanský ne, Vodňanský potok, no ano. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano, no, prosím tě, tak, já nevím, jestli tě vůbec dneska takzvaně dostanu, protože ty všechno víš. 

Kolem Karlštejna je opravdu krásná příroda. V tom asi, asi určitě spolu budeme notovat. Já se teď 

zeptám na jeden památný strom, je starý asi 350… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

350 let. Dub. 

Pavel Vítek, moderátor 

Říká se mu dub sedmi… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Bratří. 

Pavel Vítek, moderátor 

Bratrů, ano, a jestli bys věděl, proč se tak jmenuje? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Jo a kamaráde, to nevím, to se musím přiznat, protože to je sedmi bratří, vím o něm… 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak já ti to řeknu, to vím, to jsem se od místních dozvěděl já, protože podle legendy si pod ním 

dělilo svou kořist 7 bratrů loupežníků. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ahá, vidíš, už to vím, děkuju. 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Děkuju a vím, já vím, kde je, u něho jsem byl. 

Pavel Vítek, moderátor 

Já taky… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Jinde jsem nebyl, ale tohle jsem věděl. 

Pavel Vítek, moderátor 

Já taky, tak teď už to víš a ví to i naši posluchači. Posloucháte pořad Tady to znám a dnes jsme s 

mým skoro sousedem Pavlem Zedníčkem přicestovali na Karlštejn. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ale já mám taky pro tebe otázku jednu. 

Pavel Vítek, moderátor 

I prosím tě? Tak povídej. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No hele, víš ta studna veliká, víš, jak s tam dostávala voda? 

Pavel Vítek, moderátor 

Myslíš kterou studnu? 
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Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No tu na hradě. To je studniční věž. 

Pavel Vítek, moderátor 

No tak to nevím. Povídej. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

To nevíš, no, tam, protože tam nebyla voda, tak ji tam museli z toho spodňanskýho potoka, tam 

tekla dole a to museli vykopat a říká se tady nějaká historie tam pěkná, že vlastně ti kutnohorští, nebo 

kutnohorští, havíři to dělali tu studnu a, aby by ten hrad, když se vědělo, že tam není voda, tak by byl 

dobytnej, tak oni ty, co to, tam tu vodu jako nanosili, tak potom, když šli domů, na tu muřinu, tak jak 

přepadli a pozabíjeli, aby oni nemohli prozradit, že… 

 Pavel Vítek, moderátor 

Aby to tajemství zůstalo zachováno… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Aby to tajemství zůstalo zachováno. 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak tuhle tu krvelačnou historku tu jsem neznal. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Pak tam byla nějaká vraždící Kateřina. 

Pavel Vítek, moderátor 

To vím. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

To víš o ní to byl, tam jsou zajímavý věci. 

Pavel Vítek, moderátor 

A dokonce na Karlštejně i straší… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ano. Ano. Taky pravda. 

Pavel Vítek, moderátor 

To jsem slyšel na vlastní uši. Milí posluchači, to je ale věcí, které o Karlštejně nevíte. Posloucháte 

pořad Tady to znám. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám. Dnes je mým hostem herec Pavel Zedníček, Pavle ještě jednou 

ahoj. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ahoj, ahoj. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ještě jednou díky, že sis udělal čas. A protože jsme oba dva Karlštejňáci a povídáme si dnes o 

Karlštejně a já vím, že ty víš spoustu těch zajímavostí, tak když už jsme tady dneska se dotkli té 

vyhlídky nad tvým domem, tak to je vlastně jeden z kopců, z několika kopců, které se nacházejí… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Obklopují… 

Pavel Vítek, moderátor 

Obklopují hrad Karlštejn. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ty seš pod Plešivcem, tam je Plešivec. 

Pavel Vítek, moderátor 

Já jsem pod Plešivcem. Ano. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

A já jsem vlastně vedle Plešivce kousek a já už jsem Haknovec. 

Pavel Vítek, moderátor 

Haknovec, hm. 
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Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Haknovec. Já mu říkám Hankovec. Protože jako Hanka moje, víš, tak jako, že tam je Hanka, tak 

jsem si to přejmenoval… 

Pavel Vítek, moderátor 

Taks to přejmenoval… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

A pak ještě, pak ještě ten Dřínová hora, to je naproti. 

Pavel Vítek, moderátor 

Jo, jo. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

To byly, to prej je nějakej keř, kterej má takový červený bobule… 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

A je to zdravý. Strašně, je to strašně zdravý. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Takže to je Dřínová hora to je naproti mně a pak je tam ještě Javorka. A Javorka to je zase, když 

se jde dolů takhle z kopce po pravý straně. 

Pavel Vítek, moderátor 

No, ono těch kopců snad je ještě víc a já nevím teď přesně, které se do toho započítávají, ale slyšel 

jsem, že jich je 7 a dokonce, a to možná víš, se traduje taková legenda, to jsem slyšel od jedné paní, 

která už na Karlštejně teda nebydlí, přestěhovala se, ale ona se zabývala takovými těmi věcmi mezi 

nebem a zemí a ta mi jednou řekla takovou zajímavou informaci, ze které mi úplně přejel, i teď jezdí 

mráz po zádech, že v kapli Svatého Kříže prýští vesmírná energie a že ta, když se spojí s těmi dalšími 

zdroji v těch okolních kopcích, tak lidstvo vstoupí do nové dimenze… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Prosím tě… 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak to prý je takový jako bájná historka… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Až tak? To je hezký, no. 

Pavel Vítek, moderátor 

Až tak. Tak já nevím, jestli my dva se toho dožijeme. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Už mám taky, už mně jde mráz po zádech. Ale, a víš, proč se ale jmenujou Budňany Budňama? 

To je taky to je taková hezká… 

Pavel Vítek, moderátor 

Povídej. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Mají to, mají to dvě věci. Jednak to, že byl původně, jakože tam byly boudy postavený, tam bydleli 

ty… 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano, tak tohle jsem slyšel já… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Tos slyšel. A pak ještě jedna hezká taková, což asi nebude pravda, že Karel IV. jel na koni, jel na 

vyjížďku a uviděl tam dva mladý, jak tam se, jak se tam milujou a když ho viděli, tak řekli, odskočili 

od sebe a chtěli ho zdravit a on říká: ne, ne, ne, buď na ní. A takže vznikly Budňany. Ale to je hezký, 

ne? 
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Pavel Vítek, moderátor 

Tak podle, podle této historky si ten, si ten název zapamatuju určitě. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No viď? 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám. Mým dnešním hostem je herec Pavel Zedníček a povídáme si o 

Karlštejnsku vlastně nejenom o tom samotném hradě, který pochopitelně stojí za to navštívit, stojí 

za to vidět kapli Svatého Kříže, i ten pohled z těch hradeb dolů na tu vesničku, to já zbožňuju úplně. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Je, je to krásné, fakt je to, je to… 

Pavel Vítek, moderátor 

A když tam třeba hrajeme tu Noc na Karlštejně vždycky v létě, tak to ti je tak hezký, jak, a 

současně chytře vymyšlený, jak vlastně vrchnost viděla každýmu až na dvorek. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ano, no, no… 

Pavel Vítek, moderátor 

A tam přesně vidíš, ten si tam postavil bazén, ten tam má, takže to … 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No já vás zase poslouchám, když zpíváte, tak vás si poslouchám, víš pěkně… 

Pavel Vítek, moderátor 

Slyšíte nás, když … 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No to víš, že jo, to víš, že jo, no. 

Pavel Vítek, moderátor 

To je hezký, tak příště zazpíváme jenom pro tvoji ženu. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Jo? Děkuji pěkně. 

Pavel Vítek, moderátor 

Prosím tě, ale když bychom teda měli někoho takhle vlastně nasměrovat na takový třeba 

jednodenní výlet z Prahy na to Karlštejnsko, tak kromě toho hradu a těch okolních kopců, co tak 

myslíš, že bych, kam bychom ho ještě mohli poslat? Myslíš, že na Svatý Ján? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Svatý Ján, tam, tam, tam taky se nějak, že je taková legenda, že vlastně voda, která protýká těma 

všema skalama, se tak vyčistí a tam lidi si jezdí nakupovat, nakupovat, teda nakupovat… 

Pavel Vítek, moderátor 

Nabírat… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Nabírat, nakupovat, nabírat… 

Pavel Vítek, moderátor 

V budoucnu možná nakupovat, ano. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Že to je, to je dobrá voda. No… 

Pavel Vítek, moderátor 

Pak jsou tam ty Bubovické vodopády… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Tam jsou, ano, ty jsou, ale takový menší. No a Koněpruské jeskyně, že jo asi, tam by taky. Tetín, 

tam jsou… 

Pavel Vítek, moderátor 

Já se ti přiznám, že já jsem v těch Koněpruských jeskyních, a to jsem ostuda, jsem na Karlštejn 

20 let, a ještě jsem tam nikdy nebyl… 
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Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Já jsem tam teda míň, ale taky jsem tam ještě nebyl, ale vím o nich, jel jsem, jezdím okolo nich… 

Pavel Vítek, moderátor 

Já taky o nich vím… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

A jednoho dne se tam podíváme. 

Pavel Vítek, moderátor 

Pojďme si slíbit, že půjdeme… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Ano. 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak dobře, tak já myslím, že teď už je to vyčerpávající a navíc na mapách je vždycky všechno 

zaznamenáno, ale rozhodně teda, milí posluchači, chcete-li strávit hezký víkendový výlet, neváhejte 

a až bude venku pěkně, tak se na Karlštejn podívejte. Když jsem tě představoval dneska, tak jsem o 

tobě mluvil vlastně profesně. Tak mě by zajímalo, když se teď dostaneme k tvé profesi, co tě třeba 

čeká a nemine, nebo jestli se těšíš na nějaký nový divadelní zážitek? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No teď mě nečeká nic, jen mě čeká, že vlastně já už budu, já už budu pryč, letím do tepla… 

Pavel Vítek, moderátor 

To, ale tak to je, to je, to je důvod k tomu se těšit, ano… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No, no, to se těším a příští sezonu připravujem něco v divadle, že budeme muset mít zase novou 

komedii nějakou, kterou s Janou Paulovou… 

Pavel Vítek, moderátor 

To jsem se těch právě chtěl zeptat, protože vy jste, vy jste už taková ustálená komediální dvojka, 

velice úspěšná, takže spolupráce, doufám, nekončí… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Nekončí, naopak budem pokračovat dál a najdeme nějakej dobrej titul, aby zase byla sranda. 

Pavel Vítek, moderátor 

Prosím tě, a kolik z těch představení společně už asi tak odehráli? Tušíš to aspoň? 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Pavlíku, no, my jsme to jednou počítali, nepočítali, ale je to, je to přes, přes tisíc představení, už 

který jsme spolu odehráli za ty leta a já nevím, kolik milion kilometrů bez nehod s autem a po celý 

republice, takže no a zatím, pokud nám bude zdraví sloužit, tak budeme jezdit a hrát dál a dál a dál. 

Pavel Vítek, moderátor 

Mně se právě na těch vašich divadelních kusech vždycky líbí to, že je to záruka toho, že se člověk 

opravdu pobaví. Takže já se budu těšit na tu vaší novou komedii a Pavle, tobě popřeju teda hodně 

hezkých divadelních zážitků i těch obyčejných u tebe doma na zahradě na Karlštejně, nezapomeň 

ode mě pozdravovat svoji ženu… 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Vyřídím… 

Pavel Vítek, moderátor 

A budu se těšit, že když nám to třeba čas dovolí, takže se přes ten kopec zase někdy navštívíme. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

Doběhni a rád tě uvidím. 

Pavel Vítek, moderátor 

Dobře. Děkuju. A budu se na to těšit. Milí posluchači, tak teď jste právě slyšeli jedno takové 

novoroční předsevzetí, které jsme tady ve studiu s Pavlem Zedníčkem vyslovili, ale mimochodem 

mně tak vlastně teď došla jedna věc, vždyť ten Nový rok je skutečně za dveřmi. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No bohužel. Zase jsme o rok starší, kamaráde. 
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Pavel Vítek, moderátor 

Tak já bych, tak, tak, tak já bych nejenom tobě samozřejmě, ale i všem našim posluchačům, asi 

bychom jim měli popřát dobrý rok, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a já vždycky ještě říkám, 

aspoň jeden jediný splněný sen. 

Pavel Zedníček, herec, moderátor 

No a já hlavně to zdraví, ať jsou všichni zdraví a mají se rádi. 

Pavel Vítek, moderátor 

Přesně tak. Milí posluchači, hezký Nový rok a já doufám, že se uslyšíme zase a rádi v roce 2018 

v pořadu Tady to znám. 

 

02. V areálu Koněpruských jeskyní je nová výstava. 

Berounský deník | 27. 03. 2018 | Autor: (rom) | Téma: Koněpruské jeskyně 

Koněpruské jeskyně společně se Společností za pozitivní přístup k životu pořádají v areálu 

jeskyní výstavu Karla Huňka Imaginace. Návštěvníci výstavy uvidí sochy a další objekty pozitivní 

energie.  

Tato výstava je první v pořadí od vzniku tohoto vzácného krasového útvaru a jeho zpřístupnění v 

roce 1959. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 28. března od 15 hodin. 

Po otevření výstavy proběhne hudební vystoupení, křest knihy Atlas krkonošských mechorostů, 

lišejníků a hub. 

 

03. V areálu Koněpruských jeskyní je nová výstava. 

Berounský deník | 31. 03. 2018 | Autor: (rom) | Téma: Koněpruské jeskyně  

Koněpruské jeskyně společně se Společností za pozitivní přístup k životu pořádají v 

areálu jeskyní výstavu Karla Huňka Imaginace. Návštěvníci výstavy uvidí sochy a další objekty 

pozitivní energie. Tato výstava je první v pořadí od vzniku tohoto vzácného krasového útvaru a jeho 

zpřístupnění v roce 1959. Při otevření výstavy se křtila kniha Atlas krkonošských mechorostů, 

lišejníků a hub. 

04. Jeskyně pořádají výstavu. 

Berounský deník | 10. 04. 2018 | Autor: (rom) | Téma: Koněpruské jeskyně 

Koněpruské jeskyně společně se Společností za pozitivní přístup k životu pořádají v areálu 

jeskyní výstavu Karla Huňka Imaginace. Návštěvníci výstavy uvidí sochy a další objekty pozitivní 

energie. Tato výstava je první v pořadí od vzniku tohoto vzácného krasového útvaru a jeho 

zpřístupnění v roce 1959. 

 

05. Pro rodiče s dětmi. Koněpruské jeskyně  

Berounský týden | 10. 04. 2018 | Téma: Koněpruské jeskyně  

Koněpruské jeskyně Duben, květen, červen / denně 8 – 16 h. 

Jeskyně leží 7 kilometrů jižně od Berouna v chráněném území CHKO Český kras nedaleko 

hradů Křivoklát a Karlštejn. Objeveny byly v roce 1950 a veřejnosti zpřístupněny roku 1959. 

Vznikly v devonských vápencích starých až 410 miliónů let. Jsou vyvinuty ve třech výškových 

úrovních s denivelací přes 70 metrů. Jejich celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa 

je dlouhá cca 620 metrů a její prohlídka trvá cca 1 hodinu. Ve svrchním patru byla v 15. století tajná 

penězokazecká dílna. Jeskyně jsou jedinečné svou opálonosnou výzdobou a paleontologickými 

nálezy, dokládajícími vývoj přírody za posledních 1,5 miliónu let. 
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06. Tip týdne. Koněpruské jeskyně  

Berounský týden | 17. 04. 2018 | Téma: Koněpruské jeskyně  

Koněpruské jeskyně 23. 4. 8:00 – 16:00 Prohlídky při baterkách! 

Jeskyně leží 7 kilometrů jižně od Berouna v chráněném území CHKO Český kras. 

Objeveny byly v roce 1950 a veřejnosti zpřístupněny roku 1959. Vznikly v devonských vápencích 

starých až 410 miliónů let. Vyvinuly se ve třech výškových úrovních s denivelací přes 70 metrů. 

Délka přesahuje dva kilometry, přístupná trasa je dlouhá cca 620 metrů, prohlídka trvá asi hodinu. 

Ve svrchním patru byla v 15. století tajná penězokazecká dílna. Jeskyně mají jedinečnou výzdobu. 

 

07. S baterkou do jeskyně 

TV Barrandov | 30. 04. 2018 | Téma: Koněpruské jeskyně 

Eva Borská, moderátorka 

Zajímá vás jaké to asi je, být jeskyňářem, který objevuje přírodní poklady, ukryté desítky metrů 

pod zemí? V největším jeskynním systému u nás, v Koněpruských jeskyních u Berouna, můžete 

jen za svitu baterek prožít to pravé jeskyňářské dobrodružství. 

Ondřej Švec, redaktor 

Nahlédnutí do hlubin zhruba čtyři sta milionů let starého vápencového útvaru je pro návštěvníky 

už samo o sobě zážitkem, natož když si v naprosté tmě jeskyně svítí jen baterkami návštěvník 

jeskyně. 
Cítil jsem se tam dobře, dokonce jsem žertoval s tím, že by tam odsud bylo dobrý pivo vychlazený. 

Zajímavá je ta tma i to ticho a to jiné prostředí. 

Ondřej Švec, redaktor 

Ti nejmenší ale měli docela jiné starosti 

Dítě 

Že zkamením. 

Ondřej Švec, redaktor 

Při prohlídce jeskyně s baterkou není k dispozici žádné doprovodné osvětlení, díky tomu můžete 

vidět krásy, které v plném osvětlení neuvidíte, vyniknou i detaily, třeba krápníková výzdoba 

připomínající růžičkovou kapustu. 

Alexandr Komaško, vedoucí správy Koněpruských jeskyní 

Jeskyně je známá tím, že ve výzdobě je opál, je to sice nedrahokomová forma, ale když se na ní 

posvítí krátkovlnným UV světlem, tak svítí zeleně. 

Ondřej Švec, redaktor 

Nápad dostat do jeskyní baterkáře, vznikl úplnou náhodou během přerušení dodávek elektřiny.  

Tehdy měla jít na prohlídku školní výprava, ale bez proudu to nešlo. 

Alexandr Komaško, vedoucí správy Koněpruských jeskyní 

Oni nás prosej, ať ty děti pustíme, že se těšily, že si přivezou svoje baterky, tak jsme jim tedy 

vyhověli, jeskyní jsme je provedli a učitelé byli nadšeni a říkali, to musíte dělat častěji. 

Ondřej Švec, redaktor 

A stalo se, s baterkami si každý může svítit, kam chce a kolikrát objeví něco, čeho by si v přemíře 

osvětlení ani nevšiml. Na jeskyňáře se v Koněpruských jeskyních můžete zahrát každé poslední 

pondělí v měsíci, vyjma července a můžete tak objevit jeskyně z jiného úhlu.  

 

08. Ochránci přírody míří do jeskyní. 

Rokycanský deník | 12. 05. 2018 | Autor: (šme) | Téma: Koněpruské jeskyně 

Rokycanští ochránci přírody pořádají v sobotu zájezd do Koněpruských jeskyní a na zámek 

Konopiště. Cena je 350 korun. Účastníci se sejdou v 7 hodin před rokycanským vlakovým nádražím, 

odkud vyjíždí domluvený autobus. Pokud se chce ještě někdo k zájezdu přidat, měl by se předem 

domluvit. O místa v autobusu byl velký zájem. 
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09. Pivovarský hotel láká k Berounce. 

Ekonom | 07. 06. 2018 | Autor: Šanda Štěpán | Téma: Koněpruské jeskyně 

Hlásná Třebáň je krásná, zpívá Ivan Mládek v jedné ze svých slavných písní. Byť se jedná o 

jednačtyřicet let starou skladbu, její hlavní sdělení platí dosud. Okolí Berounky je skutečně 

středočeským skvostem. Zákruty řeky kopíruje od Prahy nejen cyklostezka, ale i dráha. Na této trase 

se nachází jeden z nejslavnějších českých hradů – Karlštejn. Proto je ve vlaku často slyšet směsice 

jazyků. Pokud se výletu chtivý Pražan vypraví na Karlštejn, ať už na kole, nebo právě vlakem, cestou 

se může zastavit i v blízkých Letech u Dobřichovic. 

Vedle téměř vesnické atmosféry tu nalezne Pivotel MMX, který kombinuje pivní restauraci s 

hotelem. 

„Pivařská sezona začíná v květnu a končí přibližně v říjnu. Během ní nám naroste počet hostů o 

sto, sto padesát procent,“ prozradil majitel Robert Chládek. V turistickém období tu mají hosty z 

celého světa. Často tu narazíte na Japonce, Korejce, Nory nebo Švýcary, kteří sem jezdí hlavně 

hromadně. Kapacitu hotelu pak doplňují individuální cestovatelé z Česka a Německa. 

Hotel s pivovarem MMX v Letech u Dobřichovic stojí už od roku 2010. „Odmalička tu žiji, to byl 

první impulz založit si tu pivovar,“ líčí Chládek. 

Lomy, skály, krápníky Okolí Berounky není jen slavný Karlštejn. V místních lesích se skrývá 

například komplex vápencových lomů Amerika, které byly v minulosti oblíbenou destinací jak 

trampů, tak nudistů. K nim se také v různých obdobích přidali filmaři – v lomech se točily filmy jako 

Limonádový Joe, pohádka Malá mořská víla nebo Svěrákův Akumulátor 1. Mimo to si středočeské 

vápence zahrály i v hollywoodské produkci Babylon A. D. 

Vedle toho mohou hosté Pivotelu podniknout výlet i do 15 kilometrů vzdálených Koněpruských 

jeskyní nebo objevovat panoramata, jež nabízí Český kras. Slavnou malebnou vesničkou tu je Svatý 

Jan pod Skalou s barokním kostelem, jeskyní sv. Ivana s přirozenou krápníkovou výzdobou a 

vápencovou skalní stěnou. Návštěvníci kraje také začínají znovuobjevovat bývalý vojenský prostor 

v Brdech, kam dřív neměli přístup. 

Samotný hotel s pivovarem je moderní budova, již tvoří jen tři materiály a tři barvy. „To nám 

umožňuje pořádat výstavy jak barokního umění, tak nějaké moderny,“ říká Chládek. 

Výstavy tu probíhají různě – některé trvají dva měsíce, jiné půl roku. „Moderně zařízená budova 

nám pomáhá hlavně u zahraničních turistů, ale je pravda, že současnou architekturu začínají pomalu 

oceňovat i Češi. 

Na čepu jsou vždy čtyři piva – dvě spodně kvašeného, plzeňského typu a dva svrchně kvašené 

speciály. 

V Pivotelu si všechna piva vaří sami. Celkem tu vyrábějí deset druhů chmelového moku. Pivní 

portfolio letského hotelu obsahuje bavorské pšeničné weizenbier, ležák single hop, dále amber ale, 

polotmavý alt, anglický brown ale, american pale ale, irská piva red ale a stout a spodně kvašený 

tmavý ležák. V době návštěvy pivovaru jsme mohli ochutnat pšeničný weizen, který krásně osvěží v 

parném letním dni, a red ale, jež potěší hlavně příznivce nepříliš hořkého piva. 

Výrobu piva rozjížděl v Letech sládek veterán Josef Korbel, který pracoval čtyřiatřicet let v 

Plzeňském Prazdroji. „Josef Korbel nás oslovil sám, když zjistil, že budeme vařit pivo na technologii 

od Kaspar Schulz, což je takový Rolls Royce mezi pivovarnickou technikou,“ vypráví o začátcích 

pivovarnictví v Letech u Dobřichovic Robert Chládek. 

Řízek s delikátním salátkem K jídlu nabízí restaurace jak polední menu, tak nabídku a la carte.  

Obojí tvoří převážně klasiky tuzemské gastronomie jako kachní stehno, pivovarský guláš nebo 

svíčková na smetaně. Ze dvou bezmasých jídel je na výběr houbové rizoto a noky se sýrovou 

omáčkou a špenátem. Jako předkrm jsme zvolili výbornou a svěží škvarkovou pomazánku, kterou 

skvěle doplnily kyselé nakládané cibulky. 

Z hlavních jídel jsme ochutnali vepřový řízek s lehkým bramborovým salátem (z polední nabídky) 

a kachní stehno s červeným zelím s rozinkami a chlupatými knedlíky (z jídelního lístku). Řízek nebyl 

vůbec tuhý, což je mnohdy riziko vepřového v trojobalu, a byl zároveň příjemně šťavnatý. Příloha, 
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tedy bramborový salát, byla ideální pro parné odpoledne, neboť v kuchyni šetřili majonézou a místo 

klasických kyselých okurek zde byla lehčí varianta – klasická hadovka. 

Kachní maso šlo zcela lehce od kosti a se sladkým červeným zelím tvořilo skvělou kombinaci. 

Rozinky ukryté v zelí vždycky na jazyku vytvořily příjemné překvapení. 

Pivotel MMX v Letech u Dobřichovic je ideálním výchozím bodem, odkud lze objevovat 

malebnou zvlněnou krajinu okolí Berounky. Zároveň také může být příjemnou zastávkou na trase 

Praha – Karlštejn. Hladovějící turista se tu dočká nadprůměrné české kuchyně i širokého výběru 

piva. 

Pivotel MMX poslouží jako zastávka na oběd nebo večeři cestou z výletu na Karlštejn nebo na 

jiný skvost povodí Berounky více než obstojně. 

Foto popis| Součástí hotelového areálu je i zázemí pro cyklisty jako štědře pojaté stojany na kola. 

Foto popis| Jednou z atrakcí okolí Berounky je i ves Svatý Jan pod Skalou s barokním kostelem 

(na snímku) nebo skalní jeskyní sv. Ivana. 

Foto popis| Vepřový řízek se svěžím bramborovým salátem stál v rámci denního menu 109 korun. 

Foto popis| V blízkosti Letů u Dobřichovic se nachází i Koněpruské jeskyně, které byly objeveny 

díky těžbě vápence. 

 

10. Klabavští vyrazí do Koněprus. 

Rokycanský deník | 29. 06. 2018 | Autor: (hav) | Téma: Koněpruské jeskyně. 

Členové DTJ pořádají v neděli výlet do CHKO Český kras a do Koněpruských jeskyní. Zvou 

další zájemce! Odjezd je vlakem v 8.54 do Králova Dvora-Popovic. Odtud účastníci vyrazí po svých 

a kolem zajímavých skalních útvarů i kamenolomů dojdou do Koněprus. Po hodinové prohlídce je 

čeká patnáctikilometrový výšlap do Berouna a zde prohlídka hradeb, občerstvení a návrat po kolejích 

v 18.02 hodin. 

 

11. Tipy deníku Český kras 

Berounský deník | 17. 07. 2018 | Autor: Jan Podhorník | Téma: Koněpruské jeskyně  

Redaktor Berounského deníku Jan Podhorník doporučuje 

Bubnování v parku Barrandien 

17. 7. 2018 / 16:00 – 19:00 Beroun – Ve venkovních prostorách Muzea Českého krasu v Berouně 

se bude konat v dnešním odpoledni od 16 do 19 hodin výuka hry na bubny, perkuse a jiné rytmické 

instrumenty. 

Pod vedením Jana Bíska si lidé mohou vyzkoušet hru na kubánské a brazilské perkuse, zvonce, 

různá chrastítka nebo bedýnky. Jan Bísek nakonec předvede několik známých skladeb z populární 

hudby, kde jsou právě tyto nástroje využity. Poprvé proběhlo bubnování v geoparku Barrandien s 

úspěchem již 4. července. 

Navštivte Koněpruské jeskyně 

17. 07. 2018 / 08:00 – 17:00 Koněprusy – Dominantou Českého krasu jsou Koněpruské jeskyně, 

které leží nedaleko stejnojmenné vesničky. V 50. letech zde byly při těžbě náhodou objeveny 

unikátní jeskyní chodby a tzv. dómy, které zdobí miliony let staré krápníky různých typů. Také se 

zde našly pozůstatky středověké penězokazecké dílny i s rozpracovanými padělky. Během letních 

měsíců můžete jeskyně navštívit každý den vždy od 8 od 17 hodin. 
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12. Tip na výlet – Koněpruské jeskyně 

Berounský týden | 31. 07. 2018 | Téma: Koněpruské jeskyně 

Krásu Koněpruských jeskyní můžete v srpnu obdivovat denně od 8:00 do 17:00 hodin. Každé 

poslední pondělí v měsíci se konají prohlídky jen při baterkách. 

 

13. Koněpruské jeskyně: V letních měsících ochladí i nadchnou. Co říká pověst o pasáčkovi? 

ctidoma.cz | 03. 08. 2018 | Autor: Michal Mezera | Téma: Koněpruské jeskyně. 

Když už nám horko leze na mozek, hledáme co největší chládek. A kde jinde sehnat pořádný stín 

než v jeskyni. Jeskyně jsou pozoruhodný přírodní úkaz, který rozhodně stojí za návštěvu. A my se 

dnes podíváme na ty nejznámější, ležící ve Středočeském kraji, Koněpruské jeskyně. Jejich celková 

délka je asi 2 km, z toho zpřístupněná trasa má 590 m. Jeskyně leží 5 km jižně od Berouna. 

Koněpruské jeskyně jsou součástí CHKO Český kras. Z Prahy jsou dostupné do 30 minut a 

nabízejí tak skvělý cíl výletu. 

V Koněpruských jeskyních se našlo i spousta kosterních pozůstatků, jejichž stáří sahá až do 

pravěku. Nalezeny byly jak kosti ženy, která byla pohřbena v komínu jeskyně, tak spousty pravěkých 

živočichů. Originály nejvzácnějších nálezů jsou uchovány v Národním muzeu v Praze. 

Koněpruské jeskyně byly objeveny již před zhruba 70 lety 

Jeskyně vznikly v devonských vápencích a mohou být staré až 400 milionů let. Přišlo se na ně v 

roce 1950, kdy byl proveden odstřel, po němž se ve skalní stěně objevila jeskyně. Dělníci se 

do jeskyně okamžitě vydali, zvětšovali průlezy, plazili se úzkými prostory, až postupně objevili celý 

komplex jeskyní. Ten je od roku 1959 přístupný široké veřejnosti. Byla v něm vytvořena dokonce 

prohlídková trasa dlouhá zmíněných 590 m. Jeskyně se skládají celkem ze tří podlaží, spodní je 

veřejnosti nepřístupné. 

Prohlídka celé přístupné trasy trvá asi jednu hodinu. V hlavní sezoně, tj. v červenci a v srpnu, 

jsou jeskyně dostupné od 8:00 do 17:00. Vstupné činí 130,- Kč pro dospělého, 70,- Kč pak pro dítě 

6 – 15 let. V jeskynním systému se průměrná teplota pohybuje okolo 10 °C, proto pokud se tam 

chystáte, nezapomeňte rozhodně na vhodné oblečení. 

Horní patro patří mincovně 

Ve svrchním patře jeskyní se nachází stará mincovna, která byla v provozu v letech 1460 – 1470. 

Nerazily se v ní ovšem pravé peníze, mincovnu měli obsazenou penězokazci. Pravé mince byly v té 

době stříbrné, s ražbou pouze na jedné straně. Penězokazci však razili mince z měděného plechu, 

který namáčeli do amalgámu stříbra. Pomocí žíhání z těchto mincí pak odstranili rtuť a mince 

vypadaly jako pravé. Dodnes se neví, kdo za tím stál, nikoho se totiž nepodařilo „přistihnout“. 

Nejstarší výzdoba jeskyní může být stará až 1,5 milionu let. Svým tvarem připomínají právě 

růžice. Tyto krápníky jsou převážně z kalcitu, ale obsahují zrníčka nebo až vrstvičky opálu. 

Za návštěvu stojí i samotné okolí 

Návštěvník by neměl zapomenout ani po prohlídce navštívit krásné okolí těchto jeskyní. Návrší 

Zlatého koně, jak je toto přilehlé okolí nazýváno, skýtá pohled na celou západní část Českého krasu. 

V okolí také můžeme najít nejeden vápencový lom, ve kterých se nachází spousta zkamenělin 

prvohorních živočichů. 

Pověst o pasáčkovi 

Tato pověst je spjata přímo s Koněpruskými jeskyněmi. 

„Mladý chlapec pásl poklidně na kopci své ovce, až najednou objevil díru, z které stoupal kouř. 

Byl to chlapec odvážný, a tak neváhal a vlezl do díry dolů. Na samém dnu pak nestačil žasnout. 

Uviděl vousatého, vlasatého loupežníka, který přepočítával hromadu peněz. Oba se trochu  

polekali, ale brzy se domluvili. Loupežník dal pasáčkovi hrst mincí a pasáček mu na oplátku slíbil, 

že to nikomu neprozradí. Jenže, jak vylezl ven, hned utíkal do vesnice a tam všechno vyzvonil. No a 

vesničané také chtěli peníze, a tak vzali vidle, hrábě, kosy, cepy a pospíchali s pasáčkem na kopec.  

Jenže ouha, díra nebyla k nalezení. A tak pasáčkovi natloukli a peníze mu vzali. Z toho plyne 

ponaučení, že každý by měl dané slovo dodržet, jinak by na to mohl doplatit jako pasáček. Dlouho se 
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soudilo, že pověst má původ v lidové fantazii. Po objevu svrchního patra se však ukázalo, že pověst 

měla racionální jádro. 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/20...ch-ochladi-i-nadchnou-co-rika-povest-o 

 

14. Již brzy si budete moci prohlídnout Koněpruské jeskyně s muzejním geologem. 

nasregion.cz | 04. 08. 2018 | Autor: Táňa Pikartová | Téma: Koněpruské jeskyně  

Celodenní program Muzea Českého krasu otevírá širokou škálu poznání, kterou nabízí geologie. 

S muzejním geologem se mohou děti 8, 11. a 22. srpna vydat do geoparku, Koněpruské jeskyně i 

na naleziště zkamenělin. Každý si bude moci najít svoji vlastní zkamenělinu a odnést si ji na památku 

domů. 

Zkrátka nepřijdou ani dospělí, protože muzeum nově zpřístupnilo a přizpůsobilo celodenní 

program s muzejním geologem i pro ně. Program probíhá zčásti v berounském muzeu a zčásti v terénu 

u Koněpruských jeskyní, kde mohou sbírat zkameněliny ve starém lomu u jeskyní. 

Součástí celodenního programu je program v expozici i v geoparku Muzea Českého krasu v 

Berouně a navazující terénní exkurzní část u Koněpruských jeskyní. A nejen to, také různé hádanky 

a úkoly, které směřují k pochopení základů vývoje neživé přírody, většinou jsou přizpůsobené 

znalostem dětí. Až když děti nevědí, pomáhá dospělý doprovod. U několika otázek si děti a dospělí 

role své prohodí. 

Z Výtoně do Podolí. Kde byla Libušina jeskyně plná zlata? 

V Geoparku Barrandien na dvoře Muzea Českého krasu se děti naučí z běžných kamenů 

objevovat pradávnou minulost, pozornost věnují také lávám z vyhaslých sopek i zkamenělého dna 

pradávných moří. V Koněpruských jeskyních se projdou po zkamenělém mořském dně a mohou si 

s geologem jeskyni i prohlédnout. 

„Po prohlídce jeskyní se s geologem vydáme po naučné stezce, která nás po osmi stech metrech 

dovede na bohaté paleontologické naleziště ve starém lomu pod jeskyněmi. Zde si ukážeme 

rekonstrukci pradávného útesu i typické zkameněliny. Hlavně si ale najdeme své vlastní zkameněliny, 

které si můžeme odnést domů jako trvalou připomínku nejen dobrodružné výpravy, ale i pradávného 

moře a jeho obyvatel,“ říká Pavel Bokr z berounského muzea. 

http://nasregion.cz/berounsko/den-s-geologem-na-berounsku 

 

15. Chladná krápníková krása: Koněpruské jeskyně jinak. 

5plus2 | 24. 08. 2018 | Autor: Jaroslava Šašková | Téma: Koněpruské jeskyně 

Sice zdoláte 533 schodů, ujdete přes půl kilometru, ale v horkém létě se v Koněpruských 

jeskyních s 10,5 stupni příjemně ochladíte. 

Navíc v nejdelším jeskynním systému v Čechách uvidíte úžasnou krápníkovou výzdobu – 

záclonky, náteky, celé sintropády a také proslulé Koněpruské růžice. 

Třípatrový jeskynní systém je dlouhý přes dva kilometry a rozkládá se uvnitř návrší Zlatý kůň 

nad obcí Koněprusy v CHKO Český Kras. Koněpruské jeskyně jsou staré přes 400 milionů let.  

Člověk do nich ale vstoupil teprve nedávno – zhruba před 13 tisíci lety. Co sem druh zvaný Homo 

sapiens sapiens přivedlo, se neví. Jisté je, že už neodešel. Jeho pozůstatky našli v minulém 

století speleologové, když mapovali krátce předtím náhodně objevené střední patro jeskyní. Vchod 

do něj odkryl odstřel v místním lomu v roce 1950. O devět let později byly třípatrové 

Koněpruské jeskyně z větší části zpřístupněny pro veřejnost. Vchod je ve stěně bývalého Houbova 

lomu, ze kterého byly při těžbě vápence jeskyně objeveny. 

Prohlídka trvá přibližně hodinu a průvodce při ní upozorňuje i na takzvané excentrické krápníky, 

které rostou různými směry (nikoliv jen nahoru či dolů), nebo se dokonce i větví. Trasa vede převážně 

středním patrem jeskyní. 

Poklady Proškova dómu 

Návštěvníci nejprve procházejí Spallanzaniho jeskyní, jeskyní U Varhan, kde stalaktity 

(krápníky rostoucí shora dolů – pozn. red.) vydávají různé tóny, a Kuklovým dómem. Poté projdou 

kolem Letošníkovy propasti, do níž se během výzkumů po objevení jeskyně zřítil z dvanácti metrů 
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Vlastimil Letošník a zlomil si nohu. Prohlídka pokračuje skrz Staré chodby do Proškova dómu, 

nejkrásnější části se sintrovým jezírkem a takzvanými Koněpruskými růžicemi – nejstaršími 

krápníkovými útvary, které obsahují opál. Cesta vede dál do Pustého dómu s kopiemi některých 

kosterních nálezů zvířat a několika kosterních pozůstatků pravěké ženy. Poté následuje Petrův dóm 

se vstupem do Petrbokovy jeskyně pojmenované po speleologovi a spisovateli Jaroslavu 

Petrbokovi.  

Právě v jeho jeskyni byla před jedenácti lety objevena nová jeskyně s kosterními pozůstatky 

jeskynního medvěda, starými zhruba 800 tisíc let. 

Prohlídka končí stoupáním po osmdesáti třech točitých schodech do svrchního patra jeskyní do 

takzvané Mincovny – tajné penězokazecké dílny, kde se v letech 1469 až 1472 vyráběly falešné 

mince. 

Při baterkách světélkují na stěnách opály 

Jednou měsíčně zažívají návštěvníci Koněpruských jeskyní téměř to samé, co jeskyňáři.  

Poslední pondělí v měsíci se pravidelně konají takzvané baterkové prohlídky. 

„Návštěvníci si při nich svítí pouze baterkami. Světla, která běžně osvětlují trasu a vybrané 

jeskynní útvary, jsou zhasnuta,“ vysvětluje vedoucí Správy Koněpruských jeskyní Alexandr 

Komaško. 

Nejbližší baterkové prohlídky se uskuteční již teď v pondělí od 8 do 17 hodin. Ty úplně první se 

odehrály víceméně náhodou kvůli neplánované odstávce elektřiny. „My jsme ale měli objednaných 

několik školních výprav. Učitelé nás prosili, že se žáci těší a rádi si projdou trasu klidně jen s 

baterkou,“ vypráví Komaško. Slovo dalo slovo a pro velký úspěch při premiéře, kdy i pedagogové 

byli příjemně překvapeni, jak i největší neposedové plně zaujati atmosférou setmělých jeskyní jdou 

ve skupině potichu, se pořádají baterkové prohlídky pravidelně. Kromě července se konají od dubna 

do října. Jednou z jejich výhod je to, že si účastníci posvítí, kam chtějí. „Když jdeme s hromadnou 

skupinou při standardních prohlídkách, ne vše je nasvíceno, takže jim nemůžeme všechno ukázat. S 

baterkami jim ale posvítíme třeba na zkameněliny na stěnách, které nejsou osvětlené,“ vysvětluje 

Alexandr Komaško. Před očima lidí také světle zeleně světélkují opály na stěnách jeskyní. Stačí, 

když na ně průvodce posvítí UV lampou. Při běžném osvětlení nejsou viditelné, protože jsou čiré 

(hyalit opály), případně mírně mléčně zbarvené. 

Osmdesát minut s baterkou 

Koněpruské jeskyně jsou přístupné denně od dubna do konce října. Z jejich celkové 

dvoukilometrové délky si návštěvníci prohlédnou přibližně třetinu. Prohlídková trasa s celkem 533 

schody je dlouhá 620 metrů a není vhodná pro vozíčkáře, obtížně pohyblivé, kardiaky a děti do tří 

let. Procházka s baterkami trvá déle – přibližně hodinu a dvacet minut. Vlhkost vzduchu dosahuje 96 

až 100 procent. Průměrná teplota uvnitř jeskyní je 10,5 stupně, proto se doporučuje teplejší oblečení 

a pevné boty. Rezervace se na baterkové prohlídky nedělají. Kdo to nestihne v pondělí 27. srpna, 

bude mít letos ještě možnost buď 24. září od 8 do 16, nebo 29. srpna od 8:30 do 15 hodin. 

Informace na cestu 

Jak se tam dostat: autem nejlépe po D5 do Berouna (exit 18). Dále na Koněprusy. Vlakem nebo 

autobusem opět do Berouna. Od vlakového a autobusového nádraží, která spolu sousedí, jezdí několik 

autobusových linek přes Koněprusy. O víkendech jezdí k parkovišti u jeskyň přímá linka C17 až do 

21. října.  

Otvírací doba: duben, květen, červen a září 8 – 16, červenec a srpen 8 – 17, říjen 8.30 – 15, listopad 

(prac. dny) 9, 11 a 14  

Vstupné: pro dospělé stojí 130 korun. Senioři 65+ a studenti 15 – 26 let po předložení platného 

průkazu zaplatí 90 korun. Pro děti od 6 do 15 let a držitele průkazů ZTP je za 70 korun. Zdarma mají 

vstup děti do 6 let po ohlášení na pokladně. 

Foto popis| Koněpruské jeskyně jsou nejdelší v Čechách. Z celkové délky více než dvou                 

kilometrů je pro návštěvníky přístupná necelá třetina. 

 

 



320 

  

16. Beroun se chystá na další závody dračích lodí. 

Berounský deník | 28. 08. 2018 | Autor: Romana Šimková | Téma: Koněpruské jeskyně 

Letní prázdniny se chýlí ke konci a rodiny s dětmi se chystají na své poslední prázdninové výlety. 

V berounském regionu si mohou naplánovat celodenní výlet do Koněprus. 

Jeskyně jsou od Berouna autem, vlakem nebo autobusem vzdáleny jen pět kilometrů.  

Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě jedním z nejznámějších jeskynních systémů v 

Čechách. Jejich specialitou jsou zejména takzvané Koněpruské růžice, celá řada cenných 

archeologických nálezů a tajná penězokazecká dílna. V části zvané Mincovna byly ve středověku 

padělány z měděného plechu a amalgámu stříbra stříbrné husitské haléře s emblémem českého lva. 

Vstup do Koněpruských jeskyní byl objeven po odstřelu v roce 1950 na jihovýchodním úbočí 

hřebenu zvaném Zlatý kůň. 

Z Koněpruských jeskyň je to už jen kousek do Karlštejna. 

Městys Karlštejn je zajímavý nejen díky hradu Karla IV., ale také svým muzeem voskových 

figurín. Stálá expozice voskových figurín je návštěvníkům k dispozici po stejnou dobu, co je otevřen 

hrad Karlštejn. V prostorách hradu si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Karlštejnského 

pokladu. „Jeho výstava stále ještě pokračuje. Poklad představuje 387 stříbrných a zlatých předmětů 

se středověku. Kromě toho máme na hradě Karlštejn stále otevřené ještě tři návštěvní okruhy. V 

rámci prvního a základního okruhu návštěvníci spatří soukromé a reprezentační prostory Karla IV.  

Prohlídka trvá celkem padesát minut,“ zve kastelán Karlštejna Jaromír Kubů na prohlídku hradu. 

Na druhý prohlídkový okruh se musí zájemci objednat předem. „Stačí zavolat na hrad a zajistit si 

na něj rezervaci. 

Okruh prochází východním křídlem Císařského paláce, horním patrem Mariánské věže a Velkou 

věží. Nabízí ke zhlédnutí historicky nejcennější prostory hradu Karlštejna, které patří mezi světové 

unikáty. Malá hradní obrazárna se sbírkou grafiky, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. 

Kateřiny, bývalá sakristie, visutý věžní most, Hradní lapidárium, Velká obrazárna, pracovna 

architekta Josefa Mockera, věžní schodiště s nástěnnými malbami ze 14. století, kaple sv. Kříže,“ zve 

příznivce historie Jaromír Kubů. 

Vzhledem k široké a pro děti náročné tematické náplni II. okruhu není doporučen dětem do 7 let. 

Třetí okruh nabízí vyhlídku z Velké věže. 

Prázdninové prohlídky zpestří na hradě v sobotu 1. září koncert Jitky Molavcové. V rámci 

komorních koncertů v Hodovní síni hostí hradu Karlštejn zpěvačka vystoupí v 19 hodin. Herečku, 

saxofonistku a šansoniérku Jitku Molavcovou hudebně doprovodí Petr Ožan. Velkou akcí, která 

slibuje spoustu dobré zábavy pro děti i dospělé je závod dračích lodí v Berouně takzvaný Berounský 

drak. 

Jeho už XIII. ročník se uskuteční v pátek 31. srpna a v sobotu 1. září v areálu berounského kempu.  

Vstupné do areálu a na koncerty je zdarma. V pátek je areál kempu otevřený od 12 hodin, kdy zde 

vypukne velký dětský den. V 16 hodin jsou na programu tréninky dračích lodí. Večer od 21 hodin 

ohňostroj probuzení berounského draka. V sobotu se areál kempu otevře pro návštěvníky už v 9 hodin 

ráno. Ve stejnou hodinu startují závody fun posádek dračích lodí. Od 15 hodin přijde na řadu závod 

partnerských měst. „Součástí akce je i festival malých pivovarů, který jistě přivítají dospělí a pro dětí 

máme zajištěný velký zábavný lunapark,“ láka na závody dračích lodí do Berouna organizátor akce 

Pavel Vrána. Akce pokračuje i v neděli 2. září dětským dnem a volnými jízdami na dračích lodích. 

Aktivity na konec léta 

Sportovní – Na kole po stopách českých králů Cyklostezka je přístupná celý den a můžete se po 

ní z Berouna vydat ke čtyřem různým hradům – na Karlštejn, Nižbor nebo Točník a Žebrák. 

Zábava – Závod dračích lodí Berounský drak Součástí akce bude velký zábavný lunapark a pivní 

festival. Kde a kdy: Kemp Beroun, 31. 8. od 12 do 21 hodin.  

Kulturní – Koncert Jitky Molavcové Kde a kdy: V hodovní síni hradu Karlštejn, 1. září od 19 

hodin. 
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17. Krápníková krása. 

Mladá fronta DNES | 29. 08. 2018 | Autor: Jaroslava Šašková | Téma: Koněpruské jeskyně 

Koněpruské jeskyně jsou nejdelší v Čechách 

50 českých krás 

49. díl Koněpruské jeskyně 

Sice zdoláte 533 schodů, ujdete přes půl kilometru, ale v horkém létě se ve středočeských 

Koněpruských jeskyních se stabilními 10,5 stupně příjemně ochladíte. 

Navíc v nejdelším jeskynním systému v Čechách uvidíte úžasnou krápníkovou výzdobu – 

záclonky, náteky, celé sintropády a také proslulé Koněpruské růžice. 

Třípatrový jeskynní systém je dlouhý přes dva kilometry a rozkládá se uvnitř návrší Zlatý kůň 

nad obcí Koněprusy v CHKO Český kras. Koněpruské jeskyně jsou staré přes 400 milionů let. 

Člověk do nich ale vstoupil teprve nedávno – zhruba před 13 tisíci lety. Co sem druh zvaný homo 

sapiens sapiens přivedlo, se neví. Jisté je, že už neodešel. Jeho pozůstatky našli v minulém století 

speleologové, když mapovali krátce předtím náhodně objevené střední patro jeskyní. Vchod do něj 

odkryl odstřel v místním lomu v roce 1950. O devět let později byly třípatrové Koněpruské jeskyně z 

větší části zpřístupněny pro veřejnost. Vchod je ve stěně bývalého Houbova lomu, ze kterého byly 

při těžbě vápence jeskyně objeveny. 

Prohlídka trvá přibližně hodinu a průvodce při ní upozorňuje i na takzvané excentrické krápníky, 

které rostou různými směry (nikoliv jen nahoru či dolů), nebo se dokonce i větví. Trasa vede převážně 

středním patrem jeskyní. 

Poklady Proškova dómu 

Návštěvníci nejprve procházejí Spallanzaniho jeskyní, jeskyní U Varhan, kde stalaktity 

(krápníky rostoucí shora dolů – pozn. red.) vydávají různé tóny, a Kuklovým dómem. Poté projdou 

kolem Letošníkovy propasti, do níž se během výzkumů po objevení jeskyně zřítil z dvanácti metrů 

Vlastimil Letošník, a zlomil si nohu. Prohlídka pokračuje skrz Staré chodby do Proškova dómu, 

nejkrásnější části se sintrovým jezírkem a takzvanými Koněpruskými růžicemi – nejstaršími 

krápníkovými útvary, které obsahují opál. Cesta vede dál do Pustého dómu s kopiemi některých 

kosterních nálezů zvířat a několika kosterních pozůstatků pravěké ženy. Poté následuje Petrův dóm 

se vstupem do Petrbokovy jeskyně pojmenované po speleologovi a spisovateli Jaroslavu 

Petrbokovi. 

Právě v jeho jeskyni byla před jedenácti lety objevena nová jeskyně s kosterními pozůstatky 

jeskynního medvěda, starými zhruba 800 tisíc let. Prohlídka končí stoupáním po osmdesáti třech 

točitých schodech do svrchního patra jeskyní do takzvané Mincovny – tajné penězokazecké dílny, 

kde se v letech 1469 až 1472 vyráběly falešné mince. 

Koněpruské jeskyně jsou přístupné denně od dubna do konce října. Z jejich celkové 

dvoukilometrové délky si návštěvníci s průvodcem prohlédnou přibližně třetinu. Prohlídková trasa s 

celkem 533 schody je dlouhá 620 metrů a není vhodná pro vozíčkáře, obtížně pohyblivé a kardiaky. 

Prohlídky nejsou také vhodné pro děti mladší tří let. Vstupu se naopak nemusí bát lidé trpící obavami 

z uzavřených prostor. Řada jeskynních prostor je poměrně velká. Užší jsou jen některé spojovací 

tunely, chodby a štoly. 

Fakta 

Praktické informace 

* Jak se tam dostat. Autem nejlépe po D5 do Berouna (exit 18). Dále na Koněprusy. Vlakem nebo  

autobusem opět do Berouna. Od vlakového a autobusového nádraží, která spolu sousedí, jezdí několik 

autobusových linek přes Koněprusy. O víkendech jezdí k parkovišti u jeskyň přímá linka C17 až do 

21. října. 

* Otvírací doba: duben, květen, červen, září 8 – 16 červenec a srpen 8 – 17 říjen 8.30 – 15 listopad 

(prac. dny) 9, 11 a 14  

* Vstupné do areálu: Pro dospělé stojí 130 korun. 

Senioři 65+ a studenti 15 – 26 let po předložení platného průkazu zaplatí 90 korun. Pro děti od 6  
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do 15 let a držitele průkazů ZTP je za 70 korun. Zdarma mají vstup děti do 6 let po ohlášení na 

pokladně.  

* Kontakt: Během otvírací doby na telefonních číslech 730 572 485 nebo 311 622 405. Mimo 

sezonu pak můžete volat v pracovních dnech od 8 do 14 hodin. 

* Měli byste vědět, že … 

Jen 150 metrů od východu z jeskyní je nejvyšší vrchol Českého krasu Zlatý kůň s rozhledem po 

okolí. Čtyři sta metrů od východu je pak opuštěný romantický Houbův lom, kde lze sbírat prvohorní 

zkameněliny. Obě místa jsou součástí naučné stezky Zlatý kůň. 

Foto popis| Přírodní klimatizace V jeskyních je průměrná teplota 10,5 stupně. Vlhkost je přes 96 

procent. 

 

18. Před očima návštěvníků na stěnách svítí opály. 

Mladá fronta DNES | 29. 08. 2018 | Autor: (jak) | Téma: Koněpruské jeskyně 

Jednou měsíčně zažívají návštěvníci Koněpruských jeskyní téměř to samé, co jeskyňáři.  

Poslední pondělí v měsíci se pravidelně konají takzvané baterkové prohlídky. „Návštěvníci si při 

nich svítí pouze baterkami. Světla, která běžně osvětlují trasu a vybrané jeskynní útvary, jsou 

zhasnuta,“ vysvětluje vedoucí Správy Koněpruských jeskyní Alexandr Komaško. 

Nejbližší baterkové pondělky se uskuteční 24. září. Ty úplně první se odehrály více méně náhodou 

kvůli neplánované odstávce elektřiny. Jednou z jejich výhod je to, že si účastníci posvítí, kam chtějí. 

„Když jdeme s hromadnou skupinou při standardních prohlídkách, ne vše je nasvíceno, takže jim 

nemůžeme všechno ukázat. S baterkami jim ale posvítíme třeba na zkameněliny na stěnách, které 

nejsou běžně osvětlené,“ vysvětluje Komaško. Před očima lidí také světle zeleně světélkují opály na 

stěnách jeskyní. Stačí, když na ně průvodce posvítí UV lampou. Při běžném osvětlení nejsou 

viditelné, protože jsou čiré (hyalit opály), případně mírně mléčně zbarvené. 

Procházka ve dvou jeskynních patrech trvá s baterkami o něco déle – přibližně hodinu a dvacet 

minut. Na baterkové prohlídky se rezervace nedělají. Kdo nestihne 24. září, bude mít v letošním roce 

ještě šanci 29. října. 

 

19. Tipy deníku. Havlíčkův Mlýn 

Berounský deník | 10. 09. 2018 | Téma: Koněpruské jeskyně 

Redaktor Berounského deníku Jan Podhorník doporučuje: Udělejte si výlet k Aksamitově bráně 

s krásným výhledem 

Havlíčkův Mlýn 

Z Havlíčkova Mlýna vede po žluté turistické trase oblastí Národní přírodní památky Kotýz naučná 

stezka Koukolova hora – Kotýz. První odměnou za námahu je tzv. Aksamitova brána, která je 

pozůstatkem vstupu do jeskyně, jejíž strop se propadl a vytvořil tak zajímavý úkaz. Po krátkém 

stoupání se ocitneme v oblasti bývalého hradiště. Vrchol nabízí několik zajímavých výhledů na 

Koněpruské jeskyně a velkolom pruské Čertovy schody. 

Vycházka na Krušnou horu s rozhlednou do širého okolí. 

10. 9. 2018 Nejvyšším bodem, který dominuje Hudlicím a přilehlým oblastem je Krušná hora, 

která na svém vrcholu dosahuje 609 metrů. Na jejím vrcholu se tyčí dřevěná rozhledna Máminka, ze 

které je unikátní pohled do všech světových stran. Rozhledna je přístupná celoročně. Z Hudlic se 

můžete k rozhledně přiblížit alejí mladých stromků, která je symbolicky pojmenovaná Tátovka. 

 

20. Tipy deníku. Koněpruské jeskyně 

Berounský deník | 21. 09. 2018 | Téma: Koněpruské jeskyně 

Užijte si příjemný chládek v Koněpruských jeskyních 

21. 09. 2018 / 8:00 – 16:00 Ikonickou dominantou Českého krasu jsou Koněpruské jeskyně, 

které leží nedaleko stejnojmenné vesničky. V 50. letech zde byly při těžbě náhodou objeveny 

unikátní jeskyní chodby a tzv. dómy, které zdobí miliony let staré krápníky různých typů. Také se 

zde našly pozůstatky středověké penězokazecké dílny i s rozpracovanými padělky. Během září 
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můžete jeskyně navštívit každý den vždy od 8 do 16 hodin. Za plné vstupné zaplatí návštěvníci 130 

korun, zlevně potom vyjde na korun 70. 

 

21. Podzimní výlety pro celou rodinu: Objevte kouzelná místa České republiky 

blesk.cz | 25. 09. 2018 | Téma: Koněpruské jeskyně 

Výlety do přírody nás osvobozují od starostí a nabíjejí pozitivní energií. Vycestovat za hranice 

hlavního města by tak mělo být příjemnou alternativou, jak trávit volný čas ať už s dětmi nebo s 

partou kamarádů. Ovšem na každý disponuje osobním vozem, a tak se výběr zajímavých destinací 

může dost zúžit. Otázka, kterou si mnozí z nás pokládají, tedy zní: „Kam zamířit na výlet, když 

nemáme auto?“ 

Cestování bez auta může být někdy složité. Ovšem turistické tratě se neustále rozšiřují a nadšeným 

turistům nabízejí lákavé destinace, kam se mohou pohodlně dostat. Doby nepřehledných jízdních řádů 

jsou naštěstí dávno pryč. S plánováním trasy nám spolehlivě poradí moderní aplikace Bileto, která 

umí naplánovat cestu z domova až do cílové destinace a na vybraných trasách nabízí možnost 

zakoupit jízdenku online. Jízdní řády Bileto, které jsou nyní zdarma ke stažení na Google Play i App 

Store, nám pomůžou najít ideální spojení, které v danou chvíli hledáme. Nám tedy stačí vybrat to 

správné místo na výlet. 

1. Budeč u Zákolan 

Památné místo Budeč se nachází pouhých 17 km od centra Prahy nedaleko obce Zákolany. Na 

tomto místě si budete moci prohlédnout nejstarší dochovanou budovu v Čechách – a to 1100 let starou 

dodnes funkční rotundu Petra a Pavla, která pamatuje i česká knížata Václava a Boleslava. Stojí zde 

i zbytky hradiště Budeč, které bylo založené za dob prvních Přemyslovců. Pozůstatky hradeb se 

rozléhají na ploše o velikosti 22 hektarů a tak se řadí k největším středověkým hradištím v České 

republice. 

2. Tetín u Berouna 

Tetín patří k nejstarším vesnicím u nás. A odkud se bere název Tetín? Počátky této vesnice jsou 

dle pověstí spojovány s Tetou – jednou z Krokových dcer. V roce 921 zde byla zavražděna kněžna 

sv. Ludmila, která tu trávila čas ve svém vdovském sídle. Tetín se nachází pouhé dva kilometry od 

Berouna a stává se tak lehce dostupným místem, které by měl každý Čech navštívit. 

4. Zámek Dobříš 

Celoročně otevřený zámek Dobříš se nachází přibližně 40 km od Prahy. Pokud se na místo 

vydáte, určitě nezapomeňte navštívit stálou expozici zahrnující 11 nádherných pokojů a známý 

zrcadlový sál, který je využíván pro pořádání svateb. Za zmínku stojí také zámecká zahrada ve 

francouzském stylu. Zámek nabízí deset dvoulůžkových pokojů, v nichž se mohou návštěvníci 

ubytovat. 

5. Petrov u Prahy 

Posázavská stezka je určena pro milovníky pěší turistiky. Tento pěší výlet vede romantickou 

krajinou podél dolního toku Sázavy a měří celých 68 km. A jak se na místo dostat? Z pražského 

Braníka pravidelně vyráží takzvaný Posázavský pacifik, který nás pohodlně dopraví do Kamenného 

Přívozu. A právě část mezi Pikovicemi a Kamenným Přívozem patří mezi nejoblíbenější části celé 

stezky. Je dlouhá 11 km a tak je vhodná i pro rodiny s dětmi. Trasa výletu vede chatařskou oblastí a 

nabízí několik nádherných vyhlídek. 

5. Koněpruské jeskyně 

Patří mezi největší objevené jeskynní systémy v Čechách. Jejich stáří se odhaduje až na 400 

miliónů let. Jejich celková délka přesahuje 2 km, zpřístupněná trasa je dlouhá cca 620 m. Návštěvníci 

zde mohou obdivovat krápníkovou výzdobu ve dvou zpřístupněných patrech. Nejstarší a zcela 

unikátní výzdobu jsou krápníkové útvary připomínající růžičkovou kapustu. U východu z jeskyní 

začíná povrchová naučná stezka s informačními tabulemi, na kterých zjistíte řadu zajímavých údajů 

o krajině, fauně i flóře chráněného území. 

http://www.blesk.cz/clanek/566632/podz...objevte-kouzelna-mista-ceske-republiky 
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22. Dnes si budou návštěvníci Koněpruských jeskyní svítit vlastní baterkou 

29. 10. 2018 ČRo Region, Středočeský kraj;  Ranní region; Téma: Koněpruské jeskyně 

Markéta Bísková, moderátorka  

Dnes si budou návštěvníci Koněpruských jeskyní svítit vlastní baterkou. Elektřiny zůstane 

vypnutá. Jeskyně pořádají další takzvané baterkové pondělí. Jak tradice začala, popisuje správce 

Koněpruských jeskyní Alexandr Komaško.  

Alexandr Komaško, správce Koněpruských jeskyní  

Kdysi nám poslali oznámení, že budou přerušeny dodávky elektrické energie. Protože jsme již 

měli na uvedené termíny zarezervovány některé školy, tudíž co s tím, jestli by to nešlo nějak udělat? 

Že si přivezou svoje baterky a podobně. Pak přijeli, děti byly nadšeny stejně jako učitelé. 

Markéta Bísková, moderátorka  

Poslední dnešní prohlídka Koněpruských jeskyní s baterkou začíná ve 3 hodiny odpoledne. 

 

23. Vánoční pohádka: Kouzelník Žito se natáčel na místech, která rozhodně stojí za výlet! 

26. 12. 2018; extra.cz; URL; Autor Eliška Reiglová extra.cz; Téma: Koněpruské jeskyně 

O Štědrý večer nás na České televizi přesně ve 20:00 potěší vánoční pohádka Kouzelník Žito. Jak 

už je u pohádek zvykem, natáčela se na spoustě krásných místa Česka. Ani tento snímek není 

výjimkou a herci měli příležitost podívat se do míst, která lákají k výletu.  

Anna Kadeřávková a Denis Šafařík, kteří se ujali hlavních rolí, se díky natáčení tohoto snímku 

podívali do míst, jejichž návštěva rozhodně není na škodu. Pokud už teď přemýšlíte, kam byste 

vyrazili, až se počasí vylepší a teploty stoupnou, máme tady pro vás tipy na výlet podle pohádky 

Kouzelník Žito!  

Středověký skanzen Řepora 

Na tomto místě probíhalo natáčení tržiště ve vesničce a také chaloupka Apoleny, kořenářky, která 

se malého Žita ujala, když ho našla jako miminko odloženého v poli. Skanzen tvoří šest usedlostí, 

kostel, krytá tržnice a tvrz. Uvnitř stavení jsou umístěny i repliky dobového zařízení a celá 

architektura odpovídá období českého středověku. Pokud jste z Prahy, cesta do skanzenu nebude 

nikterak dlouhá, nachází se totiž asi kilometr od stanice metra Stodůlky.  

Hrad Křivoklát. 

Kouzelník Žito není první pohádkou, ve které se hrad Křivoklát objevil, ba naopak je jedním z 

míst, které pohádkoví tvůrci rádi využívají k natáčení. Od Prahy je autem vzdálený zhruba hodinu 

cesty a téměř neustále se tam něco děje. Ať už jde o trhy jakéhokoli druhu, či vystoupení amatérských 

divadelních souborů, na své si přijde skutečně každý. Můžete si zajít i na komentovanou prohlídku 

hradu nebo si v místní svíčkárně vlastnoručně vyrobit svíčku. Jako bonus se přímo v areálu hradu 

nachází skvělá restaurace, a tak si s sebou na výlet nemusíte brát ani svačinu.  

Koněpruské jeskyně. 

Tyto jeskyně jsou jednou z českých kulturních památek a v letním období skutečně stojí za 

návštěvu. Nejen že si prohlídnete nádherné krápníkové útvary, ale příjemně se ochladíte. Součástí 

prohlídky Koněpruských jeskyní je i jízda lodičkou a komentář průvodce. Vstupu do jeskyní se 

nemusí bát ani klaustrofobici, prostory, až na pár úzkých chodbiček, jsou totiž opravdu velké. Na 

výlet s sebou ovšem neberte děti mladší tří let. 

 

24. Už jste navštívili jednu z největších chloub Českého Krasu? 

Berounský deník; 01. 11. 2018; Vltava Labe Media, a.s.; Téma: Koněpruské jeskyně, 

Ikonickou dominantou Českého krasu jsou Koněpruské jeskyně, které leží nedaleko 

stejnojmenné vesničky. V 50. letech zde byly při těžbě náhodou objeveny unikátní jeskyní chodby a 

tzv. dómy, které zdobí miliony let staré krápníky různých typů. Také se zde našly pozůstatky 

středověké penězokazecké dílny i s rozpracovanými padělky. Během měsíce listopadu 

můžete jeskyně navštívit od pondělí do pátku od 9 do 14 hodin. Za plné vstupné zaplatí návštěvníci 

130 korun, zlevněné potom vyjde na korun 70. 

https://www.extra.cz/vanocni-pohadka-kouzelnik-zito-se-natacel-na-mistech-ktera-rozhodne-stoji-za-vylet
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04. 11. MLADEČSKÉ JESKYNĚ 

1. Koncert v jeskyni. 

2. Nejžhavější den léta: Rádce, kde se zchladit! 

3. Žhavé téma: kam utéct před vedrem. 

4. Mladečské jeskyně, naše nejstarší sídliště druhu Homo sapiens. 

 

01. Koncert v jeskyni. 

Olomoucký deník | 28. 05. 2018 | Autor: (sul) | Téma: Mladečské jeskyně 

Z náměstí Přemysla Otakara v Litovli dnes pojede autobus za nevšedním zážitkem. Kdo si koupí 

vstupenku za 120 korun, užije si koncert v Mladečských jeskyních. Na vystoupení vokálního kvintet 

Ensemble Frizzante. Autobus vyjede v 17.15. 

 

02. Nejžhavější den léta: Rádce, kde se zchladit! 

ahaonline.cz | 01. 08. 2018 | Téma: Mladečské jeskyně 

Už tři týdny se Češi pečou v tropické výhni! Kvůli tropickému vzduchu z Afriky jsme do kapsy 

strčili Řecko a teploměry atakují 40°C, stejně jako ve Španělsku, či Itálii. Jenže nám chybí moře! Kde 

se můžeme ochladit? 

Tropické teploty mohou být i nebezpečné pro zdraví. „Buďte na sebe velmi opatrní, dodržujte 

pravidelný pilný režim a zdržujte se v chládku,“ řekla deníku Aha! meteoroložka Dagmar Honsová. 

Před tropickými teplotami si neodpočineme ani v noci, kdy teplota nebude místo klesat pod 20 °C. 

„Padat budou četné teplotní rekordy - naposledy bylo takové teplo na přelomu července a srpna v 

letech 2015 a 1994,“ doplnila Honsová. 

Kam se můžeme schovat? 

Do jeskyní 

Ideálním únikem před brutálním horkem může být i úprk do jeskyně. Například v těch 

mladečských na Olomoucku mohou návštěvníci při teplotě 8°C obdivovat nádherné krápníky stejně 

jako desítky tisíc let staré kosti. 

Pod zem 

Útočiště nabízí například královská dědičná štola Prokop ve Stříbře na Tachovsku. Jde o jedinou 

hornickou štolu v západních Čechách, kterou si mohou lidé prohlédnout. Přístupných je 700 metrů a 

dolů může najednou 20 lidí. Otevřeno je každou středu (po domluvě i jiné dny) od 13 do 17 hodin. 

Před sluncem zmizíte na hodinu a půl. 

Do polária, kde je -130°C 

Speciální kryokomora je dnes v každém větším městě. Jde ale spíš o léčebnou proceduru. Na sebe 

si vezmete speciální oblečení včetně roušky, ponožek, čelenky a rukavic. Pak už jen zmizíte na tři 

minuty do místnosti, kde je extrémní chlad. Ten vám prudce ochladí nervová zakončení, což má 

zpomalovat stárnutí a likvidovat záněty a bolesti kloubů. 

Do  baru 

V Praze u Novotného lávky je speciální ledový bar, který otevírá každý den v poledne a zavírá až 

v pět ráno. Takzvaný Ice pub je postavený celý z ledu – nejen jeho stěny, ale i barový pult, sedadla a 

také sklenice. Je v něm udržována stála teplota -10°C. Nebojte se, že zmrznete. U vchodu nafasujete 

speciální zateplené pončo a rukavice a můžete jít na půl hodinky do „chlaďáku“ popíjet. Chladnější 

místa v Česku najdete málokde… 

Na veřejné bruslení 

V zázemí zimních stadionů je krásný chládek. Pravda je, že většina jich přes léto zavřela pro 

veřejnost, Aha! Vám, ale přece jen jeden uzavřený »zimák« našlo. Je v Blansku a zabruslit si můžete 

dnes, zítra i v pátek od 12:30 do 13:45 hodin. V příštím týdnu se tam ochladíte dokonce každý den 

od 14 hodin do čtvrt na čtyři. V úterý 7. srpna se bude dát bruslit i v pražské Icerink aréně ve 

Strašnicích, a to na 2 hodiny od 17:15. 
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Na nejstarší plovárnu: Voda tu má 17 °C! 

Zaručeně se v tropickém počasí osvěžíte v přírodní plovárně ve Volyni, která je současně nejstarší 

původní plovárnou v ČR. Atmosféra tam připomíná film Rozmarné léto. Je z roku 1941 a původní 

podobu si zachovala dodnes. Voda do ní proudí přímo z řeky Volyňky. Při napuštění má pouhých 17° 

Celsia. V horkých dnech se tam ohřeje na příjemných 22° Celsia. 

I tady se můžete ochladit … 

     * V katakombách a podzemních chodbách hradů, zámků a kostelů. 

* V klimatizovaných nákupních centrech či kinech. 

* Schovat se můžete ve vinném či pivovarském sklepu. 

* O něco chladněji je i ve stanicích pražského metra. 

A takhle se budeme péct… 

Dnes - jasno až polojasno, 33 až 37°C, v noci 21 až 17°C 

Zítra - polojasno, 28 až 32°C, v noci 21 až 17°C 

Pátek - oblačno až polojasno, 24 až 28°C, v noci 20 až 16°C 

Sobota - jasno až polojasno, 26 až 30°C, v noci 22 až 18°C 

Neděle - jasno až polojasno, 27 až 31°C, v noci 19 až 15°C 

Pozor na termoregulační šok! 

Klimatizace, dusno, přímé sluce, vedro… V tropickém horku dochází u některých lidí k 

termoregulačnímu šoku. Znamená to buď vyčerpání z tepla, nebo dokonce nebezpečné přehřátí 

organismu. Jde o selhání termoregulačního centra v mozku, při němž se zastaví pocení a kvůli tomu 

se tělo nemůže ochlazovat. Pokud stoupne tělesná teplota na 41 - 42°C, dojde k poškození buněk v 

mozku, srdci, játrech… Zatímco vyčerpání z tepla se většinou vyvíjí postupně, přehřátí rychle, že 

nestihnete reagovat na varovné příznaky. Okamžitě je třeba volat záchranku! 

Vyčerpání z tepla 

Příznaky: Vyčerpání, únava, neklid, bolest hlavy, nevolnost a závratě, zvracení a velké průjmy, 

bolestivé křeče v břiše a nohách, povrchové, rychlé dýchání, rychlý a slabý puls, mdloby. 

První pomoc: 

* Přemístěte postiženého do chladnějšího prostředí. 

* Podávejte mu vodu po malých doušcích, pokud se postižený potí, zvrací, má průjem nebo křeče, 

přidejte do litru vody lžičku kuchyňské soli, případně vyhledejte lékaře. 

Přehřátí organismu 

Příznaky: Podobné jako při vyčerpání z tepla, ale přidá se navíc i vysoká horečka přes 40°C, 

poruchy zraku a hučení v uších, poruchy vědomí až bezvědomí, silný, rychlý pulz. 

První pomoc: 

* Snižte postiženému tělesnou teplotu - Zabalte ho do mokrého, studené prostěradla nebo ho 

otírejte namočeným ručníkem. 

* Pozor! Jde o život ohrožující stav. Zajistěte okamžitý převoz do nemocnice. 

Jak se nachystat na kutě? 

* Osprchujte se vlažnou vodou, která na rozdíl od studené otevře póry těla, které se tím zbaví tepla. 

* Je lepší se neotírat, protože osychání kůže také ochlazuje tělo. 

* Než půjdete spát, udělejte průvan, nejlépe na neslunečné straně bytu. 

* Můžete si dát pyžamo na půl hodiny do lednice a obléct si ho těsně před ulehnutím. 

* Používejte saténové povlečení, i to vás příjemně ochladí. 

* Do postele si můžete vzít i termofor, do kterého nalejte studenou vodu. 

* Na otevřená okna můžete dát mokrý hadr, díky kterému se zchladí vzduch, který jde dovnitř. 

Myslete na domácí mazlíčky 

Rozhodně nenechávejte psy v nevětraných a uzavřených prostorech, jako jsou auta. Ani na balkónech, 

kde se zvíře nemá kam schovat před přímým slunečním zářením. Nejlepší je také zvíře na léto ostříhat, 

a občas ho svlažit koupáním. 

https://www.ahaonline.cz/clanek/150023...havejsi-den-leta-radce-kde-se-zchladit 
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03. Žhavé téma: kam utéct před vedrem. 

Mladá fronta DNES | 07. 08. 2018 | Autor: Rostislav Hányš | Téma: Mladečské jeskyně 

Až o 7 °C méně než ve zbytku kraje. Lidé v parnu oceňují výhody klimatu na horách. 

Zchladit se a k tomu ještě něco zažít. Právě tato vidina nyní táhne do Jeseníků davy, hory jsou totiž 

pro útěk před zničujícím vedrem ideální. Nabízejí až o několik stupňů přijatelnější počasí, než které 

nyní panuje ve zbytku Olomouckého kraje. Na teploty ještě o zhruba 20 stupňů nižší pak láká 

podzemí, kde teplota celoročně nepřekročí osm stupňů a kde je i v parném létě potřeba teplejší 

oblečení. 

„Když je v Olomouci 35 ve stínu, v Jeseníkách je 28 stupňů“ 

Vedle koupališť už příliš možností, kde se v regionu zchladit, nezbývá. Lidé teď ve větším počtu 

vyrážejí právě do Jeseníků, kde je letošní tropické léto k lidem přívětivější. 

„Když to srovnám s jinými léty, máme nyní mnohem lepší tržby. Návštěvníci nám den rozdělili 

na dvě části. Hodně jich přichází v dopoledních hodinách a potom po patnácté hodině se sem doslova 

nahrnou,“ popsal majitel areálu Kaste Petříkov v Jeseníkách František Kaštyl. Na tamní vyhlášené 

bobové dráze teď mají jediný problém – personální. „Musím tu nyní mít víc lidí na střídání služeb,“ 

vysvětlil. 

Teploty v Jeseníkách jsou pořád o několik stupňů nižší než v jižních částech regionu. „Když je v 

Olomouci 35 °C ve stínu, tady je osmadvacet, devětadvacet stupňů. Výhodou Petříkova je tedy nejen 

mrazivá zima, ale také přijatelnější počasí v létě,“ usmívá se Kaštyl. 

Řada horských středisek si návštěvnost drží na běžné úrovni, i to je ale v konkurenci s koupališti 

dobrý výsledek. „Denně využije možnost vyjet lanovkou nahoru kolem šesti set lidí, což je od začátku 

prázdnin konstantní návštěvnost. Propad, který jsme vzhledem k horkému počasí vybízejícímu spíš 

k návštěvě koupališť očekávali, nenastal,“ uvedla Jana Boxanová z infocentra areálu Kouty nad 

Desnou. 

Doplnila, že další stovky lidí přicházejí do areálu bez toho, že by využili lanovku. Zatímco 

návštěvnost kouteckého areálu je v souhrnu stálá, po jednom segmentu přece jen výrazně vzrostla 

poptávka. Jde o exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně, které koutecký areál 

zajišťuje. „Zájem je v posledních týdnech enormní. Exkurze jsou vyprodané na 10 dní dopředu,“ 

popsala Boxanová. Z dalších atrakcí je největší zájem o nejdelší sjezd v republice na koloběžkách. 

Horské chaty jsou plné 

Enormní zájem o lůžka hlásí také majitelé penzionů a horských chat či hotelů. „Zájem o lůžka v 

Jeseníkách stále stoupá. Lidé pořád ve velkém počtu volají. Bohužel máme do poloviny září 

vyprodáno. I tak je dobré se dál ptát, občas se stane, že někdo vypadne,“ říká šéf hotelu na vysílači 

Praděd Tomáš Hrazdil. 

Velký zájem potvrzuje i šéfka agentury Chatař Alena Klimešová. „Doprodávají se poslední chaty, 

poslední prázdninové termíny. Zájem teď mnohonásobně překračuje zbývající možnosti, protože 

drtivá většina chat je už zcela vyprodaná. Lidé se zkrátka chtějí zchladit a ještě něco zažít. Na to jsou 

hory ideální,“ přemítá. 

Nejchladnější klima: pod zemí 

Ještě zhruba o 20 stupňů nižší teploty než Jeseníky nabízejí na zchlazení podzemní prostory, kde 

se teplota pohybuje celoročně kolem osmi stupňů. „V panujícím tropickém počasí je návštěvnost 

výrazně lepší než ve stejném období loni. Letošní léto se dá srovnat jak počasím, tak vysokou 

návštěvností s rokem 2015, kdy bylo obdobné vedro,“ uvedla vedoucí Mladečských jeskyní 

Drahomíra Coufalová. 
Více návštěvníků přichází také do Poštovní štoly ve Zlatých Horách, která vznikla po středověké 

těžbě zlata. Byla zprovozněna před několika lety a letos zlatohorská radnice dokončila v atraktivním 

podzemí další část prohlídkové trasy. „Návštěvnost v posledních týdnech pořád roste, takže musíme 

být spokojeni. Určitě je to i díky velkým vedrům,“ sdělili správci Poštovní štoly. 

Foto popis| Honba za osvěžením Vedle koupališť už příliš možností, kde se zchladit, nezbývá. Lidé 

teď ve větším počtu vyrážejí do hor i jeskyní, které mají vůbec nejchladnější klima. 
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04. Mladečské jeskyně, naše nejstarší sídliště druhu Homo sapiens. 

ekolist.cz | 24. 08. 2018 | Téma: Mladečské jeskyně 

Podzemní krasové dutiny pod vrchem Třesín byly v pravěku přístupné. Pak došlo v neznámé době 

k zavalení vchodů. Znovu objeveny byly až v 19. století. Lidé je navštěvovali a nacházeli zde kosti 

zvířat i lidí. Spolu s krápníky je prodávali na tržištích. Až od roku 1880 začaly v jeskyních u Mladče 

systematické archeologické a paleontologické výzkumy. V té době vznikla také první mapa tohoto 

labyrintu. V roce 1911 byly jeskyně elektricky osvětleny a zpřístupněny veřejnosti. Teprve nedávné 

vědecké výzkumy dochovaných kosterních pozůstatků pravěkých lidí ukázaly mimořádný význam 

této lokality. 

Povrchové i podzemní jevy Mladečského krasu u Litovle mají stejnou genezi jako většina 

moravských krasových oblastí. Organogenní vápence se utvářely během dlouhodobé mořské záplavy 

v období středního až svrchního devonu. Souvislé, až několik set metrů mocné vrstvy vápenců pak 

byly vlivem dalších geologických procesů rozlámány, zvrásněny a v mnoha místech zatlačeny 

hluboko pod zemský povrch. Část vápenců, převážně v oblasti Jeseníků a Rychlebských hor, 

prodělala i metamorfózu za vzniku vápenců krystalických – mramorů. Dnes jsou různě velké ostrůvky 

vápenců na Moravě nepravidelně roztroušeny a jedním z nich je i Mladečský kras. Jeho největším a 

nejvýraznějším tělesem je vrch Třesín, kde je dnes evidováno několik krasových jevů, včetně 

Mladečských jeskyní, které jsou v oblasti nejdelší a nejrozsáhlejší. Na jejich utváření se podílela 

korozní činnost atmosférických vod a především řeka Morava, jejíž tok v několika etapách modeloval 

profily chodeb. Dnešní hydrografie Třesína je nevýrazná, podzemní krasové vody v malém průtoku 

vyvěrají v Řimických vyvěračkách na úpatí. 

Objev Mladečských jeskyní, první písemné zmínky, rabování 

Jeskynní prostory Třesína byly v pravěku útočištěm lidí i zvířat. Po přirozeném zavalení vchodů 

pak byly dlouho neznámé. Odkrýt se je podařilo až při těžbě vápence v první polovině 19. století.  

Údaje o datu objevu jsou různé. Literární zdroje uvádějí rok 1826 a 1828. Dle Josefa Skutila, 

který podrobně pátral v historických pramenech, to bylo skutečně již v roce 1828. Opíral se mimo 

jiné o údaje známého publicisty Karla Josefa Jurende v publikaci „Vaterladischer Pilger“ z roku 

1835. Jeskyně, tehdy nazývaná „Bočkova díra“ pak zůstávala několik desetiletí volně přístupná a v 

té době se nenašel vzdělaný člověk, který by ji prozkoumal, popsal a alespoň zachránil kosterní 

pozůstatky lidí a zvířat, které se zde dle kusých informací hojně nacházely. Zmínky hovoří dokonce 

o nálezu lidské kostry „obra“. Kromě kostí z jeskyně lidé odnášeli i ulámané krápníky a vše většinou 

prodávali na trhu. Této skutečnosti si povšiml významný archeolog Josef Szombathy při návštěvě 

Olomouce v roce 1881. Začal pátrat odkud kosti i krápníky pocházejí. 

Výzkumy Mladečských jeskyní v druhé polovině 19. a na začátku 20. století 

Josef Szombathy se krátce po zjištění lokality ujal komplexního výzkumu. Povolení získal od 

majitele zdejšího panství, lichtenštejnského knížete Jana II. V té době nesla jeskyně jeho jméno – 

„Fürst Johanns Höhle“. Szombathy prostoupil všechny dostupné části jeskynního systému a zahájil 

archeologické vykopávky. Vytvořil také půdorysný plán jeskyně. Szombathy se do jeskyně pak 

vracel opakovaně (až do roku 1925). V jedné z odlehlých odboček zanechal na stěně svůj podpis s 

datem 11. 6. 1881. Zároveň na začátku 20. století prováděli v Mladečských jeskyních výzkumy další 

významní badatelé, Jan Knies, Jan Smyčka či J. Fürst. Nejvýznamnější částí z archeologického 

hlediska byla prostora situovaná mezi původními vchody do jeskyně, Dóm mrtvých. Zde nalezl 

Szombathy údajně dvě ohniště a dále velké množství lidských kostí a nástrojů. Již v té době badatelé 

identifikovali, že se jedná o kosti člověka moderního typu (Homo sapiens), avšak značného stáří 

(oproti jiným podobným nálezům na Moravě). Z nalezených artefaktů byl nejvýznamnější soubor 

kostěných hrotů, později označovaných jako „mladečský typ“. Kromě toho byly nalezeny ozdoby v 

podobě provrtaných zvířecích kostí. Neméně významné byly i početné nálezy kostí mnoha druhů 

pleistocenních živočichů (medvěd jeskynní, lev jeskyní, liška polární, pratur, sob polární, mamut, 

nosorožec ad.). Z drobnější fauny byl pozoruhodný nález velkého množství kostí hadů.  

Paleontologové v tomto smyslu označují Mladečské jeskyně jako „Hadí jeskyni“. Značná část 

nálezů z doby prvotních výzkumů byla zničena během požáru mikulovského zámku na konci 2. 
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světové války. Většina těch dochovaných je uložena v Naturhistorisches muzeu ve Vídni, několik 

exponátů, včetně části lidské lebky, se nachází i v depozitáři Moravského zemského muzea v Brně. 

Právě zachráněné kosterní pozůstatky lidí posloužily k antropologickým výzkumům na začátku 

21. století, které přinesly překvapivé výsledky. 

Objevy nových částí, zpřístupnění jeskyní veřejnosti 

V roce 1902 byla objevena nová prostora Mladečských jeskyní. Protože byla ušetřena dřívějších 

návštěv lidí, kteří v jeskyni lámali krápníky, byla její bohatá výzdoba zachována. Dóm byl proto 

nazván „Panenská jeskyně“. Roku 1911 zakoupila vstupní areál s jeskyněmi Krajinská muzejní 

společnost v Litovli se záměrem prostory zpřístupnit veřejnosti. Provedla rozsáhlé úpravy, 

elektrifikaci a z jeskyně nechala vyvézt velké množství sedimentů i sutin. Před vchodem vystavěla 

provozní budovu s restaurací a noclehárnou pro turisty. V souvislosti se zpřístupňovacími pracemi 

byl v nejodlehlejší části jeskyně od vchodu skrz tzv. Pracovní chodbu proražen další vchod do údolí 

řeky Moravy. 

Pováleční provozovatelé mladečských jeskyní 

Krajinská muzejní společnost v Litovli po druhé světové válce zanikla. Začátkem 50. let prováděli 

v jeskyních výzkum členové Speleologické klubu v Brně pod vedením Přemysla Ryšavého a objevili 

v některých částech nové prostory. Zároveň v roce 1951 převzalo jeskyně družstvo 

Severomoravský kras, které zchátralé objekty provozní budovy opravilo. Poté spravovaly jeskyně 

postupně dvě instituce, n. p. Čedok a n. p. Turista. Od roku 1958 se dostaly do správy a péče 

Krajskému vlastivědnému muzeu v Olomouci, které je spolu s dalšími čtyřmi zpřístupněnými 

jeskyněmi provozovalo až do roku 1990. Poté přešly všechny zpřístupněné jeskyně České republiky 

do péče a provozu státní instituce rezortu životního prostředí (dnes Správa jeskyní České 

republiky). 

Prohlídková trasa i areál jeskyně prodělaly dodnes několik rekonstrukcí. Zvláště v roce 2004 

proběhly v rámci generální rekonstrukce rozsáhlé úpravy, během kterých byly odstraněny především 

přebytečné betonové plochy a zábradlí. Řadě zákoutí a prostor se vrátil jejich původní přírodní stav. 

Historická stavba provozní budovy byla kompletně zrekonstruována (včetně nových přístavků) v roce 

2012. 

Nálezy kosterních pozůstatků pravěké populace Homo sapiens zůstávaly objektem zájmu několika 

generací archeologů. Bylo zřejmé, že se jedná o jedny z nejstarších dokladů existence moderního 

člověka v Evropě. Odlišné však byly názory vědců na vlastní funkci prostor Mladečských jeskyní. 

Někteří archeologové zastávají původní Szombathyho poznatky, že Dóm mrtvých s přilehlými 

prostorami byl sídlištěm těchto lidí, jiní Szombathyho interpretace zpochybňují a předpokládají, že 

Mladečské jeskyně byly pouze pohřebištěm a zemřelí lidé byli vhazováni do podzemí propastí, 

která byla jedním z původních vchodů. 

Ať to bylo jakkoliv, tyto populace lidí v tomto regionu žily. V letech 2005 – 2007 proběhl 

mezinárodní vysoce sofistikovaný výzkum kosterních pozůstatků z Mladče vedený rakouskou 

antropoložkou M. Teschler-Nicolou. 

Stěžejní prací bylo datování kostí radiokarbonovou metodou. Výzkumy ukázaly, že stáří kostí 

pravěkých lidí z Mladče je více než 35 000 let a tato skutečnost staví mladečské naleziště mezi 

unikátní evropské archeologické lokality. Prokazatelně se jedná o pozůstatky nejstarších lidí 

moderního typu na území střední Evropy a také nejsevernější výspu jejich populací, které proudily 

do Evropy z tropických oblastí. 

Již od počátku 90. let 20. století bylo v zájmu provozovatele jeskyně prezentovat návštěvníkům 

archeologický význam této lokality názornou a poučnou formou. Ve vestibulu vstupní budovy vznikla 

expozice s kopiemi nálezů a informativními panely, jejichž obsah se v průběhu dalších let obměňoval 

a aktualizoval. Zároveň byly v místě ohniště v Dómu mrtvých vystaveny kosti pravěkých zvířat. Ve 

spolupráci s M1oravským zemským muzeem Brno byly prvky expozice postupně doplňovány. V 

letech 2011–2012, kdy probíhala rekonstrukce provozního areálu, byl zprovozněn další z vchodů 

do jeskyně. Slouží jako východ a v prostorách výstupní chodby byly instalovány další informační 

panely. Zároveň bylo v dómu mrtvých vybudováno dioráma se třemi modely postav pravěkých lidí. 
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 V současné době se připravují další významné prvky expozice. V dalších méně atraktivních 

částech jeskyně na prohlídkové trase bude instalováno několik dioramat, jejichž obsahem bude život 

lidí a zvířat v pleistocénu. Připravují se také naučné filmy s animacemi, např. o vzniku a vývoji 

Mladečského krasu. Všechny náklady na tvorbu expozice jsou hrazeny výhradně z finančních zdrojů 

provozovatele – Správy jeskyní České republiky. 

Návštěvní okruh Mladečskými jeskyněmi je dlouhý cca 400 metrů. Celková délka všech prostor 

činí 1250 metrů s výškovým rozpětím 30 metrů. Nejnižší úroveň tvoří sestupná chodbička, která 

končí dvěma nehlubokými propastmi. Na jejich dně kolísá hladina vody, jejíž úroveň koresponduje 

s úrovní řeky Moravy. Pozoruhodná je 18 hluboká Propástka, která s Mladečskými jeskyněmi 

geneticky souvisí, ale fyzicky s nimi není propojena. Její ústí bylo odkryto při stavbě provozní budovy 

v roce 1911. K nejkrásnějším partiím Mladečských jeskyní patří Chrám přírody, Panenská 

jeskyně a krápník zvaný „Mumie“, který je také symbolem jeskyně. Bohatá a zachovalá krápníková 

výzdoba je také v tzv. Nové jeskyni, která se nachází mimo prohlídkovou trasu. Teplota ovzduší se 

pohybuje mezi 10 a 11o C. 

Za rok navštíví Mladečské jeskyně kolem 20 000 návštěvníků. 
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04. 12. PUNKEVNÍ JESKYNĚ 

1. Cesta do středu Země. 

2. Bufet? Zatím párek, pak i gril. 

3. Bufet u Punkevních jeskyní: zatím jen párek, později i gril. 

4. Tři minuty ze Skalice nad Svitavou 

5. Po Dyji z Břeclavi na Janohrad už se lidé nedostanou. Lodě jsou na prodej. 

6. Po Punkvě v Moravském krasu jezdí nové čluny. 

7. U Punkevních jeskyní je konečně občerstvení. 

8. Zastavení na II/379. 

9. 10 nejkrásnějších míst Česka: Už jste je viděli všechny? 

10. Deset světových nej … 

11. Nejlepší výlety za vodou. 

12. Jeskynním systémem plují díky elektřině. 

13. Lidé zažijí i sto stupňů pod nulou. 

14. Skrytá tajemství odvodňovací štoly 

15. Noc vědců ukáže pěstování lesa ze zkumavky, otužilci okusí vodu Punkvy.     

16. Rehabilitace po operaci zad? Plavání v ledové Punkvě. Otužilci zahájili sezonu. 

17. Otužilci zahájili sezonu 

18. Jeskyně projdou děti se strašidly 

19. Pavelka: Kapitán musí znát každý krápník 

20. V jeskyních zazní adventní písně 

21. Koncert zajistil přes osm tisíc 

 

01 Cesta do středu Země. 

100+1 zahraniční zajímavost | 24. 01. 2018 | Téma: Punkevní jeskyně 

Zimní počasí nás táhne na hory, ale zajímavý tip na výlet představuje i přírodní památka, jejíž 

návštěvu si obvykle spojujeme s letními měsíci. Punkevní jeskyně patří k nejkrásnějším v Česku a 

v zimě se v nich navíc překvapivě ohřejete. Uvnitř totiž panuje po celý rok stabilní teplota. 

Unikátní mikroklima, mohutné dómy a chodby s krápníkovou výzdobou: Krása stará miliony let 

nepřestává uchvacovat a mnozí si při její prohlídce připadají jako v románu Julese Vernea Cesta do 

středu Země. Přitom jsme stále u nás – v českých Punkevních jeskyních. Oblibu si vysloužily mimo 

jiné tím, že návštěvníkům umožňují dostat se až na samotné dno propasti Macocha. 

Historie prohlídek tohoto přírodního pokladu se píše překvapivě krátce. „Punkevní jeskyně, 

jejichž součástí je i Macocha, se podařilo objevit teprve v roce 1909. A v roce 1914 byly propojeny 

se dnem propasti,“ vysvětluje tamní správce Hynek Pavelka. 

Jezírka i stalagmity 

Hned po vstupu do tzv. Předního dómu čeká na návštěvníky bohatá krápníková výzdoba, jíž se 

říká Galerie. Krásu krápníků umocňuje i umělé jezírko, v němž se celý dóm odráží. Následuje cesta 

do Reichenbachova dómu, kde je třeba překonat sto schodů. Cedulky s letopočty pak ve svahu 

naznačují výšku povodňové hladiny v daných letech. 

Stalagmitovou chodbou se pokračuje do Zadního dómu, kde se nachází snad nejzajímavější 

útvar jeskyní: Trpaslík a Váza představují dva široké, vzhůru rostoucí stalagmity s plochým 

zakončením, na nichž se voda v drobných kapkách rozstřikuje do stran. 

Ze Zadního dómu se lze dostat až na dno Macochy, kde říčka Punkva vyvěrá v Horním jezírku a 

Dolním jezírkem odtéká zpět do podzemí. Ze dna propasti sestupují návštěvníci k přístavišti, aby se 

vydali na plavbu po Punkvě se zastávkou v Masarykově dómu. Vodní výlet končí v místě, kde říčka 

proniká na denní světlo. 

Pohádkově zelená Punkva. 

Plavba nitrem jeskyní patří k největším atrakcím. Jednoduše nasednete do motorového člunu a 

necháte se unášet po průzračné hladině. Za nádherně zelenou barvu přitom řeka vděčí obsaženému 

vápníku. Zmíněný prvek totiž způsobuje, že voda pohlcuje červené světlo a tím víc pak vyniká zelená. 



332 

  

Do podzemní památky zavítá ročně přes 200 tisíc turistů, což ji řadí k nejnavštěvovanějším místům 

u nás. V létě jeskyně nabízejí příjemný chládek a v zimě překvapivě teplý vzduch – proto tam i mimo 

sezonu míří spousta zájemců. „Teplota je v jeskyních stabilní, přibližně osm stupňů, a velmi mírně 

kolísá v závislosti na ročním období. Voda má čtyři až pět stupňů,“ upřesňuje Hynek Pavelka.  

Jednoduše nasednete do motorového člunu a necháte se unášet po průzračné hladině Punkvy.  

Odkaz Karla Absolona 

Velkou část objevných prací v okolí Macochy a Punkevních jeskyní vykonal na počátku 20. 

století profesor Karel Absolon (na fotografi i z roku 1921 uprostřed). Tzv. vodní cestu – z vývěru 

Punkvy přes dómy do propasti – se podařilo nalézt v 30. letech a plavby pro veřejnost započaly v 

roce 1933. 

Foto popis| Punkevní jeskyně 

Foto popis| Punkevní jeskyně patří k našim nejnavštěvovanějším přírodním památkám a jako 

jediné nabízejí i podzemní plavbu 

 

02. Bufet? Zatím párek, pak i gril. 

Vyškovský deník | 24. 01. 2018 | Autor: (stj) | Téma: Punkevní jeskyně 

Hladoví a žízniví turisté, kteří přijedou do Moravského krasu navštívit Punkevní jeskyně, se 

zase občerství. Okenice nového bufetu se zhruba po čtyřech letech nedávno otevřely. 

Lidé si tam dají třeba párek v rohlíku nebo pivo v plechovce. „V sezoně nabídneme točené pivo 

nebo limonádu. Chci vyzkoušet i grilování,“ plánuje provozovatel bufetu Pavel Urbánek. 

Přípravy na davy turistů jsou v plném proudu. Ve výrobě je venkovní posezení, také se chystají 

reklamní a nabídkové tabule. 

Bufet zanikl v roce 2014 spolu se starou vstupní budovou. Uvnitř nové být kvůli podmínkám v 

dotaci nemohl. Nyní stojí venku. 

„Obzvlášť v letním parnu to ocením. Osvěžení nejen v jeskyních přivítají všichni,“ řekl Luboš 

Kocman z Blanska, který okolo často projíždí na kole. Doposud se musel spokojit jen s kávou a 

limonádou z automatu. 

270 000 lidí loni navštívilo Punkevní jeskyně. Teď už si posedí u nového bufetu. 

Publikováno| Vyškovský deník; Vyškovsko; 03 

Publikováno| Blanenský deník; Blanensko; 03 

 

03. Bufet u Punkevních jeskyní: zatím jen párek, později i gril. 

blanensky.denik.cz | 24. 01. 2018 | Autor: Jana Štégnerová | Téma: Punkevní jeskyně 

Hladoví a žízniví turisté, kteří přijedou do Moravského krasu navštívit Punkevní jeskyně, se 

zase občerství. Okenice nového bufetu se zhruba po čtyřech letech nedávno otevřely. 

Lidé si tam dají třeba párek v rohlíku nebo pivo v plechovce. „V sezoně nabídneme točené pivo 

nebo limonádu. Chci vyzkoušet i grilování,“ plánuje provozovatel bufetu Pavel Urbánek. 

Přípravy na davy turistů jsou v plném proudu. Ve výrobě je venkovní posezení, také se chystají 

reklamní a nabídkové tabule. Bufet zanikl v roce 2014 spolu se starou vstupní budovou. Uvnitř nové 

být kvůli podmínkám v dotaci nemohl. Nyní stojí venku. 

270 000 lidí loni navštívilo Punkevní jeskyně. Teď už si posedí u nového bufetu. 

„Obzvlášť v letním parnu to ocením. Osvěžení nejen v jeskyních přivítají všichni,“ řekl Luboš 

Kocman z Blanska, který okolo často projíždí na kole. Doposud se musel spokojit jen s kávou a 

limonádou z automatu. 

https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...jen-parek-pozdeji-i-gril-20180124.html 
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04. Tři minuty ze Skalice nad Svitavou 

ČT 1 | 17. 02. 2018 | Téma: Punkevní jeskyně 

Barbora Žítková, redaktorka 

Ani tento týden nechybí naše cestovatelská rubrika. Už jsme projeli stovky obcí a další stovky jich 

v klobouku ještě jsou. Tento týden ale zase o jednu méně o Skalici nad Svitavou. Skalice nad Svitavou 

leží 13 kilometrů od Blanska a 4 kilometry od Boskovic. 

Osoba 

Zajímavý je to tady, toho hodně, je tady vlastně, je to oblast Moravského krasu, což znamená 

Punkevní jeskyně a je to takový, je to tady vlastně taková jedna z těch tras, dá se říct, turistických 

tras směrem na Blansko, na Letovice, vlastně na Bořitov, na Kunštát, na Lysice. 

Barbora Žítková, redaktorka 

Žije tady přes 600 lidí, další stovky jí ale denně projíždějí. Skalici znají totiž mnozí jen z vlaku 

nebo z přestupu, třeba na trase Brno – Boskovice. 

Osoba 

Co vím, tak tady žije pán, který dělá kožený výrobky ručně. 

Barbora Žítková, redaktorka 

Taková rada je vždycky drahá, a tak jsme neváhali a vyrazili za ním. 

Jan Valnoha 

Když to děláte poprvý, tak vám to trvá hrozně dlouho a když už to děláte po patnáctý, tak v tom 

máte zručnost, že jo, já už to dělám 25, pomalu 30 let. 

Barbora Žítková, redaktorka 

A kde jste vůbec k tomu přišel? Vy jste s kůží pracoval odjakživa, nebo co jste dělal? 

Jan Valnoha 

Na vojně. 

Barbora Žítková, redaktorka 

Na vojně? Na vojně jste se naučil pracovat s kůží? Fakt? 

Jan Valnoha 

Je to takový trošku divný, že, no, tak, pak jsem to začal dělat jakoby hobby, že jo, a nakonec mě 

to postupně přerostlo přes hlavu. Jo, tak tohle je vlastně, vidíte, že je to, že je to v podstatě jeden 

velkej kus, tady je páteř a postupně vlastně, tady je k břichu, jo, takže nejkvalitnější kůže je tady 

vlastně z toho středu ta páteř a jak to jde tady k tomu kraji vlastně, tak tady je to takový řidší. Hovězina 

má tu vlastnost, že když tam něco otisknete, stačí rýpnout takhle nehtem, tak to tam zůstane, jo, to se 

říká, že má paměť, takže já to vlastně používám na zdobení. 

Barbora Žítková, redaktorka 

Co děláte jako nejčastěji? Co je největší náplň vaší práce? 

Jan Valnoha 

V podstatě opasky, řemeny na kytary, dělám pro internetovej obchod historický věci, já vám můžu 

něco ukázat, tady třeba toulce na lukostřelbu, jo, ale i zdobený vlastně tím rytím, jo, takže třeba tu 

slabou kůži, tu vepřovici, já dávám tady na tu vnitřní stranu do záložek. Tak, hotovo. Ti staří prostě 

umírají, že jo, nebo už nedělají a já mám pocit, že tady v okolí na okrese, že, asi nás moc není, jestli 

ještě další jeden, nebo … 

 

05. Po Dyji z Břeclavi na Janohrad už se lidé nedostanou. Lodě jsou na prodej. 

ct24.cz | 02. 04. 2018 | Autor: spickovap | Téma: Punkevní jeskyně 

Od 1. dubna končí plavba lodí na řece Dyji mezi Břeclaví a Janohradem. Důvodem je podle 

majitelů ekonomická náročnost provozu a nevyjasněné vztahy s přístupovou cestou k přístavišti.  

Naopak lodě na hladinu Brněnské přehrady spouští dopravní podnik. A na sezonu se chystá i 

Vranov nebo Baťův kanál. 

Na začátku května začnou pravidelně lodě křižovat například Vranov nebo dolní Novomlýnskou 

nádrž. Už dva týdny jezdí i mezi zámkem v Lednici a minaretem. Po sedmnácti letech provozu už ale 

lidé znovu nevyplují z Břeclavi po Dyji na známý Janohrad. 
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Podle majitele se provoz nevyplatil a zůstávaly nevyjasněné vztahy s přístupovou cestou k 

přístavišti. Lodě teď proto nabízí k prodeji. Podrobnosti najdou lidé na webových stránkách Lodní 

dopravy Břeclav. 

V Hodoníně naopak s dalším rozvojem vodní turistiky počítají. Blízko centra města má vzniknout 

nový rekreační přístav. Jde o součást většího projektu ředitelství vodních cest, který má propojit 

Kroměříž s Hodonínem po Baťově kanálu. „V příštím roce věříme, že kopneme do země u 

současného jezu u Rohatce. A začnou stavební práce na devíti stech metrech původního koryta, které 

bude rozšířené,“ řekl zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR Jan Bukovský. 

A pak je v plánu postavit přístav až pro osmdesát lodí, který by byl na kraji města Hodonína. Za 

šest let by tak novou plavební komorou mohly proplout první lodě. Z Baťova kanálu a Moravy po 

hladině starého ramene řeky až do Hodonína. 

Punkevní jeskyně na nové lodičce.  

Hlavní sezona startuje. Správci krasu ovšem zvou i do jiných jeskyní, než do nejvytíženějších 

Punkevních. Do těch bývají vstupy na celý den vyprodané už v poledne.  

Lodí po Brněnské přehradě jezdí stále víc lidí 

Lodě v těchto dnech spouští na hladinu Brněnské přehrady dopravní podnik. Zájem o cestování po 

přehradě je každý rok větší. „My poslední dva roky zaznamenáváme každý rok rekordní, kdy se na 

našich lodích sveze víc a víc cestujících. V tom loňském roce jich bylo dvě stě čtyřicet pět tisíc a my 

očekáváme, že i letos ten rekord překonáme,“ řekla mluvčí Dopravního podniku města Brna Barbora 

Doležalová. Brněnská plavební sezona začne už 14. dubna. Brněnská přehrada je přístupnější, 

přibývají bezbariérová přístaviště. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regio...se-lide-nedostanou-lode-jsou-na-prodej 

 

06. Po Punkvě v Moravském krasu jezdí nové čluny. 

Právo | 12. 05. 2018 | Autor: Vladimír Klepáč | Téma: Punkevní jeskyně 

novinky.cz | 16. 05. 2018 | Autor: Vladimír Klepáč  

Jeskyňáři nechali obměnit flotilu deseti člunů, které vozí turisty po ponorné říčce Punkvě 

v Moravském krasu na Blanensku. Ročně na nich čtyřicet kapitánů přepraví zhruba 200 tisíc 

pasažérů. Mnohé z člunů byly ve službě již třicet let. Všechny měly kvůli ochraně přírody 

elektromotory. Nejstarší z člunů poháněla ještě dynama z autobusů. „Výběr nových člunů byl 

náročný. Vytočit se s plavidlem, v němž je 18 turistů, v jeskyních, a to v místech, která jsou velmi 

úzká, je kumšt. Nakonec jsme si nechali udělat kopie původních lodiček,“ řekl Právu 

vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka. 

Zdůraznil, že žádný z nových člunů nesměl být ani o centimetr delší či širší než některý z těch 

původních. Původní čluny vyrobili kdysi v loděnicích ve slovenském Komárně. Přestože jsou 

všechny čluny každou zimu nově přetřeny barvou, byla původní flotila za hranicí své technické 

životnosti.  

Největší z plavidel měří na délku 6,6 a na šířku 1,8 metru. I když vzhledem lze staré a nové čluny 

od sebe na první pohled rozeznat jen podle barvy (staré mají červené lavice a nové zelené), je mezi 

nimi ještě jeden podstatný rozdíl. Elektromotory nových člunů jsou tišší a výkonnější. Turisté si tak 

svoji výpravu do podzemí lépe užijí. 

Plavba v člunech je součástí prohlídky Punkevních jeskyní. Na jejich prohlídkové trase nejsou 

jen podzemní sály plné krápníků, ale také procházka po dně propasti Macochy. Právě z něj se 

sestupuje podzemím k přístavišti na plavbu dlouhou 430 metrů. Je na ní jedna zastávka, při níž turisté 

v malých skupinkách navštěvují Masarykův dóm, známý také jako Pohádkový.  

Plavba vznikla v roce 1921, a to díky známému jeskynnímu badateli Karlu Absolonovi. Na svoji 

dobu šlo o mimořádný technický projekt. Absolon nechal za pomoci kamenovrtacího oddílu 

československé armády vykopat odvodňovací štolu. Tím snížil hladinu říčky Punkvy. 

Vytvořil tak jedinečnou turistickou atrakci, která každý rok láká do krasu desetitisíce turistů z 

celého světa. Po původní trase se jezdilo z Pustého žlebu do Masarykova dómu a zpět. V roce 1933 

byl tento plavební úsek protažen až ke dnu propasti Macocha. Plavba po Punkvě je pro turisty 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2435008-po-dyji-z-breclavi-na-janohrad-uz-se-lide-nedostanou-lode-jsou-na-prodej
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zážitkem nejen kvůli podzemním chodbám a dovednosti kapitánů, ale i jejich vyhlášeným vtipům, 

díky nimž i největší bázlivci ztratí zábrany a užívají si plavby. 

Foto popis| Nové čluny mají zelené sedačky a staré červené. Přestože jsou si podobné, nové čluny 

mají tišší a výkonnější motory. 

https://www.novinky.cz/cestovani/47222...-moravskem-krasu-jezdi-nove-cluny.html 

 

07. U Punkevních jeskyní je konečně občerstvení. 

Právo | 17. 05. 2018 | Autor: (vtk) | Téma: Punkevní jeskyně 

Po dlouhých tahanicích a udělení výjimky od ministerstva životního prostředí je konečně v 

provozu kiosek s občerstvením pro turisty, kteří míří do Pustého žlebu v centru CHKO Moravský 

kras za prohlídkou vyhledávaných Punkevních jeskyní. 

Jeskyňáři postavili před jeskyněmi před třemi roky nové turistické centrum za 60 miliónů korun.  

Problém byl v tom, že většinu nákladů pokryly dotace od Evropské unie (EU). Podmínkou k jejich 

poskytnutí bylo to, že objekt nesmí deset let sloužit ke komerčním účelům. Jeskyňáři si neprosadili 

výjimku, a tak přišli s nápadem, že by mohl občerstvení nabídnout alespoň dřevěný montovaný 

domeček, který by nechali postavit naproti turistickému centru. Jenže s tím nesouhlasili ochranáři, 

přestože Punkevní jeskyně ročně navštíví přes 200 000 lidí a nejbližší občerstvení je vzdáleno asi tři 

kilometry. Výjimku na výstavbu kiosku dalo nakonec speleologům ministerstvo, a tak si příchozí 

mohou nyní pochutnat na párku v rohlíku, hranolcích, sýru v housce nebo zahnat žízeň čepovanou 

limonádou či pivem. 

Foto popis| Kiosek s občerstvením, o jehož výstavbu jeskyňáři svedli tuhý boj. 

 

08. Zastavení na II/379. 

Trucker | 24. 05. 2018 | Autor: A. Ingols | Téma: Punkevní jeskyně 

Parkoviště na břehu 

V rušné dolní části Punkevního údolí – oficiálně v Arnoštově údolí, nebo ještě oficiálněji na 

začátku Gellhornovy ulice v Blansku – za zastávkou veřejné dopravy, na vnější straně mírné zatáčky 

je krajnice vozovky v délce cca 120 metrů tak rozšířená, že umožňuje bezpečné odstavení i několika 

nákladních souprav. 

Přestože není vyznačeno příslušnými dopravními značkami ani dalším potřebným vybavením, je 

toto místo často využíváno motoristy i k parkování. 

„Parkoviště“ má kvalitní živičný povrch, sousedí přímo se silnicí a leží na pravém břehu blízko 

protékající řeky Punkvy. S levým břehem je propojeno neobvyklým dvouobloukovým mostem o 

celkovém rozpětí jen cca 10 m, ale širokým 26 metrů. Přes most vede cesta (ulice) do zalesněného 

údolí a dál do dříve samostatné obce Klepačov.  

Blansko 

Od roku 1905 město, brána Moravského krasu, s tradicí výroby a zpracování železa trvající již 

více jak 2500 let. V posledních 200 letech ho proslavila „Blanenská umělecká litina“ – jemně 

vypracované, krásně tvarované svícny, kalamáře, popelníky a jiné drobné předměty denního použití, 

ale také kříže, busty panovníků, sochy antické i světců, velké plastiky i celé lázeňské kolonády. 

Punkevní jeskyně 

Nejnavštěvovanější podzemní prostory v ČR. Veřejnosti byly zpřístupněny v roce 1933. 

Prohlídkový okruh měří 1,2 km a má dvě odlišné části; první končící na dně 138 m 

hluboké propasti Macocha se absolvuje pěšky a ta druhá plavením na lodičkách po podzemním toku 

řeky Punkvy.  

GPS 49°20´58.988˝N 16°39´25.345˝E 

Foto popis| Občas odstavnou plochu využívají i jiné profese. 

Foto popis| Místo je i pro příležitostný zelinářský stánek. 

Foto popis| K čerpací stanici phm je to 3 kilometry. 

Foto popis| Na rozšířené krajnici parkují i náklaďáky. 

Foto popis| „Parkoviště“ je na pravém břehu řeky punkvy. 
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Foto popis| S levým břehem je propojeno 26 m širokým mostem. 

Foto popis| Nedaleko jsou proslulé punkevní jeskyně. 

Foto popis| Punkva teče opravdu blízko. 

Foto popis| Před „parkovištěm“ je zastávka mhd blansko i linkových autobusů. 

 

09. 10 nejkrásnějších míst Česka: Už jste je viděli všechny? 

blesk.cz | 04. 06. 2018 | Autor: red | Téma: Punkevní jeskyně 

Za světovými unikáty nemusíte jezdit daleko do zahraničí, jedinečné přírodní krásy najdete i za 

humny! Česko je přírodním rájem, ve kterém není nouze o dech beroucí skalní útvary, působivé 

vodopády i takové kuriozity, jako jsou bahenní sopky či písečné pouště. Pojďte se s námi podívat na 

10 nejkouzelnějších přírodních krás u nás. 

Je symbolem národního parku České Švýcarsko a největší pískovcovou skalní bránou v Evropě – 

klene se do výšky 16 metrů a je téměř 27 metrů široká. Na vrchol této úctyhodné přírodní památky 

se sice nedostanete, ale její krásu můžete obdivovat z okolních vyhlídek. V roce 2009 se dostala do 

užšího kola ankety New7Wonders o sedm přírodních divů světa. 

Postoupila mezi 71 semifinalistů. 

Nejvyšší vodopád v Česku měří 148 metrů (Niagarské vodopády měří jen 52 metrů). Je v 

Krkonoších na říčce Pančava. Voda padá v kaskádách z Pančavské louky do Labského dolu. Je na 

značené turistické trase mezi Labskou boudou a mohylou Hanče a Vrbaty. Nad vodopádem se 

nachází tzv. Ambrožova vyhlídka, ze které je hezký výhled na Labský důl, Kozí hřbety i Lysou horu. 

Téměř islandskou krajinu najdete nedaleko Františkových Lázní. V přírodní rezervaci Soos 

vyvěrají ze země v rozsáhlých rašeliništích minerální prameny a oxid uhličitý. Dostanete se tam 

stezkou na dně vyschlého slaného jezera. 

Přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova nedaleko Veselí nad Lužnicí je zbytek opravdové 

písečné duny bez vegetace. V blízkosti je i systém přírodních koupališť s písečnými plážemi a 

bezplavkovou zónou. 

Skalní město Adršpach tvoří desítky pískovcových věží. Procházka fascinující přírodou mezi 

malebnými skalními útvary (Milenci, Homole cukru, Starosta a Starostová) vás zavede k 

pískovcovému jezírku a Velkému a Malému vodopádu. Po březích jezera vede 1,5 km dlouhý 

prohlídkový okruh a je tu půjčovna lodiček. Ve zdejších skalách se natáčela pohádka Třetí princ. 

Jako chrám přírody, kde je člověk jen na návštěvě, vypadá prales Mionší v Těšínských Beskydech. 

Uvidíte zde původní smíšený les, který kdysi pokrýval Beskydy. Na zdejší naučnou stezku se mohou 

vydat jen pěší, a pouze v sezoně. 

Natáčela se zde Pyšná princezna a pyšní na čedičové »varhany« jsou i místní obyvatelé. Řeč je o 

Panské skále. Ta je součástí CHKO České středohoří. 

Velkým zážitkem Moravského krasu je návštěva punkevních jeskyní, při níž se dostanete na 

dno největší propasti ve střední Evropě, Macochy, a na člunech proplujete podzemní řeku. ¨ 

Nejkrásnější krápníky uvidíte ve zdejším Masarykově dómu 

Za průzračně čistými ledovcovými jezery nemusíte do Alp, jsou i na Šumavě. Černé jezero 

nedaleko Železné Rudy je z nich největší a nejhlubší. Nedaleko najdete i menší Čertovo jezero a areál 

pro horská kola s lanovkou na Špičáku. 

Boubínský prales je unikátní přírodní rezervace poblíž horských obcí Kubova Huť a Zátoň. Rostou 

zde až 400 let staré stromy – buky a smrky. Nejslavnější strom – Král smrků – padl k zemi v roce 

1970, byl vysoký 57,2 metru a obvod kmene byl 5,8 metru! Dodnes zde trouchniví … Pralesu 

dominuje vrch Boubín (1362 metrů) s rozhlednou. Značená stezka vás zavede i k jezírku s křišťálově 

čistou vodou. 

http://www.blesk.cz/clanek/544299/10-n...h-mist-ceska-uz-jste-je-videli-vsechny 
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10. Deset světových nej … 

Téma | 29. 06. 2018 | Autor: -tm | Téma: Punkevní jeskyně 

K létu patří i cestování. Pokud se řadíte k lidem, kteří se rádi vydávají za našimi i světovými 

zajímavostmi, pak pro vás jistě nebude náš kvíz problémem. Ale pozor, některé údaje se časem mění.  

Jestliže se například dlouhá léta tvrdilo, že pomník Jana Žižky z Trocnova v Praze na Vítkově je 

největší jezdeckou sochou na světě, pak tento triumf už jí vzal Čingischán v mongolském Ulánbátaru. 

1. Největší socha na světě (153 m) zobrazuje Buddhu (ve světě známá jako Spring Temple 

Buddha) a nachází se:  

a) v Číně (Čung-jüan ta-fu)  

b) v Myanmaru (Laykyun Setkyar) 

c) v Japonsku (Ushiku Daibutsu) 

2. Nejvyšší socha Ježíše Krista na světě (bez podstavce, s korunou) sahá až do výše 36 metrů 

a byla vybudována:  

a) v polském městečku Świebodzin (socha Krista Krále)  

b) v brazilském Rio de Janeiru (socha Krista Spasitele)  

c) v portugalském Lisabonu (Cristo-Rei) 

3. Největším křesťanským chrámem světa je:  

a) Chrám svatého Petra ve Vatikánu  

b) Notre Dame de la Paix v Yamoussoukru (Pobřeží Slonoviny)  

c) Chrám svatého Víta v Praze 

4 Nejvyšší kostelní věží na světě (161,5 m) se pyšní:  

a) katedrála v německém Ulmu  

b) Kolínská katedrála (Německo)  

c) katedrála svatého Bartoloměje v Plzni 

5. Největší hradní komplex na světě (podle Guinnessovy knihy rekordů) je 570 m dlouhý a 

110 m široký. Jak se jmenuje?  

a) hrad Windsor ve Velké Británii b)  

b) hrad Malbork v Polsku  

c) c) Pražský hrad 

6. Nejvyšším majákem na světě (106 m), který lze vidět ze vzdálenosti až 32 km, je:  

a) maják Leterna di Genova v italském Janově  

b) maják Bell Rock v Severním moři u Skotska  

c) maják Marine Tower v Jokohamě v Japonsku 

7. Největší náměstí na světě se nachází:  

a) v čínském Pekingu (Náměstí Nebeského klidu).¨ 

b) v ruské Moskvě (Rudé náměstí)  

c) ve Vatikánu (Svatopetrské náměstí) 

8. Nejdelší jeskyně na světě měří 579 km a jmenuje se: 

a) jeskyně Voronija (Voronya, Abcházie, Gruzie)  

b) Mamutí jeskyně (Mammoth Cave, Kentucky, USA)  

c) Punkevní jeskyně (včetně propasti Macocha) 

9. Největší hloubka oceánu (podle údajů UNESCO) je 10 994 m. Kde byla naměřena?  

a) Mariánský příkop (Tichý oceán)  

b) Filipínské moře (Asie/ Oceánie)  

c) Bengálský záliv (Asie) 

10 Největší jezero světa se rozkládá na ploše 371 000 km2. O které jde? 

a) jezero Ontario v Kanadě  

b) jezero Titicaca v Jižní Americe  

c) Kaspické moře 

Foto popis| Tato socha Ježíše Krista má vzdálenost mezi konci paží 24 m a je bez podstavce (ale 

s korunou) nejvyšším Ježíšem na světě. 
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11. Nejlepší výlety za vodou. 

Týden | 30. 07. 2018 | Autor: Stanislav Zbyněk | Téma: Punkevní jeskyně 

Extrémní sporty, potápění v lomu, ale také výšlap k horskému vodopádu nebo projížďka jeskyní 

na loďce. Každým rokem míří za zajímavým vodním dobrodružstvím spousta Čechů. Vedle 

„osvědčených klasik“ nabízí tuzemská příroda i různá netradiční vyžití. 

Pekelným jícnem 

Zapomeňte na přeplněné kempy, zácpy před jezy a všudypřítomné opilé vodáky na Vltavě, kterou 

každý rok sjede až čtvrt milionu lidí. V Čechách a na Moravě je dost řek, které si lze užít bez 

nepříjemných strastí. Celoročně splavná Ploučnice, kroutící se v prakticky nedotčené přírodě 

Libereckého kraje, poskytuje zázračně klidné prostředí. Vzhledem k okolí, které nenabízí mnoho 

možností k ukončení plavby nebo nakoupení zásob, se každá posádka musí spolehnout sama na sebe 

a na ploučnickou plavbu se dobře připravit. Odměnou za odvahu je vedle svižně tekoucí řeky, jež se 

v meandrech otáčí někdy až o 180 stupňů, i průjezd ojedinělým, do skály vytesaným tunelem, 

známým jako Pekelný jícen. Ten je zakončen asi půlmetrovým skokem do tůně. Tak jako všechny 

řeky, je i Ploučnice závislá na stavu vody. Při extrémním průtoku dá zabrat i zkušeným vodákům. 

Létání nad hladinou 

V minulosti si český fanoušek vodních lyží nebo wakeboardingu mohl tuhle extrémní zábavu 

užívat jen na dovolené v zahraničí. V současné době je speciální vlek, za kterým je vodní lyžař tažen, 

dostupný prakticky po celé České republice. Užívat si jízdu na laně lze samozřejmě i za lodí. Tuto 

možnost nabízí zejména větší vodní plochy jako vltavské přehrady Vrané, Slapy a Orlík. V posledních 

letech se ale adrenalinoví nadšenci začali věnovat i dalším vodním disciplínám do té doby českým 

sportovcům neznámým. Windsurfery s trojúhelníkovou plachtou připevněnou na surf lze najít všude 

tam, kde na otevřené vodní ploše fouká vítr. Opravdovým extrémem je pak motorem poháněné prkno, 

takzvaný jetsurf. A nebo flyboard fungující na principu motorem vytlačované vody, na němž člověk 

„létá“ i několik metrů nad vodní hladinou. 

Průzračná voda 

Mezi nejpopulárnější místa ke koupání v České republice patří zatopené lomy. Jejich kouzlo 

spočívá hlavně v průzračně čisté vodě. Jeden z nejkrásnějších lomů – Výkleky – je nedaleko 

Olomouce. Je obklopen vysokými skalami, přesto je v jednom místě pozvolný přístup do vody, a tak 

si koupání mohou užít i děti. Lomy jsou díky čisté vodě vyhledávanou destinací i pro profesionální 

potápěče. Zdánlivou nevýhodou je teplota vody, která i v letních měsících může leckomu připadat 

příliš nízká. Na druhou stranu právě kvůli osvěžení v parném dni jsou podobná místa často 

vyhledávána. 

Art deco v plavkách 

I mezi běžnými umělými koupališti lze najít opravdové architektonické skvosty, jež rozhodně stojí 

za návštěvu. Jedním z nich jsou městské lázně ve Mšeně na Mělnicku. Zrekonstruované budovy ve 

stylu art deco pocházejí z třicátých let dvacátého století. Voda, kterou je padesátimetrový bazén 

napájen, vyvěrá z nedalekého skalního pramene. I proto koupaliště skýtá příjemné osvěžení. Lázně 

jsou otevřeny od června do srpna a jejich součástí je i restaurace nebo dětský koutek s houpačkami. 

Nejvyšší v Česku 

Vodopády u nás sice nepatří k největším v Evropě, přesto se v létě stávají oblíbenou turistickou 

atrakcí. Nejen pro svou fotogeničnost, ale i pro možnost svlažit se v parném dni v tůňce, kterou často 

horská říčka v dopadišti vytváří. Nejvyšší vodopád je v Krkonošském národním parku nedaleko 

Labské boudy. Voda padající z výšky 148 metrů je součástí potoka Pančava. V minulém století byl 

vodopád jedním z nejnavštěvovanějších míst Krkonoš. 

Podzemní dobrodružství 

Tahle atrakce je turistům přístupná už více než osmdesát let a stále stojí za to. Výlet až na dno 

téměř 140 metrů hluboké Macochy, naší největší propasti, končí plavbou po podzemní řece Punkvě.  

Skoro kilometrovou unikátní prohlídku Punkevních jeskyní na loďce, která unese až 18 lidí, 

absolvuje každoročně okolo dvou set tisíc turistů. To dělá z ponorné říčky jeden z 

nejnavštěvovanějších českých a m1oravských toků. 
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Vodní svět 

Uspokojit touhy dětí po maximální zábavě dokážou asi nejlépe akvaparky. Ten úplně největší ve 

střední Evropě o rozloze více než devět tisíc metrů čtverečních je v pražských Čestlicích. Tři různé 

části nabízejí snad všechna možná lákadla včetně umělých vln, několika druhů vířivek nebo 

nejdelšího českého toboganu, měřícího 250 metrů. Vedle toho je možné navštívit rozsáhlý saunový 

komplex. V areálu je i hotel. 

Multifunkční Lipno 

Existují i přírodní místa poskytující takříkajíc vše v jednom. Celý týden u vody proložený 

návštěvami kulturních památek v okolí je možné si užít hlavně u velkých českých přehrad. Dokonalé 

sportovní vyžití nabízí Lipno, nejrozsáhlejší vodní plocha v Česku. Vedle projížďky na lodích, 

windsurfingu a dalších extrémních sportů nabízí jihočeská příroda celou škálu výletů včetně 

cyklistických. Mezi nejoblíbenější trasy patří singletrail Frymburk nebo přímo bikepark Lipno. 

Návštěvníci, kteří se rozhodnou vyrazit po svých, by si rozhodně neměli nechat ujít procházku 

unikátní stezkou v korunách stromů, kde je možné z výšky až 40 metrů pozorovat vrcholky 

rakouských Alp. 

Foto popis| Netradiční řeka. Severočeská Ploučnice nabízí kolem koryta divokou přírodu, 

relativně málo dalších vodáků i průjezd průrvou zvanou Pekelný jícen. 

 

12. Jeskynním systémem plují díky elektřině. 

Mladá fronta DNES | 07. 08. 2018 | Autor: Petra Vaňková | Téma: Punkevní jeskyně 

Turisty v Punkevních jeskyních přepravuje 13 lodiček. Kapitáni ráno míří na dno Macochy, zda 

tam neobjeví tělo sebevraha. 

Balcarka, Kateřina nebo Absolon. To jsou jen některá jména lodiček, které v sezoně každý den 

přepraví v Punkevních jeskyních okolo 1 300 lidí. Právě do chladné podzemní atmosféry zavítal 

další díl seriálu Zákulisí letních cílů. 

Když v roce 1920 badatel Karel Absolon začal prozkoumávat jeskynní komplex nedaleko 

propasti Macocha v Moravském krasu, nejspíš se mu ani nesnilo o tom, že místo se jednou stane 

velikým lákadlem pro turisty z celého světa. V jeskyních je celoročně teplota okolo osmi stupňů 

Celsia, což lidé ocení především jako příjemný odpočinek od letních veder. 

Součástí prohlídky podzemního komplexu je proslulá projížďka na lodičkách, ale i klasická pěší 

prohlídka. Na jednu skupinu návštěvníků je přitom třeba rovnou pět průvodců – dva na suchou část a 

tři kapitáni. Lodiček v přístavišti kotví celkem třináct. A každá nese unikátní jméno, které je 

propojeno s okolím či historií Punkevních jeskyní. „Kapitána tu s menší přestávkou dělám už od 

roku 1978 a žádný návštěvník mi z lodičky ještě nevypadl,“ směje se místní lodník Rostislav Hanzlík, 

který velí Kateřině. 

Ostatně v říčce Punkvě by se lidé nejspíš vykoupat ani nechtěli. Ačkoli v zimě nezamrzá, její 

teplota ani v létě nepřesahuje osm stupňů. Nejednomu z turistů však při plavbě do vody něco spadlo. 

Vylovit takovou věc je však podle Hanzlíka bez šance. Místy totiž hloubka dosahuje až 40 metrů. 

Plavidla pohání elektřina, každý večer je tak pracovníci musí v přístavišti připojit na 

elektrocentrálu, aby byla připravená na další den. „Letos jsme pořídili deset nových lodiček. Tři staré 

si pro jistotu necháváme také. Do jedné se vejde 18 dospělých a kapitán,“ upřesňuje vedoucí 

Punkevních jeskyní Hynek Pavelka. 

Ačkoliv řeky v Česku trápí výrazný úbytek vody, v jeskyních je jí na projížďky stále dost, a 

plavby tak nejsou ohroženy. „Ještě se nám nestalo, že bychom kvůli vodě museli rušit prohlídky,“ 

povídá Pavelka. 

Jen pár kroků od přístaviště se nachází plechové dveře, které vedou uměle vybudovanou 

jeskyní ke stavidlům. „Když to tu Absolon objevoval, potřeboval snížit hladinu vody v Punkvě.  

Postavil stavidla a díky tomu se nyní po jeskyních dá pohybovat i suchou nohou,“ vysvětluje 

Pavelka. Původní stavidla byla odstraněna až v roce 1982 a nahradila je nová, modernější. Jak 

vypadala starší verze, si lidé mohou prohlédnout v muzeu, jež se nachází kousek od pokladen. 
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Drobné poruchy a běžnou práci na loďkách a v jeskyni dokáže vyřešit údržbář, jenž má svoji dílnu 

v suterénu hlavní budovy. Na stejném místě se nachází i dieslový agregát, který zvládne rozsáhlý 

komplex zásobovat energií v případě výpadku proudu. Větší údržba loděk přichází na řadu v zimě v 

nedalekém Skalním mlýně. 

Za mince z jezírka speciální akce 

Každé ráno, když přijde kapitán na směnu, musí nejprve loď očistit od jeskynního prachu a vody. 

 Stálí zaměstnanci mají přidělené své plavidlo, o něž se starají. Poté se jeden z nich vydá na 

průzkum trasy a kontroluje, jestli je vše v pořádku a do podzemí mohou lidé. Zavítá i na dno 

Macochy, která je známá také jako propast sebevrahů. „Už několikrát se mi stalo, že jsem tam ráno 

někoho našel.  

Bez téhle části mojí práce bych se klidně obešel,“ konstatuje smutně Hanzlík. 

Po vstupu do jeskyní čeká na návštěvníky úchvatný pohled na uměle vybudované jezírko, které 

na hladině odráží krápníkovou výzdobu z celého dómu. I zde turisté vytvořili tradici házení mincí. 

„Jednou do roka, většinou v zimě, jezírko vypustíme a mince vysbíráme. Průvodci pak například 

před Vánoci za peníze uspořádají oživené prohlídky v kostýmech a s občerstvením,“ odhaluje 

Pavelka. 
Unikátní prostředí a skvělá akustika láká i muzikanty. Hudební festival Čarovné tóny Macochy 

se každoročně koncem června přesouvá mezi různými jeskyněmi v celém Moravském krasu. 

Závěrečný koncert se ale vždy koná právě u jezírka v Punkevních jeskyních. 

Foto popis| Osvětlené krápníky Po vstupu do Punkevních jeskyní čeká na návštěvníky úchvatný 

pohled na uměle vybudované jezírko, které na hladině odráží krápníkovou výzdobu z celého dómu. 

V případě výpadku proudu osvětlení i dobíjení všech třinácti elektrických lodiček obstará dieslový 

agregát umístěný v údržbářské dílně (na snímku vpravo dole jej ukazuje vedoucí Punkevních 

jeskyní Hynek Pavelka). 

 

13. Lidé zažijí i sto stupňů pod nulou. 

Brněnský deník | 14. 08. 2018 | Autor: Eliška Koukalová | Téma: Punkevní jeskyně 

I přes velká vedra lidé na jižní Moravě zažijí příjemnější teploty. Mohou se za nimi vydat 

do jeskyní nebo vodní elektrárny. 

V neustávajících vedrech se myšlenky většiny lidí upínají zpět k teplotám chladnějších měsíců. 

Podobné klima mohou zažít na některých místech jižní Moravy stále. I přesto, že venkovní teploty 

přesahují třicítky. 

Jedním z takových míst je třeba vodní elektrárna ve Vranově. „V útrobách elektrárny převládá 

sklepní teplota deset stupňů. Lidé se třeba dostanou i do míst, kde na sedmadvacet metrů betonu 

navazuje pětačtyřicet metrů vody,“ řekl vedoucí návštěvnického centra Rudolf Mynařík. 

Komu deset stupňů nad nulou k ochlazení nestačí, může na vlastní kůži vyzkoušet teploty hluboko 

pod bodem mrazu v kryokomoře. Jednu takovou mají v Aqualandu Moravia. „Je vlastně opakem 

klasické sauny. Místnost je vychlazená na minus 110 až 140 stupňů Celsia,“ uvedl Tomáš Svoboda z 

Aqualandu Moravia. 

Návštěvníci v místnosti pobudou nejvýše tři minuty. Nezvykle nízké teploty mají na tělo pozitivní 

účinky. Brání se totiž uvolňováním zdraví prospěšných látek. 

Příjemných deset stupňů čeká na návštěvníky také v podzemí Valtic na Břeclavsku. 

Prohlídku si zpříjemní sklenkou dobrého vína. 

„Podzemí propojuje unikátní labyrint třinácti vinných sklepů. Jejich počátky sahají až do 

třináctého století. Za válek sloužily i jako úkryt pro zvířata a lidi,“ popsal za Valtické podzemí Petr 

Krejčí. 

Ještě o dva stupně níž se pohybuje teplota v Punkevních jeskyních na Blanensku. Momentálně 

se tam sjíždí nejvíce lidí za celý rok. „V letní sezoně navštíví jeskyně každý den až třináct set 

zájemců. 

Na prohlídce je jedinečné, že se podívají do propasti Macocha ze dvou vyhlídek, mohou také ale 

dojít na její dno a podívat se zespodu,“ podotkl vedoucí provozu jeskyní Hynek Pavelka. Masa 
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betonu i teploty kolem čtrnácti stupňů zpříjemní prohlídku návštěvníkům také v brněnském 

protiatomovém proberkem. krytu pod Špilkům Teploty kolem třicítky jižní Moravu v příštích dnech 

zatím neopustí. „Denní teploty se budou pohybovat mezi čtyřiadvaceti a osmadvaceti stupni. V pátek 

ale teploty dosáhnou třiceti a vydrží do půlky příštího týdne,“ uvedl za brněnské meteorology Peter 

Hruška. 

Netradiční ochlazení  

• Valtické podzemí nabízí teploty kolem 10 stupňů nad nulou.  

• Podobně se lidé osvěží při prohlídce ve vranovské vodní elektrárně nebo Punkevních jeskyních. 

• V atomovém krytu pod Špilberkem vládne 14 stupňů. 

Publikováno| Brněnský deník; Titulní strana; 01 

Publikováno| Vyškovský deník; Titulní strana; 01 – 11 

Publikováno| Břeclavský deník; Titulní strana; 01 – 11 

Publikováno| Blanenský deník; Titulní strana; 01 – 12 

Publikováno| Hodonínský deník; Titulní strana; 01 – 8 

Publikováno| Znojemský deník; Titulní strana; 01 – 8 

 

14. Skrytá tajemství odvodňovací štoly 

Týden u nás, | 29. 08. 2018 | Petr Zajíček | Téma: Punkevní jeskyně 

Vyškovské noviny | 31. 08. 2018 | Petr Zajíček 

Tajemné podzemí Moravského krasu 

Roku 1929 byla proražena tzv. odvodňovací štola, díky které byla snížena hladina Punkvy v 

Punkevních jeskyních o několik metrů. To napomohlo dalším postupům při hledání vodní cesty z 

Macochy k vývěru Punkvy. Toto propojení se podařilo až roku 1933 vyčerpáním Zlého sifonu. 

 Avšak odvodňovací štola se stavidly dodnes funguje jako regulace stavu hladiny Punkvy na 

podzemní plavbě, která patří k největším turistickým atrakcím v Evropě. 

Ražba téměř 450 metrů dlouhého odvodňovacího tunelu přinesla i nové poznatky pro speleologii.  

Postupně byly odkryty jeskyně Čtyřicítka a Stovka (pojmenované dle vzdálenosti v metrech od 

počátku ražby). Právě jeskyně Stovka se pak stala předmětem zájmu speleologů a především 

speleopotápěčů několika generací. 

Ti se dodnes snaží odhalit podzemní hydrografický systém ostrovských a vilémovických vod, 

které v jeskyni Stovka vyvěrají (a posléze pak na povrchu ve vývěru Malý výtok). Během ražby 

však byla odhalena i místa, kde do tunelu ve skále pronikaly mocné vrstvy písčitých sedimentů, což 

byl náznak existence dalších jeskyní nad těmito usazeninami. Tato skutečnost se potvrdila a podařilo 

se tak objevit nové prostory. Bývalý vrchní průvodce Punkevních jeskyní a člen Absolonova 

výzkumného týmu Jan Suchánek popsal, že při ražbě tunelu přibližně v místech pod tehdy známou 

Hamerníkovou jeskyní byly mocné vrstvy písků a v této partii bylo nutné štolu zapažit. Když pak 

při dokončení tunelu do něho vnikly vody Punkvy, vzaly sebou nejen výdřevu, ale i obrovské 

množství písků. V místě se pak otevřel vstup do jeskyně. Jejím průzkumem se členové 

Speleologického klubu Brno zabývali v 60. a 70. letech v několika etapách. Při prvotním průzkumu 

byla objevena chodba s komíny, a to při obou stranách štoly. V roce 1962 zahájili průkop sedimenty 

(v části směřující do masivu) a objevili volné pokračování chodby opět s vysokým komínem. Po pěti 

letech pak v průkopových pracích pokračovali, protože však nebylo možné ukládat vykopaný 

materiál, průzkumu zanechali. Do koncových partií se vrátili v roce 1975, kdy se jim podařilo 

proniknout do další prostory v pokračování chodby. Na konci vysokého dómu byly opět písčité 

usazeniny, kde badatelé pouze započali průkop. Předpokládá se, že se jedná o další suchý, písky 

zanesený sifon, na jehož konci lze tušit další objevy. 

Vzhledem k pozici těchto prostor byla jeskyně nazvána Spodní patra Hamerníkovy jeskyně.  

Obě lokality ale nikdy nebyly fyzicky propojeny, jejich souvislost je však velmi pravděpodobná.  

Chodba v prodloužení směřuje přesně ke Katedrále ve Skleněných dómech Punkevních jeskyní. 
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Obě místa jsou od sebe vzdálena asi 250 metrů. Zároveň je jistá pravděpodobnost, že by 

pokračování Spodních pater Hamerníkovy jeskyně mohlo navazovat na hypotetické prostory mezi 

Macochou a Kateřinskou jeskyní. 
Foto popis| Vyústění odvodňovací štoly, která stále skrývá mnohá tajemství. 

 

15. Noc vědců ukáže pěstování lesa ze zkumavky, otužilci okusí vodu Punkvy. 

blanensky.denik.cz | 05. 10. 2018 | Autor: Pavla Hloušková | Téma: Punkevní jeskyně 

Jaké vědecké metody se používají při pátrání po pachatelích vraždy? Jak naklonovat příšeru? I to 

zjistí návštěvníci letošního ročníku brněnské Noci vědců v pátek v noci. Navštíví také jindy uzavřené 

laboratoře, vojenská kasárna či zbrusu nové digitárium. Tradiční Tipy na víkend Deníku Rovnost vám 

přinášejí také další desítky zajímavých akcí po celé jižní Moravě. 

Letošní ročník už tradiční akce nese podtitul 100 let české vědy. „Proto návštěvníci uvidí kontrast 

historických a moderních metod, například měření EKG. Připravili jsme také historické exponáty či 

virtuální realitu, v níž se člověk ocitne na stavební traverze ve čtyřsetmetrové výšce,“ popsala za 

Vysoké učení technické v Brně Radana Kolčavová.  Úplně poprvé zvědaví návštěvníci nahlédnou i 

do zákulisí soudů. „Otevíráme právnickou fakultu, kde se lidé podívají na simulované soudní 

jednání,“ popsala za Masarykovu univerzitu Ema Wiesnerová. 

Noc vědců v Brně   

Kdy: pátek, od 18.00 do 24.00 hodin  

Kde: Masarykova univerzita v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Technické muzeum v Brně, 

Univerzita obrany, VIDA! Science centrum, Vysoké učení technické v Brně  

Za kolik: zdarma  

Největší trhák: ukázka virtuální reality, pěstování lesu ze zkumavky, simulace soudního jednání, 

úplně poprvé se lidem otevře Univerzita obrany s ukázkami ručních zbraní či pyrotechnického 

obleku. 

Kromě zajímavých místa nevšedních zážitků si zájemci z Noci vědců odnesou i památku. „Z 

většiny míst si mohou vědy chtiví návštěvníci odnést i drobný hlavolam, který otestuje jejich zručnost 

a trpělivost. Existují přitom dvě desítky jeho variant, takže se vyplatí navštívit víc míst,“ pozval ředitel 

brněnské hvězdárny a koordinátor popularizace vědy a techniky v Jihomoravském kraji Jiří 

Dušek.  Na Mendelově univerzitě lidé zjistí, jak vypěstovat les ze zkumavky a navštíví výstavu o 

historii odpadu. Ve vědeckém centru VIDA zase pochopí, co má společného třeba kostka cukru a 

stavebnice Merkur.  Noc vědců začíná v šest hodin večer, programy potrvají do půlnoci. 

Další tipy z jižní Moravy 

Zažijí znovu první republiku 

Kdy: sobota, od 14.00 do 20.00 Kde: Znojmo Do časů počátku první republiky se v neděli 

odpoledne vrátí návštěvníci znojemského Horního náměstí. Pořadatelé jim nabídnou virtuální 

prohlídku míst, kde první republika vznikala i ukázku vývoje českých bankovek. Prohlédnou si také 

automobil z roku 1905. V hudebním programu vystoupí například od půl páté kapela Šlapeto. 

Otužilci okusí vodu Punkvy 

Kdy: neděle od 10 hodin Kde: Punkevní jeskyně Ponorná říčka Punkva v Moravském krasu 

poslouží jako místo pro tradiční setkání otužilců. Vyznavači plavání ve studené vodě tak zahájí 

nadcházející sezonu. „Přijďte se podívat, podpořit milovníky zimního plavání nebo si s nimi 

zaplavat,“ lákají pořadatelé. Otužilci se setkají u Punkevních jeskyní v neděli od deseti do dvanácti 

hodin dopoledne. 

V zooparku oslaví zvířata 

Kdy: sobota od 14.30 Kde: zoopark Vyškov Oslavit Den zvířat se rozhodli pracovníci 

vyškovského zooparku společně s návštěvníky. „Pro příchozí bude připraveno několik zajímavých 

aktivit. Například jízda na koních nebo ukázka práce se psem. Pro děti bude k dispozici například 

malování na obličej nebo seznámení s oslátky Adélkou a Sárou,“ pozvala mluvčí zooparku Andrea 

Kroutilíková. 
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Slavnosti sází na originalitu 

Kdy: pátek od 17 hodin, sobota do 22 hodin Kde: Hustopeče Burčákové slavnosti opět po roce 

promění Hustopeče ve středověké městečko s historickým tržištěm, ukázkami tradičních řemesel a 

zvěřincem. Lidé ochutnají letošní burčák a užijí si vystoupení divadelníků, tanečníků a hudebních 

kapel, jako je třeba Jelen. 

Uvidí krásy Slovácka 

Kdy: sobota od 11 hodin Kde: Hodonín, Dolní Bojanovice Letošní 42. ročník Pochodu slováckými 

vinohrady zahrnuje dvě trasy o délkách 14a 23 kilometrů se startem u hotelu Grand v Hodoníně. Start 

tras o délkách 15 a 6 kilometrů je u kulturního domu v Dolních Bojanovicích.  

Cílem jsou Nechory v Prušánkách. 

Další tipy z Brna a Brněnska SWEET DREAM FEST Kdy: sobota od 10.00 Kde: náměstí 

Svobody, Brno Za kolik: vstup zdarma Největší tahák: cupcaky, muffiny, čokoládové lanýže, waffle, 

dortíky, donuty i cronuty  BĚŽÍME NA HRAD VEVEŘÍ Kdy: sobota od 9.30 Kde: hrad Veveří, 

Brno Za kolik: podle kategorie od 80 do 490 korun za registraci Největší tahák: nejrůznější běžecké 

trasy pro děti i dospělé 

Další tipy z Blanenska  

Křtinská padesátka Kdy: sobota od 7.00 do 10.00 Kde: hospůdka Eden Za kolik: 70/150 korun 

Největší tahák: trasy pro pěší turisty od 10 do 50 kilometrů, příroda Moravského krasu   

Olešnický kvítek Kdy: sobota od 13.00 Kde: kulturní dům Olešnice Za kolik: 50 korun nebo 

zdarma s jízdenkou IDS JMK Největší tahák: folk, country a trampské písně, hlasování diváků 

Další tipy z Břeclavska  

Valtické vinobraní Kdy: pátek a sobota Kde: Valtice Za kolik: od 100 do 200 korun Největší 

tahák: krojovaný průvod, kapely jako Buty, Xindl X nebo Marek Ztracený, víno a burčák   

Výstava ovoce a zeleniny Kdy: sobota a neděle Kde: Zahradní centrum Malinkovič, Břeclav Za 

kolik: zdarma Největší tahák: konzultaces odborníky, ochutnávka burčáku 

Další tipy z Hodonínska  

Hody v louce Kdy: pátek až neděle Kde: Louka Za kolik: 80/100 korun Největší tahák: vystoupení 

rockové kapely Generace, krojové sólo pořádajícího ročníku   

Den zvířat a den dětí v ZOO Kdy: neděle od 13.30 Kde: Zoo Hodonín Za kolik: zdarma Největší 

tahák: komentované krmení zvířat, ukázky canisterapie, výstava hub 

Další tipy z Vyškovska  

Drakiáda Kdy: sobota od 14.00 Kde: Bučovice Za kolik: zdarma Největší tahák: pouštění draků, 

soutěže o nejvyšší let či nejhezčího draka   

Premiéra dokumentu Kdy: sobota od 20.00 Kde: kino Sokolský dům Vyškov Za kolik: 100 korun 

Největší tahák: premiéra dokumentu Neklidná hranice s producentem Radimem Procházkou 

Další tipy ze Znojemska  

Žehnání psů v Jevišovicích Kdy: neděle od 8.40 Kde: před kostelem sv. Josefa Za kolik: vstup 

volný Největší tahák: Jevišovická farnost chystá na nedělní ráno své vůbec první žehnání psů   

Sběratelé míří do Dukly Kdy: neděle, od 8.00 do 12.00 Kde: centrum Dukla, Znojmo Za kolik: 

20 korun Největší tahák: tradiční setkání sběratelů všech oborů v sále bývalého hotelu Dukla 

https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...-traverzu-ve-400-metrech-20181005.html 
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16. Rehabilitace po operaci zad? Plavání v ledové Punkvě. Otužilci zahájili sezonu. 

blanensky.denik.cz | 08. 10. 2018 | Autor: Redakce | Téma: Punkevní jeskyně 

breclavsky.denik.cz | 08. 10. 2018 | Autor: Redakce  

brnensky.denik.cz | | 08. 10. 2018 | Autor: Redakce  

denik.cz | 08. 10. 2018 | Autor: Redakce 

hodoninsky.denik.cz | Autor: Redakce  

vyskovsky.denik.cz | Autor: Redakce  

znojemsky.denik.cz | Autor: Redakce |  

Z jeskyně postupně vyplavávají hloučky lidí. I když voda nemá ani osm stupňů, nikdo z nich se 

zimou neklepe. Všichni mají úsměvy na tváři a vypadají jako by plavali v příjemně teplém krytém 

bazénu. Na břehu na ně čekají děti a partneři s osuškami, fotoaparáty a termoskami. Tak každý rok 

vypadá zahájení sezóny v zimní plavání u Punkevních jeskyní v Moravském krasu. 

První otužilci se objevují kolem deváté hodiny. Jedním z mnoha otužilců, kteří v neděli ráno 

přicházejí otestovat svoji fyzickou kondici je Jiří Kuřina. „Plavu už deset let, tenhle rok jsem ale po 

operaci zad. Tak jsem si to dal hned dvakrát,“ směje se muž. 

V deset už jsou všichni rozdělení do skupin, nastoupení a připraveni poslechnout si úvodní řeč 

organizátorů. Postupně se pak derou ven ze vstupní haly jeskyní. Někteří již nachystaní jen v 

plavkách a županu, jiní stále zabalení v bundách. Všechny však čeká stejný osud. Studená voda a 

minimálně sto metrů plavání v říčce Punkvě, která teče skrz jeskyně. 

Plavci se po skupinkách vydávají do jeskyně, kde si mohli před závodem prohlédnout 

krásy Moravského krasu hezky z blízka. Krátce po tom vyplouvá jednotka potápěčů. Ti se starají o 

bezpečnost. 

Čekání na příchod plavců vyplňuje pan Kuřina. Ten totiž plave závod opačným směrem. „Nevím, 

jak by se mi s bolavými zády lezlo z loďky, tak jsem si to domluvil jinak. Poplavu sto metrů tam a 

sto zpět,“ vysvětluje. Když se po chvíli z jeskyně vrací a zjišťuje, že nikdo ještě nedorazil, dal si dá 

dvousetmetrové kolečko ještě jednou. 

Po několika minutách se pak začínají objevovat první plavci. První pětice radostně cáká vodu 

kolem sebe. Jako na pláži a venku třicet stupňů. V jedné z dalších skupinek připlouvá i organizátorský 

tým. „Letos máme sedmdesátý ročník. Zahajujeme sezónu, závod ale není bodovaný. Akce je totiž 

omezená kapacitou sto padesáti lidí a zájem je veliký. Nechceme, aby lidé ztráceli body v celostátní 

soutěži, jen proto, že pro ně už nebylo místo,“ uvedl jeden z organizátorů Petr Mihola. 

Na bezpečí otužilců dohlížejí u Punkevních jeskyní zdravotníci. „Většinou řešíme podchlazení.  

Na to se obvykle stačí zabalit a vypít něco teplého. Už jsem ale u zimního plavání zažila také 

infarkt jednoho z plavců,“ poznamenává lékařka Jana Novotná. 

Nejčastěji pak prý mají problémy staří lidé a mladí nováčci. „Když přijde netrénovaný člověk, 

zvládá to špatně. Na takovou akci je potřeba se připravovat a nechat tělo, aby si na studenou vodu 

zvyklo,“ dodává. 

Všichni plavci dokončují v neděli otužileckou vodní pouť v pořádku. Před dvanáctou hodinou se 

všechno pomalu uklízí. Lidé jsou usušení a oblékají se zpátky do teplých bund. Posilují se grogem či 

jinou horkou tekutinou z termosky. Popadají batohy a vydávají se, ať pěšky či vláčkem, na řízek do 

hospůdky jen dva kilometry pod Punkevními jeskyněmi. 

https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...otuzilci-zahajili-sezonu-20181008.html 

 

17. Otužilci zahájili sezonu 

Horácké noviny; 17. 10. 2018; Téma: Punkevní jeskyně 

V neděli 7. září se zúčastnila část třebíčských otužilců z Klubu ledních medvědů jubilejního 70. 

ročníku zahájení otužilecké sezony, která proběhla tradičně v Moravském krasu, proplaváním 

ponorné říčky Punkvy. Na účastníky, kteří se dostali na dno propasti Macocha po projití labyrintem 

chodeb plných krápníků, zde čekala voda o teplotě 7oC a vzdálenost k uplavání 300 m jeskyní k 

jejímu vyústění. Zájem o tuto akci je rok od roku čím dál větší a vzhledem k tomu, že otužilců 

nejenom v našem klubu neustále přibývá, je účast z kapacitních důvodů možná jen pro registrované 
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členy. V letošním roce měli otužilci výhodu v tom, že se voda v okolní přírodě v posledních dnech 

před touto akcí ochladila na téměř srovnatelnou s tou jeskynní. I tak to byl zejména pro ty, kteří to 

absolvovali, poprvé nezapomenutelný zážitek. 

 

18. Jeskyně projdou děti se strašidly 

Týden u nás;  31. 10. 2018; Vltava Labe Media, a.s.; Téma: Punkevní jeskyně 

Kostýmované prohlídky opět nabídne zejména dětem v sobotu Punkevní jeskyně v Moravském 

krasu, tentokrát v mírně strašidelném duchu. Zájemci si mají vstupenky rezervovat na telefonních 

číslech 16 410 024 nebo 516 418 602. První prohlídka začne ve tři odpoledne, poslední dvacet minut 

po šesté večer. Zamluvené vstupenky si mají hosté vyzvednout čtyřicet minut před prohlídkou ve 

Skalním mlýně. Vstupné je 180 korun pro dospělé, 100 korun pro děti. 

19. Pavelka: Kapitán musí znát každý krápník 

vyskovsky.denik.cz; 29. 11. 2018; Vltava Labe Media, a.s.; Téma: Punkevní jeskyně 

Prací u jeskyní strávil už skoro čtyřicet let. Za tu dobu po nich provázel lidi, řídil loďku a teď má 

na starost organizaci provozu. Hynek Pavelka, šedesátník z Blanska, pracuje jako vedoucí provozu 

v Punkevních jeskyních Moravského krasu  

Za tu dobu už zažil mnoho a taky se hodně naučil o jeskyních i o lidech, kteří jimi prochází.  

„Většinou se najde někdo, kdo chce vidět víc a uteče z prostoru pro turisty. Po těch letech už ale 

víme, jak na něj. Jakmile udělá špatný krok, celá jeskyně začne houkat. V podzemí jsou čidla a 

alarm,“ říká Pavelka.  

V krasu vystřídal víc pozic. Pracoval jako průvodce a kapitán loďky, teď Punkevní jeskyně vede 

a zodpovídá za to, že všichni odvedou svou práci. „Převážně řeším papírování. Na loďce už jezdím 

jen minimálně, i když občas se příležitost naskytne,“ popisuje svou práci Pavelka.  

Přestože turisty už nevozí, pořád dokáže oprášit kapitánské znalosti a zvládne cestu i s celým 

výkladem. „Krom speciálních zkoušek a kurzu první pomoci musí kapitán znát perfektně 

celou jeskyni. Není to jen o tom naučit se výklad, lidé se totiž občas doptávají a bylo by hloupé, 

pokud bych něco nevěděl. Je potřeba znát s nadsázkou každý krápník,“ vysvětluje. 

Pro stálé pracovníky to problém prý není, horší situace nastává v turistické sezoně. „Musíme 

přijímat brigádníky na pozice průvodců i kapitánů. Ti se pak musí vše v mžiku naučit,“ dodává.  

Za dobu, co Pavelka v jeskyních pracuje, se přihodilo i pár nepříjemností. Sám vzpomíná na 

bandu výrostků, která slanila do jeskyní a uprostřed noci se na vlastní pěst pokusila proplout v 

gumovém člunu. „V jeskyních máme hlídače a hlavně jsou všude alarmy. Vandaly odhalili a v mžiku 

byla na místě policie, aby kluky vyhnala z jeskyň a odvezla domů,“ vzpomíná.  

Kromě moderního alarmu mají jeskyně i nové loďky. Na ty si ale personál teprve zvyká. „Tak to 

chodí se vším novým. Musíte si to ozkoušet, vychytat mouchy,“ komentuje Pavelka s úsměvem. 

 

20. V jeskyních zazní adventní písně 

akcezabrnem.cz; 30. 11. 2018; BitWave Consulting s.r.o.; Téma: Punkevní jeskyně 

V sobotu 8. prosince v 16 hodin vystoupí v Punkevních jeskyních ženský pěvecký sbor Píseň s 

adventními, duchovními a vánočními skladbami. Po koncertě následuje prohlídka Punkevních 

jeskyní až na dno Macochy.  

Návštěvníky koncertu od Skalního mlýna k jeskyním  odveze v 15:30 zdarma vláček. 

Vstupné na akci je dobrovolné. Výtěžek benefičního koncertu půjde na podporu nejpotřebnějších 

v regionu. Protože v jeskyních je omezená kapacita návštěvníků, je na koncert nutná registrace na 

mail okno@blansko.charita.cz.  

Děkujeme sboru Píseň, Správě jeskyní Moravský kras a Společnosti pro Moravský kras. 
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21. Koncert zajistil přes osm tisíc 

Blanenský deník; 13. 12. 2018; Téma: Punkevní jeskyně 

Charitní záchranná síť. Projekt Oblastní charity Blansko, který pomáhá lidem v nouzi. Těm, jenž 

nemůžou pomoci sociální, zdravotní ani jiné služby v regionu. Na podporu tohoto projektu 

zorganizovala charita benefiční koncert v Punkevních jeskyních, kde vystoupil ženský sbor Píseň s 

s klavirním doprovodem Kateřiny Javorské. „V jeskyních zazněly vánoční skladby. Celkem se 

podařilo vybrat osm tisíc sedm set šest korun,“ uvedla pracovnice charity Vladěna Jarůšková. 

 

04. 13. SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÉ JESKYNĚ 

1. Nápis v jeskyni z 16. století zaujal archeology. 

2. S baterkami do nitra Země. 

3. Přijďte si zahrát na speleology. 

4. Sloupsko-šošůvské jeskyně: S baterkami do nitra země 

5. Jsou na stěnách Sloupských jeskyní fosilie? 

6. Archeologové zkoumali nápisy v jeskyních. 

7. Eliščina jeskyně pokračuje do neznáma. 

8. Motorkáři i fanoušci motocyklismu se zítra sejdou v Moravském krasu. 

9. Lidé u jeskyní uvidí netopýry 

10. Ochránci přírody ukážou krásu netopýrů 

11. Za zážitky do Sloupsko-Šošůvských jeskyní 

12. Tajemná odbočka u kosti v Šošůvských jeskyních 

 

01. Nápis v jeskyni z 16. století zaujal archeology. 

Týden u nás | 24. 01. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Tajemné podzemí Moravského krasu 

Před necelým rokem pojednával náš seriál o nápisu s letopočtem psaným červenou rudkou na stěně 

Nicové jeskyně ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. 

Dle data, uvedeném v nápisu by měl pocházet z roku 1584. Fotografie letopočtu a související nápis 

prohlédli archeologové – specialisté na skalní a jeskynní epigrafy. Potvrdili, že nápis s letopočtem je 

autentický, a s jistotou také uvedli, že daný letopočet je skutečně 1584. 

Nejstarší letopočet 

Jedná se tedy o dosud nejstarší zjištěný letopočet ze Sloupských jeskyní, ale také patrně o nejstarší 

zjištěný letopočet napsaný v jeskyni v oblasti Moravského krasu. Archeologové mají navíc velký 

zájem celý nápis podrobně prostudovat a alespoň zčásti rozluštit, protože jeho velká část bude při 

pečlivém odborném zkoumání čitelná. 

První datované písemné zmínky o návštěvách jeskyní v Moravském krasu máme až z počátku 

17. století. Pocházejí z pera významného evropského lékaře Oswalda Crollia, který navštěvoval 

jeskyni Výpustek za účelem sběru kostí do léčivých mastí. Písemné zmínky s popisem 

Sloupských jeskyní jsou ještě o půlstoletí mladší. Přesto lze předpokládat, že Sloupské jeskyně lidé 

navštěvovali mnohem dříve, což potvrzuje i nápis v Nicové jeskyni. S jakou návštěvou může tento 

nápis souviset? 

Již v roce 1669 v prvním souborném díle o jeskyních na Moravě uvádí autor J. F. Hertod z 

Todtenfeldu, že místní lidé vypravují o jakémsi kameníku knížete Lichtenštejna, který byl ve 

Sloupských jeskyních spuštěn na dno Stupňovité propasti. Když jej pak vytáhli nahoru, vyprávěl, 

co všechno v prostorách s podzemním tokem spatřil. 

Během svého vyprávění však náhle skonal. Událost není datována, ale teoreticky by mohla 

souviset s nápisem v Nicové jeskyni. Tak starý nápis musel vytvořit člověk vzdělaný, tudíž je 

nesporné, že vznikl u příležitosti nějaké vznešené návštěvy. Ať je to jakkoliv, v každém případě 

alespoň částečné rozluštění nápisu z roku 1584 přinese zcela nové poznatky o podzemním systému 

Sloupsko-šošůvských jeskyní i o historii Moravského krasu. 
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Slova archeologů jsou potěšující. Dle nich se jedná o soubor nádherných raně novověkých nápisů 

a rovněž velmi pěkný objev. Moravský kras bude jistě nadále překvapovat, a to nejen svými 

epigrafickými nápisy v jeskyních. Dosud je známo, že se nejstarší jeskynní kresba na území České 

republiky nachází v jeskyni Býčí skála a její stáří je přibližně 5 200 let. 

Rozluštění záhady 

Nejstarší zaznamenaný letopočet v jeskyni nepochází z Moravského krasu, ale z jeskyně Na 

Špičáku severně od Jeseníku a je z roku 1519. Na jeho objevu se podílela právě skupina archeologů, 

která má zájem v dohledné době prozkoumat a rozluštit nápis v Nicové jeskyni. Průběh a výsledky 

výzkumu budou zveřejněny i v našem seriálu. 

Snad přinese překvapující zjištění. 

Foto popis| Tajemná jeskyně. Partie Nicové jeskyně, kde se nachází nápis z roku 1584. 

 

02. S baterkami do nitra Země. 

Blesk magazín | 02. 02. 2018 | Tomáš Stanislavčík | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Tak trochu jinou prohlídku podzemí zažijete v zimních měsících ve Sloupsko-

šošůvských jeskyních. Projít si je můžete za svitu baterek! Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší 

zpřístupněné jeskyně u nás. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a  obrovských podzemních 

propastí, jež spojují dvě podzemní patra s  výškovým rozdílem 60 metrů. 

Pračlověk v Kůlně 

Přes rok si návštěvníci mohou zvolit jeden ze dvou prohlídkových okruhů, v zimě je přístupná jen 

šošůvská část. Všechny končí v  jeskyni Kůlna, kde se našly části lebky neandrtálského člověka asi 

45 tisíc let staré. Nejkrásnější je Eliščina jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobu a  vynikající 

akustikou. Nachází se tu i 80 m hluboká propast Nagelova, největší svého druhu v ČR. 

Jeďte připraveni  

Nejbližší vlak staví v Blansku, odkud jede autobus do Sloupu. V zimě je otevřeno denně mimo 

pondělí v 10, 12 a 13 h (120 Kč). Ubytování nabízí např. hotel Brousek (250 až 550 Kč). 

Kde se dobře najíte: 

Určitě neprohloupíte, dáte-li si vepřový kotlet na hořčici nebo svíčkovou na smetaně v restauraci 

Stará škola.  

Proč to tu má rád 

saxofonista Felix Slováček „Rád poznávám pro mě neznámá místa, proto jsem s radostí přijal 

pozvání, abych si v létě zahrál v Eliščině jeskyni. Akustika je tam opravdu vynikající!“ 

A kam jet o víkendu? (3. a 4. února) 

1. Navštívit Valtice Každou sobotu v únoru a březnu můžete na zámku ve Valticích absolvovat 

zimní prohlídky kaple a znovuotevřeného barokního divadla. Začátky jsou ve 14 a 15.30 hodin. 

2. Zdarma do NG Praha Při příležitosti 222. výročí vzniku Národní galerie v Praze bude tuto 

sobotu a neděli vstup zdarma do Veletržního paláce i dalších expozic. 

3. Prožít lásku P S Nohavicou Nejslavnější Shakespearovu tragédii jako muzikál můžete vidět v 

sobotu v půl sedmé v ostravském Divadle Jiřího Myrona. Romea a Julii přebásnil Jarek Nohavica. 

4. Veselit se v Třeboni Znovuobnovenou tradici masopustního veselí můžete zažít tuto sobotu v 

Třeboni. Rej maškar vypukne úderem desáté na náměstí, během dne se pak přesune na zámecké 

nádvoří. 

5. S Andělem Páně na Kašperk Po celou dobu jarních prázdnin (od 3. února do 17. března) bude 

každou středu a sobotu od 10 do 16.30 h otevřen hrad Kašperk, kde režisér Jiří Strach točil první 

pohádku Anděl Páně. 

Foto popis| Takovou krásu najdete jen v Moravském krasu! 

Foto popis| Baterky dostanete na místě! 

Foto popis| Symbolem Sloupsko-šošůvských jeskyní je stalagmit zvaný Svícen. 

Foto popis| V jeskyni Kůlna je expozice neandrtálského člověka. 

Foto popis| V Eliščině jeskyni se konají komorní koncerty. 
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03. Přijďte si zahrát na speleology. 

Boleslavský deník | 02. 02. 2018 | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Vydejte se po stopách neandrtálců, průkopníka speleologie J. A. Nagela i spících netopýrů v 

tajemném světě Sloupsko-šošůvských jeskyní v Moravském krasu. Nejlépe o tom může vyprávět 

Miluše Hasoňová, která již 13 let působí jako vedoucí provozu tamních jeskyní. 

* Když se řekne jeskyně, mnoha lidem se vybaví právě ty vaše. Co patří k jejich největším 

lahůdkám? 

Jsou to hlavně nejdelší zpřístupněné jeskyně u nás. Jde v podstatě o dvě jeskyně spojené v jednu 

a k propojení došlo v roce 1923. Každá má ale přesto jiný charakter. Ve sloupské části jsou velké 

dómy a propasti, nachází se zde i Eliščina jeskyně, jež vyniká nádhernou akustikou. V šošůvské 

části jsou zase menší síně s bohatou krápníkovou výzdobou. Některé z krápníků jsou pískovo-

oranžové barvy, což je výjimečné. 

* A co v zimě? Máte zavřeno? 

Ani v zimě nepřijdete zkrátka. Zimní trasa je oproti klasickým trochu upravená kvůli netopýrům, 

kteří se v sloupské části ukládají k zimnímu spánku. Správa CHKO Moravský kras nám do prostor 

zakázala v zimě chodit. Během prohlídky tedy procházíme celou šošůvskou jeskyní s nově 

otevřenými prostory. Návštěvníci jdou s baterkami, protože sem tam se nějaký netopýrek může 

objevit, a neradi bychom ho vzbudili. Na zimní prohlídky je nutné se předem objednat, kapacita je 

pouze 20 až 25 lidí. 

* A co pro odvážnější povahy? Nějaké šplhání či lezení by nebylo? 

Ano, máme adrenalinovou trasu po stopách J. A. Nagela, který ji v roce 1748 objevil.  Propastí 

sestoupíme do hloubky asi 70 metrů, jimž říkáme mokrá patra, protože se tam brodíte blátem, hlínou, 

ale i kamením. Tak, jak to příroda zanechala. Návštěvníci si trochu zahrají na speleology. Dostanou 

helmu, čelovku, gumáky a rukavice. Procházíme jak východním, tak i západním řečištěm sloupského 

potoka. Často dojde i na plazení či lezení po čtyřech, protože trasa prochází úzkými chodbičkami. 

* Jak dlouho „procházka“ trvá a má nějaká omezení? 

Celý zážitek trvá tři hodiny a je nutné se předem objednat. Doporučený věk je od 10 let. Prohlídka 

je z bezpečnostních důvodů určená pro dvě až deset osob. Od dubna do září se prohlídky konají 

dvakrát denně, od listopadu do března pak pouze jednou. 

* Udály se během prohlídek nějaké nové objevy? 

Během nich ne, ale jinak jsme významným archeologickým nalezištěm. V jeskyni Kůlna, která 

je součástí všech okruhů, odborníci z Moravského zemského muzea v Brně objevili čelist 

neandrtálského člověka, což poukazuje na jejich osídlování. Rovněž bylo nalezeno osm ohnišť. I 

proto jsme připravili speciální expozici, kde se návštěvníci dozví o způsobu jejich života, či jak se 

loví mamut. 

Publikováno| Benešovský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Kladenský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Berounský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Kolínský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Kutnohorský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Mělnický deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Nymburský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Příbramský deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Rakovnický deník; PRO cestovatele; 11 

Publikováno| Brněnský deník; PRO cestovatele; 12 

Publikováno| Vyškovský deník; PRO cestovatele; 12 

Publikováno| Břeclavský deník; PRO cestovatele; 12 

Publikováno| Blanenský deník; PRO cestovatele; 12 

Publikováno| Hodonínský deník; PRO cestovatele; 12 

Publikováno| Znojemský deník; PRO cestovatele; 12 

Publikováno| Českobudějovický deník; Pro cestovatele; 11 
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Publikováno| Českokrumlovský deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Jindřichohradecký deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Písecký deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Prachatický deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Strakonický deník; Pro cestovatele; 11 

Publikováno| Hradecký deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Krkonošský deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Chrudimský deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Jičínský deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Náchodský deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Svitavský deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Orlický deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Rychnovský deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Pardubický deník; pro cestovatele; 11 

Publikováno| Táborský deník; Pro cestovatele; 11 

 

04. Sloupsko-šošůvské jeskyně: S baterkami do nitra země 

blesk.cz | 12. 02. 2018 | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Tak trochu jinou prohlídku podzemí zažijete v zimních měsících ve Sloupsko-šošůvských 

jeskyních. Projít si je můžete za svitu baterek! 

Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně u nás. Tvoří je rozsáhlý komplex 

dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, jež spojují dvě podzemní patra s výškovým 

rozdílem 60 metrů. 

Přes rok si návštěvníci mohou zvolit jeden ze dvou prohlídkových okruhů, v zimě je přístupná jen 

šošůvská část. Všechny končí v jeskyni Kůlna, kde se našly části lebky neandrtálského člověka asi 

45 tisíc let staré. Nejkrásnější je Eliščina jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobu a vynikající 

akustikou. Nachází se tu i 80 m hluboká propast Nagelova, největší svého druhu v ČR. 

Tip: Na výběr je i zážitková trasa Po stopách Nagela. 

Proč to tu má rád saxofonista Felix Slováček?  

Rád poznávám pro mě neznámá místa, proto jsem s radostí přijal pozvání, abych si v létě zahrál v 

Eliščině jeskyni. Akustika je tam opravdu vynikající!“  

Jeďte připraveni 

Nejbližší vlak staví v Blansku, odkud jede autobus do Sloupu. 

V zimě je otevřeno denně mimo pondělí v 10, 12 a 13 h (120 Kč). 

Ubytování nabízí např. hotel Brousek (250 až 550 Kč). 

Kde se dobře najíte: 

Určitě neprohloupíte, dáte-li si vepřový kotlet na hořčici nebo svíčkovou na smetaně v restauraci 

Stará škola 

http://www.blesk.cz/clanek/522435/slou...vske-jeskyne-s-baterkami-do-nitra-zeme 

 

05. Jsou na stěnách Sloupských jeskyní fosilie? 

Týden u nás | 07. 03. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Kámen, hornina, to je vlastně schránka uchovávající řadu informací o vývoji planety Země. A 

vápence Moravského krasu představují zkamenělý atlas desítek druhů mořských živočichů, ze 

kterých tato hornina postupně vznikla. Zároveň jsou ve vrstvách vápenců zachovány i stopy různých 

geologických procesů, a to jak z doby sedimentace v devonu, tak z dalších geologických období.  

Nejčastěji viditelnými zkamenělinami ve vápencích Moravského krasu jsou schránky 

vyhynulých bezobratlých mořských živočichů nazývané stromatopory, které jsou blízké živočišným 

houbám. K dalším hojným fosiliím patří vápnité schránky ramenonožců a pozůstatky útesotvorných 

korálů. Během detailních obhlídek skalních stěn ve Sloupských jeskyních, z důvodu zběžného 



350 

  

průzkumu historických nápisů, byly ve stříbrné chodbě zjištěny i velmi zajímavé spirálovité struktury 

velikosti od několika centimetrů až po decimetry. 

Zvláštní skutečností je, že struktury byly patrné na masivní skále, ale i ve zvětralých partiích stěn.  

V některých místech jsou tvořeny uhlíkovým materiálem z osvětlení loučemi, které se v 18. a 19. 

století v jeskyni používalo.) 

Uchované saze vyplňují nepatrné prohlubně kopírující skalní nerovnosti, v tomto případě ony 

tajemné spirály. Při detailním průzkumu a následné fotodokumentaci se ukázalo, že spirály jsou 

utvořeny v rámci kompaktních podlouhlých těles, které jsou ve stěnách patrné. Lze předpokládat, že 

se jedná o struktury organismů, i když neuvěřitelná pravidelnost útvarů připomíná spíše struktury 

vytvořené rukou člověka. Pakliže to jsou skutečně zkameněliny, otázkou je, jakých živočichů. 

Nejbližší podobnost mají tyto struktury se schránkami prvohorních měkkýšů rodu Orthoceras, 

jejichž vývojový rozmach probíhal v období ordoviku, nicméně v devonských mořích také 

existovaly.  

Pozoruhodná je však značná velikost diktovaná velikostí záhadných struktur. 

Pořízené snímky ze Sloupských jeskyní již byly odeslány geologovi, který je specialistou na 

období prvohor a zvláště devonu. V krátké odpovědi zatím uvedl, že struktury jsou velmi 

pozoruhodné a v tuto chvíli pátrá podrobněji, o co by mohlo jít. I tak je zvláštní, že nedokázal tvary 

alespoň rámcově identifikovat. To ukazuje, že ve stěnách Stříbrné chodby je uchováno skutečně něco 

neobvyklého. 

V nejbližších dnech se snad podaří zjistit původ struktur. O hříčku přírody se díky jejich 

pravidelnosti pravděpodobně nejedná. Že by novodobý žert nějakého badatele? To je velmi 

nepravděpodobné, některé struktury jsou totiž zčásti překryty sazemi. Zůstává tedy verze – fosilie 

devonských živočichů. Výsledek zjištění bude otištěn v tomto seriálu. 

Foto popis| Záhada v podzemí. Spirála ve stěně. Co ji tam zanechalo? 

 

06. Archeologové zkoumali nápisy v jeskyních. 

Týden u nás | 21. 03. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

 Tajemné podzemí Moravského krasu 

 Některé z minulých dílů našeho seriálu pojednávaly o opomíjeném historickém nápisu 

zanechaném v Nicové jeskyni, která je dnes součástí Sloupko-šošůvských jeskyní. 

Na tomto dávném svědectví je významné to, že se u něj dochoval i napsaný letopočet – 1584.  

Unikátnost nápisu tkví v tom, že se jedná o nejstarší letopočet napsaný v jeskyni v celé oblasti 

Moravské krasu. 
Do nedávné doby byl totiž nejstarším letopočtem zaznamenaným v jeskyni Výpustek, a ten byl o 

více než půlstoletí mladší. Lze předpokládat, že i jiné staré nápisy v některých jeskyních 

Moravského krasu jsou starší, snad i mnohem starší, ale právě letopočet u nich chybí. 

V Nicové jeskyni s typickým širokým oválným vchodem začínají prohlídky Sloupsko-

šošůvských jeskyní. Kolem nápisu s letopočtem 1584 prošly již miliony návštěvníků a stovky 

krasových badatelů. Je dobře znatelný, nachází se však na nenápadném místě, které lze snadno 

přehlédnout, na skalní ploše o průměru asi 80 centimetrů mezi dvěma sbíhajícími se chodbami. Nápis 

je psán světle červeným barvivem, takže na první pohled z dálky není tak výrazný. Teprve při 

detailním prohlédnutí tohoto jinak nezajímavého místa na stěně lze postřehnout fragmenty nápisů 

psané úhledným písmem, jehož tvar odpovídá době, ve které byl napsán. A také letopočet zjevně 

související s nápisem. V prvé fázi po fotografickém zdokumentování nápisu (snímek letopočtu byl 

otištěn v našem seriálu) byly fotografie odeslány specialistům z České Lípy, kteří se dlouhodobě 

zabývají výzkumem starých nápisů v jeskyních a také ve skalních městech. Badatelé dle tvaru písma 

a číslic potvrdili autenticitu a pravost nápisu a projevili zájem provést jeho detailní dokumentaci a 

výzkum s tím, že se pokusí rozluštit co nejvíce částí přilehlého psaného textu. Tento třídenní výzkum 

proběhl v jeskyni minulý týden. 

Vzhledem k tomu, že první zmínky o jeskyních na území Moravského krasu pocházejí z 

počátku 17. století, mohlo by rozluštění nápisu, případně nějakého jména, pokud tam bylo napsáno, 
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přispět k dalšímu poznání historie návštěv v jeskyních. Je zřejmé, že nápis s letopočtem 

v jeskyni musela napsat osoba vzdělaná či vznešená. A takových lidí tehdy nebylo mnoho. Vždyť 

nápis vznikl skoro 130 let před Schopperovým sestupem do Macochy či 164 let před Nagelovými 

výzkumy ve Sloupských jeskyních. 

Po získání všech částí důležité a velmi podrobné dokumentace čeká nyní odborníky mravenčí 

práce a skládání složité mozaiky, která možná přinese zajímavé skutečnosti. Jakmile se objeví první 

informace uvolněné k publikování, čtenáři Blanenského deníku Rovnost budou mezi prvními, kteří 

si výsledky výzkumů přečtou. 

Foto popis| Výzkum v podzemí. Práce archeologů na nápisu v Nicové jeskyni. 

 

07. Eliščina jeskyně pokračuje do neznáma. 

Týden u nás | 23. 05. 2018 | Autor: Petr Zajíček | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Tajemné podzemí Moravského krasu 

Komplex Sloupsko-šošůvských jeskyní je kronikou pravěku, nedávné historie, speleologie a 

živým atlasem geomorfologických jevů a krápníkové výzdoby. A přestože byly v nedávné době tyto 

prostory fyzicky propojeny s Amatérskou jeskyní, stále jsou tu možnosti objevů nových prostor.  

Karel Absolon na počátku 20. století pronikl do všech tehdy dostupných částí a na mnoha místech 

objevil významné prostory. 

Objevy podobného rozsahu učinili i jeho současníci a následovníci, přesto v tomto složitém 

podzemním bludišti zůstává řada otazníků směřujících do bílých míst na mapě. Jedním z nich je i 

Eliščina jeskyně, objevená Václavem Sedlákem roku 1879. 

Chrámová prostora s mimořádnou akustikou a nádhernou krápníkovou výzdobou byla již krátce 

po objevu zpřístupněna veřejnosti a později propojena s ostatními částmi jeskynní soustavy. 

 Náš seriál o ní také dříve pojednával v souvislosti s možností jejího pokračování do hloubky. 

 Mimořádně zajímavé však byly poznatky a průzkumy Karla Absolona, který zkoumal 

Eliščinu jeskyni v několika časových etapách. Je pravděpodobné, že Eliščina jeskyně pokračuje i 

severním směrem k jeskyni Za Evropou a Indií. 

Absolonovy průzkumy jsou autenticky popsány v jeho knize Moravský kras: 

„V severovýchodním cípu za skupinou „Zvony“ jsou nízké chodbičky zdánlivě slepě uzavřené. 

Na mé mapě je vyznačena uprostřed čelné, jeskyni slepě uzavírající stěny nápadná odbočka. 

Chodbička je úplně slepě uzavřena hlinitým náplavem; a stálo by za to tuto hlinitou zátku uvolnit.  

Nadmíru zajímavé východisko nalezl roku 1945 kolega K. Šebela. Vedle skupiny Turecký hřbitov 

je malá okružní chodba, jež se otevírá ve výši čtyř metrů skalním oknem, k němuž lze snadno po 

stěně vystoupit. Z okna byl vztyčen šestimetrový žebřík, po němž Šebela dostihl šikmé krápníkové 

stěny. Její krápníky sloužily jako výborné stupy po šikmině 4 metry daleko, kde se objevila na délku 

8 metrů horizontální chodbička 3 metry vysoká a 0,6 metru široká. Chodbička se zúžila v těsný 

kruhovitý otvor v bělostném travertinu, z něhož vylétali netopýři, a vycházel slabý průvan. Vniknout 

do něho nelze, ale prokopáním hlinitého dna dal by se uvolnit.“ 

Tyto cenné informace dokládají, že za Eliščinou jeskyní směrem k severu existují větší prostory 

horního patra jeskynního systému. Průvan i netopýři jsou jasným vodítkem. 

Otázkou zůstává, zda se jedná o horizontální prostory či jen soustavu komínů směřujících na 

povrch. Lze předpokládat, že jeskyně Za Evropou a Indií, kde jsou známy jen prostory spodních 

pater, mají i patra horní a k těm by mohly vést severní odbočky Eliščiny jeskyně. Snad více napoví 

detailnější průzkum těchto partií. O jeho výsledcích bude pojednávat i některý z dalších dílů našeho 

seriálu. 

Foto popis| Pokračování? Za „Tureckým hřbitovem“ v Eliščině jeskyni je možná neznámé 

pokračování. 
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08. Motorkáři i fanoušci motocyklismu se zítra sejdou v Moravském krasu. 

Rádio Blaník - Morava | 01 06. 2018 | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně. 

Redaktorka 

Pěkné odpoledne. Motorkáři i fanoušci motocyklismu se zítra sejdou v Moravském krasu. 

Jihomoravská policie zve totiž na tradiční akci, Nežiji vteřinou, která obsadí Sloupsko - 

šošůvské jeskyně. Co nás čeká, ví policejní mluvčí Petra Hrůzová. 

Petra Hrůzová, policejní mluvčí 

Na co se všechno můžou těšit, tak určitě na jízdu motocyklů na ukázku, airbagové vesty, kterou si 

budou návštěvníci moci vyzkoušet. Bude tady Bezpečně na motorce Motoškola a spoustu dalších. 

Redaktorka 

A já ještě doplním, že akce startuje v 11 hodin. 

 

09. Lidé u jeskyní uvidí netopýry 

Týden u nás | 05. 09. 2018 | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Netopýří noc 

Areál Sloupsko-šošůvských jeskyní bude hostit letošní Evropskou noc pro netopýry. 

Návštěvníky čeká prohlídka podzemí, ukázky netopýrů a řada zajímavostí o jejich životě. 

KDY: so 8. 9., od 17.00  

KDE: areál jeskyní, Sloup 

 

10. Ochránci přírody ukážou krásu netopýrů 

5plus2 | 07. 09. 2018 | Autor: (sol) | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Smutná princezna i mušketýři v muzikálech 

Víkend bude na zámku ve Slavkově patřit muzikálům. V pátek 7. září můžete na zámeckém 

nádvoří v premiérovém představení zhlédnout českou muzikálovou klasiku Šíleně smutná princezna 

v podání hvězd Městského divadla Brno. Jedná se o divadelní zpracování filmové verze, jež je 

připraveno přímo pro prostory slavkovského zámeckého nádvoří. V sobotu 8. září se na zámku 

odehraje bohatýrsko-milostná hudební komedie napsaná podle románu Alexandra Dumase Tři 

mušketýři. Obě představení začínají ve 20 hodin. 

Ochránci přírody ukážou krásu netopýrů 

Prohlédnout si jeskyně a ještě se dozvědět zajímavosti ze života netopýrů mohou lidé v sobotu na 

už 22. ročníku Evropské noci pro netopýry. Ochránci přírody budou zájemce očekávat od 17 do 21 

hodin v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní ve Sloupu. Na programu bude nejen prohlídka části 

Sloupských jeskyní, ale hlavně vyprávění o vývoji, biologii a ekologii netopýrů. Lidé se seznámí s 

metodami jejich sledování a ochrany a budou se moci na živé netopýry podívat opravdu zblízka. 

Program netopýří noci začne první prohlídkou v 17 hodin, další budou následovat v 17.45, 18.30 

a 19.15. 

 

11. Za zážitky do Sloupsko-Šošůvských jeskyní 

turistika.cz | 15. 11. 2018 | Jenny-Jana | Turistika.cz s.r.o | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Kdo má rád prohlídky podzemních jeskyní, za návštěvu stojí výlet do Sloupsko-šošůvských 

jeskyní v Moravském Krasu. Jsou to největší zpřístupněné jeskyně v ČR. Návštěvníci zde uvidí 

rozsáhlý komplex dómů, chodeb a velkých podzemních propastí spojených dvěma patry. Krátký 

okruh má délku 890 metrů, dlouhý 1760 metrů. Obdiv zde zaslouží nádherná krápníková 

výzdoba. Jeskyně najdete v severním okraji Moravského krasu pod vesnicí Sloup. K prohlídce si 

můžete vybrat z několika okruhů.  

Za čím jedeme? 

Kdo má rád adrenalin, může se vydat podzemní trasou zážitkového okruhu navazujícího na 

zpřístupněné části Sloupsko-Šošůvských jeskyní. Zážitková trasa – Po stopách Nagela vede 

spodními patry jeskyní. Nagelova propast má hloubku 80 metrů. Sestupuje sem ústím stupňovité 

propasti po upravené trase a po schodech k části bývalého Absolonova Macošského žebře. Trasa pak 
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pokračuje řečištěm Sloupského potoka na dno Nagelovy propasti nazývané U písků. Jsou zde 

Nagelova jezírka, kde lze nahlédnout do přítokových sifonů. Zpět se vrátíte odbočkou k Wankelovu 

jezírku a výstup je zase stupňovitou propastí. Sestup a výstup je pro odvážné po dvanáctimetrovém 

žebříčku. Některými úseky se dostanete po čtyřech a také plazením. Návštěvníkům zde půjčí přilbu 

se svítilnou. Je dobré mít i pevnou obuv s protiskluznou podrážkou a ochranné rukavice. 

Jak a kde jsme se najedli a ubytovali? 

Najedli jsme se v restauraci s občerstvením v areálu pod jeskyněmi. 

Co se nám nejvíce líbilo a co naopak ne? 

Prohlídka byla opravdu pěkná, jen těch schodů bylo trochu moc.  

Ostatní informace. 

Parkování je zdarma před jeskyní u správní budovy, ve vstupním areálu najdete prodejnu 

suvenýrů, restauraci s občerstvením, pokladnu, wc. 

 

12. Tajemná odbočka u kosti v Šošůvských jeskyních 

Týden u nás | 19. 12. 2018 | Vltava Labe | Media, a.s. | Téma: Sloupsko-šošůvské jeskyně 

Tajemné podzemí Moravského krasu  

Mimořádně spletitý systém dómů chodeb a propastí v délce přes pět kilometrů tvoří Sloupsko-

šošůvské jeskyně.  

V dobách ledových prostory obývali pleistocenní obratlovci. Populace člověka neandertálského i 

pravěkého člověka moderního využívali prostornou sluj Kůlnu, jež je na jeskynní soustavu u Sloupu 

napojena. Zatímco Sloupská část podzemního komplexu je co do objemu prostor mohutnější, 

prostory šošůvské části tvoří chodby menších dimenzí.  

O 60 metrů níže  

Lze to vysvětlit tím, že při spoluutváření Sloupských jeskyní byly ponorné vody mnohem 

progresivnější, měly větší energii, a proto také vyhloubily svojí erozní činností mohutné propasti. V 

dalších částech směrem k Šošůvským jeskyním již energii ztrácely a jejich proud chodby modeloval 

mnohem pomaleji. Horní patro celého jeskynního systému už ponorné toky dávno opustily. Protékají 

spodním patrem o více než šedesát metrů níže.  

Přesto je doklad o tom, že ještě v pleistocénu, před několika desítkami tisíce let voda horním 

patrem, alespoň částí systému protékala. I když možná jen za povodňových stavů. Dokladují to nálezy 

kostí jeskynních medvědů v kopané chodbě Šošůvských jeskyní mezi prostorou U tří velkých a 

Brouškovou pohádkovou síní se známým svícnem.  

Kosti lze spatřit ve stěně během prohlídky jeskyně.  

Právě v místě, kde hlavní chodba zatáčí ostře vpravo, jsou kosti medvědů jeskynních dobře patrné 

a v tomto místě se nachází výrazná odbočka z hlavní chodby vlevo. Během objevitelských průzkumů 

Josefa Brouška a jeho výkopových prací trvajících přes deset let na přelomu 19. a 20. století zde 

nebyl ani skalní výklenek. Chodba však vede mnohem dále a byla objevena později. V první 

Absolonově mapě komplexu Sloupsko-šošůvských jeskyní není ani náznak odbočky, v Brouškově 

mapě Šošůvských jeskyní je již část chodby (asi osm metrů) zakreslena. Badatelé pod vedením 

Brouška patrně po zpřístupnění Šošůvských jeskyní prováděli v tomto místě průkop.  

Návrat  

Syn Josefa Brouška, Alois, se do míst vrátil ve 40. letech a podařilo se mu proniknout ještě dalších 

čtyřicet metrů. Chodba se příliš neklikatí, mírně stoupá a její směr je shodný se směrem nejdelších 

chodeb celého jeskynního systému.  

Vede paralelně se Stříbrnou chodbou. Chodba končí závalem a lze předpokládat, že by mohla mít 

ještě další pokračování.  

V nevelké prostoře na konci chodby zanechal Alois Broušek svůj podpis s letopočtem objevu.  

Chodba směřuje k umělé štole proražené během posledních zpřístupňovacích prací v 90. letech. 

Při ražbě byla nastřelena nevelká puklina. Vzhledem k její pozici by se mohlo jednat o stejnou 

puklinu, na které je vytvořena i chodba objevená Aloisem Brouškem. Kolik asi podobných dosud 

neobjevených chodeb soustava Sloupsko-šošůvských jeskyní ještě ukrývá? 
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04. 14. ZBRAŠOVKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ   

1. Zbrašovské jeskyně otevírají na Velký pátek.  

2. Památky se otevírají, Helfštýn čekají omezení.  

3. Návštěvnost památek.  

4. Zbrašovské aragonitové jeskyně.  

5. 8 důvodů, proč jet do Bečevské brány. 

6. Tip na výlet: Lázně Teplice nad Bečvou nabízejí zajímavé procedury i chládek místních jeskyní. 

7. Lázně Teplice nad Bečvou nabízejí zajímavé procedury i chládek místních jeskyní 

8. Lázně Teplice nad Bečvou nabízejí procedury i chládek místních jeskyní. 

9. Výstava Černý Buddha 

10. V jeskyních začíná nová výstava. 

11. Lesy ČR: Arboristé ošetří lesy u Zbrašovských aragonitových jeskyní. 

12. Tajemství archivu Oliho Helcla. 

13. Výstava z archivu představí snímky Oliho Helcla. 

14. Výzdobu jeskyně zachrání postřik 

15. Aragonitovou výzdobu Zbrašovské jeskyně zachrání sanace 

16. Vědci dokončili unikátní výzkum Zbrašovských aragonitových jeskyní 

17. Vědci dokončili unikátní výzkum Zbrašovských aragonitových jeskyní 

18. Vědci po létech rozlouskli problém s Oponou 

19. Opony ve Zbrašovských arag. jeskyních napadají houby. Záchranou je sanace 

20. Aragonitové jeskyně vs. houby 

21. Výzdobu jeskyně zachrání postřik 

22. Vědci ničí houby a zachraňují aragonitovou jeskynní výzdobu 

23. Kysličník uhličitý na dně Zbrašovských aragonitových jeskyní v minulosti zabíjel 

24. Trvalo to celé čtvrtstoletí… Vědci dokončili unikátní výzkum Zbrašovských aragonitových 

jeskyní 

25. Skalička vezme lázním prameny, varuje studie 

26. Lázeňští hosté o návštěvu jeskyně nepřijdou 

27. Riziko přehrady 

28. Nádrž může ohrozit minerální prameny 

29. Skalička může ohrozit minerální prameny 

30. Vedení lázní Teplice nad Bečvou se obává o léčivé prameny kvůli chystané protipovodňové 

stavbě 

31. Experti prověří, jestli může přehrada zničit lázně i kras 

32. 10 nej našeho kraje 

33. Prameny, jeskyně, zdraví a odpočinek 

 

01. Zbrašovské jeskyně otevírají na Velký pátek. 

Hranický deník | 22. 03. 2018 | Autor: (job) | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Teplice nad Bečvou 

Do nové sezony vstoupí Zbrašovské aragonitové jeskyně, které leží v Teplicích nad Bečvou, 

příhodně na Velký pátek. 

Stará lidová tradice říká, že v tento den by se měly otevírat poklady ve skalách. Případní hledači 

pokladů však nemusejí mít strach z umrznutí, unikátní jeskynní systém patří mezi nejteplejší teplejší 

v České republice, stálá teplota je 14,5 stupně Celsia. 

„Do plné sezóny vstupujeme na Velký pátek, otevřeno bude již po celý den. Návštěvníci mohou 

jeskyně navštívit také během Velikonoc,“ informovala vedoucí Zbrašovských aragonitových 

jeskyní Barbora Šimečková. 

Také v letošní sezoně nepřijdou návštěvníci o zajímavě zpestření. 

„Každý rok v nich mohou návštěvníci v letních měsících vidět výstavu výtvarných děl. 
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Letošní sezona nebude výjimkou,“ prozradila Barbora Šimečková. Ti, kteří se vydají na 

„průzkum“ jeskynního komplexu, by neměli opomenout návštěvu nedaleké Hranické propasti, 

nejhlubší zatopené propasti světa a nejhlubší České propasti, která se nachází v rezervaci Hůrka. 

Její celková hloubka je zatím 473,5 metrů, dna však dosud nebylo dosaženo. Přístup 

k propasti není limitován otevírací dobou. 

Unikátní výzdobu jeskyní tvoří minerál aragonit i raftové stalagmity. 

 

02. Památky se otevírají, Helfštýn čekají omezení. 

Nové přerovsko | 23. 03. 2018 | Petra Poláková | Téma: Zbrašovské agonit. jeskyně  

Vyrazit na výlet do přírody a po cestě navštívit některou z památek. Turistická sezona pomalu 

začíná a už v dubnu se mohou lidé těšit na prohlídku hradů a zámků. 

Středověký hrad Helfštýn čekají letos omezení, a to kvůli náročné rekonstrukci renesančního 

paláce. Otevřeno zde bude jen od čtvrtka do neděle. 

„Obléhání hradu“ stavebníky začalo už loni na podzim. Součástí komplikované stavby je nejen 

statické zajištění, ale i sanace zdiva a vyplňování spár. Zastřešena by měla být podstatná část paláce 

a největší místnost má mít skleněný strop. Je to proto, aby větší m se zde v budoucnu mohly pořádat 

společenské akce, přednášky nebo výstavy. 

Nákladná rekonstrukce, do níž investuje Olomoucký kraj více než šedesát milionů korun, ukrojí z 

kalendáře dvě turistické sezony. Po celou dobu oprav se ale musejí návštěvníci smířit s omezeními. 

„Po zahájení sanačních a rekonstrukčních prací loni v září vznesl zhotovitel požadavek, zda by 

kvůli převážení materiálu a větší bezpečnosti návštěvníků nebylo možné hrad uzavřít v době od 

pondělí do středy. Vyšli jsme mu tedy vstříc a hrad bude otevřený od čtvrtka do neděle,“ přiblížil 

ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler. 

O největší kulturní akce, jako je celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefaiston, Festival 

vojenské historie nebo Helfštýnská pouť, ale lidé nepřijdou a zůstanou zachovány v plném rozsahu. 

Náročné opravy paláce potrvají až do září příštího roku. 

Okolí hradu vypadá v těchto dnech jako jedno velké staveniště. „Louka před Helfštýnem je 

rozježděná, protože je zde sklad techniky a materiálu. 

Nádvoří zase připomíná tankodrom. Stavba s sebou přináší stroje, prašnost a hlučnost, což jsou 

věci, které zkrátka nejde odpárat. Tento týden se betonovala opěrná zeď a je těžké si představit, že by 

se v takovém stavebním ruchu měli pohybovat návštěvníci,“ líčí kastelán hradu Jan Lauro. 

Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolí řeky v Teplicích nad Bečvou. Jedná se o jedinečný 

jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých 

minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál 

aragonit, raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Komplex byl objeven 

na přelomu let 1912 – 13, a pro veřejnost je zpřístupněn od roku 1926. 

Zámek Tovačov duben – květen, září, říjen sobota – neděle od 10 do 17 hodin červen – srpen 

úterý – neděle od 10 do 18 hodin státní a ostatní svátky od 10 do 17 hodin  

Hrad Helfštýn 3. března – 1. dubna sobota – neděle od 9 do 16 hodin 3. dubna – 30. dubna čtvrtek 

– neděle od 9 do 17 hodin 1. května – 31. srpna čtvrtek – neděle od 9 do 18 hodin 1. září – 31. říjen 

čtvrtek – neděle od 9 do 18 hodin 3. listopadu – 25. listopadu, soboty a neděle od 9 do 16 hodin 

Zbrašovské aragonitové jeskyně 30. března – 2. května Velký pátek – Velikonoční pondělí od 9 

do 16 hodin březen pondělí – vstup v 10 a 14 hodin úterý – pátek vstup v 10 a 14 hodin, víkend – 

zavřeno, duben – červen úterý – pátek od 9 do 16 hodin víkend – od 9 do 16 hodin červenec – rpen 

úterý – pátek od 9 do 17 hodin víkend – od 9 do 17 hodin listopad – prosinec pondělí – pátek, po 

dohodě nad 10 osob a dle provozních možností víkend – zavřeno 
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03. Návštěvnost památek. 

ČT 1 | 01. 04. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Daniela Písařovicová, moderátorka 

Prodloužený víkend otevřel brány většiny tuzemských hradů a zámků. Třeba v Rosicích na 

Brněnsku dnes dokonce nabídli první noční prohlídku. Naše kamera je u toho. Zájemci téměř naplnili 

kapacitu, 75 lidí. Rozdělení do třech skupin teď procházejí interiéry. Ostatně vyšší návštěvnost hlásí 

během těchto dní většina památek, Bučovice nevyjímaje. 

Monika Fleischmannová, redaktorka 

Veronika Gecová, redaktorka 

Sedmnáct set květů, putovaly z Nizozemska, aby do prochladlých komnat přivolaly jaro a první 

návštěvníky. 

Jana Burianková, kastelánka, státní zámek Bučovice 

Jsou zastoupeny i tulipány, které v renesanci byly hojně hodně využívané. 

Redaktorka 

Proč jste si vybrali velikonoční víkend? 

Jiřina Valíčková, návštěvnice 

Protože máme volno a máme už všechno nachystané, napečené. 

Redaktorka 

Jen za první tři dny od oficiálního zahájení sezony zaznamenalo vedení bučovického zámku zhruba 

400 prvních návštěvníků z celkových 11 tisíc, kteří se tady za rok protočí. Zvýšený zájem je 

způsobený právě velikonočním víkendem. Proto bylo rušno i třeba v Lednici, kde zahájili taky 

plavební sezonu. Ve stylu První republiky k výročí vzniku Československa. Kde jste scháněl oblečení 

na dnešní akci? 

Stanislav Klígl, flašinetář 

Něco z půdy, něco po známých, něco ze sekáče. 

Redaktorka 

Poklady lidem o víkendu poprvé po zimě předvedly taky Jeskyně, jako v Teplicích nad Bečvou. 

Trasa pro návštěvníky trvá padesát minut. Během ní ujdou 375 metrů. V jeskyni je stálá teplota 

14,5 stupňů a vlhkost větší než 90 procent. 

Štěpán Geisler, pokladní, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou 

I s tím předešlým dvoudenním provozem je to přes 600 návštěvníků, teď na začátku sezony je to 

takový trošičku vyšší počet. 

Redaktorka 

Otevřeno mají denně od devíti hodin do čtyř odpoledne, stejně jako většina hradů a zámků.  

 

04. Zbrašovské aragonitové jeskyně.  

Hranický týden | 06. 04. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolí řeky v Teplicích nad Bečvou. Jedná se o jedinečný 

jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých 

minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál 

aragonit, raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Komplex byl objeven 

na přelomu let 1912 až 1913 a pro veřejnost je zpřístupněn od roku 1926. 

 

05. 8 důvodů, proč jet do Bečevské brány. 

Rodina DNES | 04. 05. 2018 | Lenka Brdková | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Možná jste označení Bečevská brána ještě neslyšeli. Jde o místo na dohled od Beskyd, které je 

částí Moravské brány a je vklíněno mezi Oderské vrchy a Podbeskydskou pahorkatinu. Pořád nic? 

Tak alespoň máte pádný důvod vydat se tam na výlet. A co byste při něm určitě neměli minout? 

V teplických lázních se budete léčit hlavně zdejší termální kyselkou, která je plná oxidu 

uhličitého. 
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Její léčebné účinky byly objeveny už v polovině 16. století, vroce 1711 tu pak vyrostla první 

lázeňská budova. Jezdí se sem hlavně s nemocemi srdce a oběhového ústrojí a také s pohybovými 

problémy. Zdejší voda blahodárně působí také na pokožku a pleť, kromě koupelí si tu můžete užít 

také masáže či nejrůznější zábaly. Schválně dáte přednost švestkovému, kokosovému, či tomu s vůní 

whisky? 

Do podzemí. 

Na dohled lázeňských domů je vstup do Zbrašovských jeskyní. Jsou nejteplejší u nás, teplota 

uvnitř je stálá a dosahuje 14 stupňů, takže se obejdete bez svetru. Díky teplotě jsou zimovištěm 

netopýrů. 

Prohlídka trvá necelou hodinku a nejzajímavějším místem je Koblihová síň, plná pocukrovaných 

koblížek – kopečkových krápníkových útvarů tvořených kalcitem s příměsí železa. Právě ono jim 

dává správnou „smaženou“ barvu. Zdejší výzdobu tvoří i aragonit, který vytváří na stěnách drobounké 

bílé keříčky. 

Léčba mrazem. 

To, že teplo léčí, je poměrně známá věc, ostatně saunu už asi někdy navštívil skoro každý. Zkusili 

jste se ale pořádně ochladit? Extrémní chlad má na lidské tělo podobně blahodárné účinky uvolňuje 

svaly a klouby, zlepšuje dýchání, prokrvuje organismus, pozitivně působí na pokožku, zahání únavu 

a díky tomu, že vyplavuje endorfiny neboli hormony štěstí, vám skvěle zvedne náladu. Teplické 

Polárium s teplotou -120 až -160 stupňů Celsia rozhodně stojí za vyzkoušení. Najdete ho v lázeňském 

domě Janáček. 

Za bohem ohně  

Původně gotický hrádek, který vznikl v poslední čtvrtině 13. století, se v mohutnou pevnost 

proměnil v druhé polovině 15. století, kdy byl v držení Viléma z Pernštejna. Dnes je jeho jméno 

spojeno především s uměleckým kovářstvím. Od roku 1982 se tu pravidelně konají mezinárodní 

kovářská setkání Hefaiston. Hrad tak zdobí celá řada skulptur a dalších uměleckých děl vzniklých v 

ohnivém žáru. Letos koncem srpna se koná již 37. ročník, při kterém se hradní sbírka určitě opět 

rozroste. Hrad však má co nabídnou i jindy - sezona tu začala o Velikonocích. 

Dobré jídlo se nikdy neomrzí 

Restauraci hotelu Centrum v Hranicích vládne už třetím rokem šéfkuchař Jakub Trčka a je to vláda 

více než podařená. Klade důraz na kvalitu provedení a čerstvost surovin, proto se tu menu mění vždy 

se změnou ročního období. V době naší návštěvy tu měli skvělé jehněčí a cibulovou polévku. 

Důsledně se vyhýbají polotovarům a dělají si i vlastní těstoviny či pečivo. Na vinné kartě mají 

přívlastková vína z vinařství Sonnberk či Spěvák Dubňany. 

Hlouběji už to nejde. Pokud si myslíte, že nejhlubší propastí u nás je Macocha, vyvedeme vás z 

omylu. Tou nejhlubší propastí republiky a dost možná i světa je Hranická propast. Hloubka její 

suché části je 69,5 metru, celková hloubka ale není známa, neboť její spodní část je zatopená 

Hranickým jezírkem. Při posledním měření v roce 2016 se sonda dostala do hloubky 473,5 metru a 

nedosáhla přitom dna. Z lázeňské kolonády vede k propasti červená turistická značka, k hladině 

jezírka se tu ale nedostanete, spodní část je nepřístupná  

Na železnici dějou se věci  
Na kole nebo po svých můžete zamířit hned ke dvěma výjimečným stavbám, které souvisí s 

železniční historií. Tou první jsou tři mohutné viadukty v Hranicích. Jsou postavené rovnoběžně vedle 

sebe, každý z nich měří více než 400 metrů a dohromady po nich vedou čtvery koleje (dnes už se 

užívají jen tři, provoz na nejstarším viaduktu byl v roce 2004 zastaven). První je cihlový, má 32 

oblouků a byl vystavěn v roce 1844 jako součást Severní dráhy císaře Ferdinanda. Druhou železniční 

památkou je kamenný tunel ve Slavíči. I on byl součástí Ferdinandovy dráhy, je 258,9 metru dlouhý 

a 6 metrů vysoký. Do provozu byl uveden v roce 1847 a svému účelu sloužil do roku 1895. Dnes si 

ho můžete projít pěšky. 

Valašská kyselica podle Jakuba Trčky 

Na zdejší kraj působí gastronomické vlivy jak z Valašska, tak z Hané a jídlo typické pro tuto oblast 

je například valašská kyselica. 



358 

  

Suroviny:  
* 1 klobásu výrazné chuti  

* 1 balení kysaného zelí  

* 1 dl suchého bílého vína  

* 1 cibuli  

* 2 stroužky česneku  

* sádlo  

* 1 bobkový list  

* lžičku tymiánu  

* lžičku majoránky  

* sůl, pepř  

* 1 l kuřecího vývaru  

* 200 g konfitovaného bůčku (lze vynechat)  

Na jíšku:  

* hladkou mouku 

 * sádlo 

Postup:  

Nadrobno nakrájenou cibuli a česnek orestujte na sádle společně s bobkovým listem, tymiánem a 

majoránkou. Přidejte nakrájenou chuťově výraznou klobásu, kterou také orestujte. Pak přidejte 

kysané zelí, zarestujte, zalijte bílým vínem, které nechejte vyvařit. Přidejte kuřecí vývar a vařte, 

dokud zelí nezměkne. Poté zahustěte jíškou udělanou na sádle, dochuťte solí a pepřem.  

Nakonec přidejte kousky konfitovaného bůčku (konfitovaný bůček - ponořený na cca 6 hodin ve 

vepřovém sádle v 900 C). 

 

06. Tip na výlet: Lázně Teplice nad Bečvou nabízejí zajímavé procedury i chládek místních 

jeskyní. 

novinky.cz | 14. 06. 2018 | Petra Ďurčíková | Téma: Zbrašovké aragonitové jeskyně 

Teplice nad Bečvou nepatří mezi nejznámější lázeňská města v Česku, přesto si sem každým 

rokem nachází cestu víc Čechů. Meziročně stoupá jejích návštěvnost až o 12 procent. Lidé sem ale 

nejezdí jen kvůli procedurám, ale i za turistikou. 

Dva rehabilitační bazény, wellness centrum nebo polárium – to vše a mnoho dalšího nabízejí svým 

návštěvníkům Lázně Teplice nad Bečvou. Vyhledávané jsou i kvůli rozmanité nabídce výletů. 

„Přímo v areálu lázní návštěvníci najdou nejteplejší jeskyně v Česku – Zbrašovské aragonitové 

jeskyně, s unikátní krasovou výzdobou. I přesto, že se jedná o nejteplejší jeskyně, během letních 

měsíců nabízejí příjemný chládek, a jsou tak návštěvníky hojně vyhledávaným místem. Příjemnou 

procházkou lze dojít z lázeňského parku k nedaleké Hranické propasti, která je nejhlubší 

zatopenou jeskyní na světě. Řadu zajímavých informací o známé Hranické propasti se návštěvníci 

dozvědí v novém informačním centru, které se slavnostně otevřelo 1. června v bývalé nádražní 

budově v Teplicích nad Bečvou,“ uvedl Richard Šipoš z portálu Spa.cz, který se specializuje na 

prodej lázeňských a relaxačních pobytů. 

Tím ale výčet možných aktivit zdaleka nekončí. „Lázněmi prochází také turistická stezka vedoucí 

ke zřícenině hradu Helfštýn, který je významným kulturním centrem v regionu a oblíbeným 

turistickým cílem. Na své si přijdou i milovníci cyklistiky. Přímo z lázeňské kolonády se mohou 

napojit na cyklostezku Bečvu. V nedalekém sportovním areálu si mohou návštěvníci zahrát tenis či 

minigolf,“ doplnila Iva Maléřová, produktová specialistka Lázní Teplice nad Bečvou. 

Jen za výlety ale lidé do lázní nemíří, hlavním lákadlem jsou procedury. Letos si mohou 

návštěvníci Lázní Teplice nad Bečvou užít zcela novou andulační terapii s IR termoterapií.  

„Jedná se o příjemnou relaxační proceduru sloužící k regeneraci na speciálním oscilačním lůžku, 

které dokáže zkombinovat účinek infračerveného hloubkového tepla a mechanického vlnění. Tato 

efektivní metoda dokáže uvolnit svaly, ztišit bolesti, stimulovat krevní oběh i lymfatický systém, 

odbourává stres i poruchy spánku. Procedura probíhá v oblečení vleže,“ dodal Richard Šipoš. 
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07. Lázně Teplice nad Bečvou nabízejí zajímavé procedury i chládek místních jeskyní 

topvip.cz | 20. 06. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně, 

Teplice nad Bečvou nepatří mezi nejznámější lázeňská města v Česku, přesto si sem každým 

rokem nachází cestu víc Čechů. Meziročně stoupá jejích návštěvnost až o 12 procent. Lidé sem ale 

nejezdí jen kvůli procedurám, ale i za turistikou. 

Dva rehabilitační bazény, wellness centrum nebo polárium – to vše a mnoho dalšího nabízejí svým 

návštěvníkům Lázně Teplice nad Bečvou. Vyhledávané jsou i kvůli rozmanité nabídce výletů. 

„Přímo v areálu lázní návštěvníci najdou nejteplejší jeskyně v Česku – Zbrašovské aragonitové 

jeskyně, s unikátní krasovou výzdobou. I přesto, že se jedná o nejteplejší jeskyně, během letních 

měsíců nabízejí příjemný chládek, a jsou tak návštěvníky hojně vyhledávaným místem. Příjemnou 

procházkou lze dojít z lázeňského parku k nedaleké Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou 

jeskyní na světě.  

Řadu zajímavých informací o známé Hranické propasti se návštěvníci dozvědí v novém 

informačním centru, které se slavnostně otevřelo 1. června v bývalé nádražní budově v Teplicích nad 

Bečvou,“ uvedl Richard Šipoš z portálu Spa.cz, který se specializuje na prodej lázeňských a 

relaxačních pobytů. 

Tím ale výčet možných aktivit zdaleka nekončí. „Lázněmi prochází také turistická stezka vedoucí 

ke zřícenině hradu Helfštýn, který je významným kulturním centrem v regionu a oblíbeným 

turistickým cílem. Na své si přijdou i milovníci cyklistiky. Přímo z lázeňské kolonády se mohou 

napojit na cyklostezku Bečvu. V nedalekém sportovním areálu si mohou návštěvníci zahrát tenis či 

minigolf,“ doplnila Iva Maléřová, produktová specialistka Lázní Teplice nad Bečvou. 

http://www.topvip.cz/celebrity/lazne-t...e-procedury-i-chladek-mistnich-jeskyni 

 

08. Lázně Teplice nad Bečvou nabízejí procedury i chládek místních jeskyní. 

Právo | 23. 06. 2018 | Autor: (zr) | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Do lázeňského města Teplice nad Bečvou přijíždí každý rok stále víc lidí. Meziročně stoupá 

návštěvnost až o 12 procent. Nesměřují sem jen kvůli procedurám, ale i za turistikou. 

Lázně nabízejí zákazníkům dva rehabilitační bazény, wellness centrum nebo polárium.  

Vyhledávané jsou i kvůli rozmanité nabídce výletů. 

„Přímo v areálu lázní návštěvníci najdou nejteplejší jeskyně v Česku – Zbrašovské aragonitové 

jeskyně s unikátní krasovou výzdobou. Lehkou procházkou lze dojít z lázeňského parku k nedaleké 

Hranické propasti, která je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Řadu zajímavých informací o ní 

se návštěvníci dozvědí v novém informačním centru, které se otevřelo 1. června v bývalé nádražní 

budově v Teplicích nad Bečvou,“ uvedl Richard Šipoš z portálu spa.cz, který se specializuje na prodej 

lázeňských a relaxačních pobytů. 

Stezka k Helfštýnu 

„Lázněmi prochází také turistická stezka vedoucí ke zřícenině hradu Helfštýn. Na své si přijdou i 

milovníci cyklistiky. Přímo z lázeňské kolonády se napojí na cyklostezku Bečva. V nedalekém 

sportovním areálu si mohou návštěvníci zahrát tenis či minigolf,“ doplnila Iva Maléřová, produktová 

specialistka Lázní Teplice nad Bečvou. Hlavním lákadlem jsou ale procedury. Letos si mohou 

návštěvníci Lázní Teplice nad Bečvou užít novou andulační terapii s IR termoterapií. „Jedná se o 

příjemnou relaxační proceduru sloužící k regeneraci na speciálním lůžku, které dokáže zkombinovat 

účinek infračerveného hloubkového tepla a mechanického vlnění. Tato metoda dokáže uvolnit svaly, 

ztišit bolesti, stimulovat krevní oběh i lymfatický systém, odbourává stres i poruchy spánku,“ popsal 

Šipoš. 

Ubytování v lázeňských městech řeší řada zájemců i přes pobytové portály. Výjimkou nejsou ani 

Teplice nad Bečvou. „Aktuálně máme v nabídce dva hotely – lázeňský dům Moravan s kapacitou 

120 lůžek a lázeňský dům Praha, který nabízí ubytování pro 55 hostů. V obou je ještě během letních 

měsíců dostatek volných míst,“ uzavřel Richard Šipoš. 

Foto popis| Vstup do Zbrašovských aragonitových jeskyní s unikátní krasovou výzdobou. 
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09. Výstava Černý Buddha 

Hranický týden | 29. 06. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně  

Kdy: 3. července v 18 hodin  

Kde: Zbrašovské aragonitové jeskyně  

Co: vernisáž výstavy Černý Buddha Nevšední zážitek zažijí v úterý 3. července návštěvníci 

Zbrašovských aragonitových jeskyní. V jejich prostorách se bude v 18 hodin konat vernisáž 

výstavy mezinárodně uznávaného umělce Heshama Malika. Obrazy vytvořil Hesham Malik přímo 

v jeskyních, a to tak, že do barevných vrstev přimísil zdejší hlínu. Výstava bude součástí prohlídky 

Zbrašovských aragonitových jeskyní do 31. října 2018. 

 

10. V jeskyních začíná nová výstava. 

Hranický deník | 04. 07. 2018 | (job) | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Černý Buddha, tak se jmenuje nová výstava mezinárodně uznávaného umělce Heshama Malika, 

která je ode dneška k vidění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Expozice bude součástí 

prohlídky jeskyní, a to až do 31. října. Hesham Malik je světovou kritikou oceňován za abstraktní 

ztvárnění figur a nezávislé užití barev. Vystavené obrazy vytvořil přímo v jeskyních, čistě rukama, 

přičemž do barevných vrstev přimísil zdejší hlínu. Kvůli vysoké vzdušné vlhkosti jsou umělecká 

plátna vložena do vodotěsných obalů.  

 

11. Lesy ČR: Arboristé ošetří lesy u Zbrašovských aragonitových jeskyní. 

Parlamentnilisty.cz | 25. 08. 2018 | Autor: Lesy Čr | Téma: Zbrašovské a. jeskyně 

Agris.cz | 29. 08. 2018 | Autor: Lesy České republiky, s. p. 

V lesích u Zbrašovských aragonitových jeskyní nedaleko Teplic nad Bečvou v Olomouckém 

kraji budou od letošního září do dubna příštího roku působit arboristé. Národní přírodní památka se 

kvůli bezpečnosti po celou dobu uzavře veřejnosti. Lesníci tu vysadí více než čtyři tisíce stromů i 

keřů. Projekt Lesů České republiky spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu Životní 

prostředí vyjde podle všeho na 2,1 milion korun. 

Zvláště chráněné území spravované podnikem Lesy České republiky navštěvují především lázeňští 

hosté. Přestárlé dřeviny, zejména buky, duby, habry, javory, lípy, akáty, ale i jilmy a jasany jsou pro 

ně nebezpečné. Stromy se tedy musí ošetřit a některé pokácet. „Opatření zvýší bezpečnost na 

turistických stezkách. Stav dřevin ale vždy napřed posoudí odborný projektant,“ uvedl Dalibor 

Šafařík, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Brna. 

Vzhledem k ochraně území zůstane na místě část dřevní hmoty ze stromů osídlených vzácným 

hmyzem, například kovaříkem, nebo dutinovými živočichy jako je netopýr černý. Lesníci tu vysadí 

4 262 sazenic různých dřevin, zejména keřů, jako je břečťan obecný, hloh obecný či kalina obecná a 

také stromů, například jeřábu břeku. Kromě uzavřeného vstupu do parku se omezí také pohyb osob 

na přilehlém nábřeží Bečvy. Nebezpečný prostor bude viditelně označen. 

V lokalitě nad Bečvou je chráněno přibližně sedm hektarů lesních porostů. Ve smíšených lesích 

rostou lípy, duby a javory, dominuje však buk lesní a dub zimní. Porosty narušovaly od poloviny 

minulého století parkové úpravy, takže v nich nyní rostou i nepůvodní dřeviny. V lesích se však 

udržely také chráněné druhy bylin i kapradin, a tak to i zůstane. 

„Během ošetřování stromů zachováme přírodě blízká lesní společenstva a projekt neovlivní ani 

výskyt ohrožených druhů rostlin, hub či živočichů,“ pokračoval Šafařík. Podnik respektuje chráněné 

území také tím, že v tamějších porostech běžně lesnicky nehospodaří. Zasahuje jen tehdy, pokud 

například stromy poškodí silný vítr. 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy...asovskych-aragonitovych-jeskyni-549000 

 

 

 

 

 



361 

  

12. Tajemství archivu Oliho Helcla. 

5plus2 | 14. 09. 2018 | Autor: Petra Klimková | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Někdejší šéf Zbrašovských aragonitových jeskyní se dočkal první výstavy svých fotek až po 

smrti. 

Někdo znal Vlastimila Oliho Helcla jako vůdčí postavu Občanského fóra v době sametové 

revoluce. Jiný jako vedoucího Zbrašovských aragonitových jeskyní, které ještě za socialismu 

proměnil v neoficiální umělecké centrum. Všichni bez rozdílu ho ale v Hranicích potkávali neustále 

s fotoaparátem na krku. Co fotil, zůstalo desítky let tajemstvím. Povolení uspořádat výstavu za 

minulého režimu nedostal. První expozici bude mít paradoxně až po své smrti. 

Snímky, které dosud nikdo neviděl, se veřejnosti představí od 17. září do 14. října na výstavě v 

sálech Staré radnice v Hranicích. 

Fotky, na nichž se prolíná otupující každodennost života na malém městě s posádkou ruské 

okupační armády se spodními proudy nezávislé kultury, vydala pozůstalost loni náhle zesnulého 

umělce. 

Kurátoři Zuzana Korábová a Aleš Mynář v ní našli celý archiv unikátních fotografií městských 

zátiší sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, přírodní kompozice, život dětí na sídlišti, 

fotky známých osobností tehdejší neoficiální umělecké scény nebo Helclovy autoportréty v 

panelákovém bytě. 

„On si nebral fotoaparát s úmyslem ‚teď jdu fotit umění‘, ale zaznamenával neustále život kolem 

sebe“ tvrdí kurátoři výstavy. 

Vlastimil Helcl od konce 70. let pracoval ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, od roku 

1984 je také vedl. Pořádal tam výstavy, koncerty a divadelní představení, čímž ve své době značně 

riskoval. 

Díky jeho vizi propojení atmosféry podzemních prostor s uměním se mohli Hraničané seznámit s 

tvorbou Olbrama Zoubka, Arnošta Goldflama, Jozefa Jankoviče, Otty a Jany Bébarových nebo 

Luboše Dostála. 

Samostatnou kapitolou byla podzemní divadla a vrcholem pak vystoupení slavného japonského 

tanečníka Mina Tanaky v letech 1985 a 1988, která Oli Helcl pořádal spolu s nynějším ředitelem 

divadla Archa v Praze Ondřejem Hrabem. 

Právě Hrab bude zahajovat výstavu Helclových snímků. „Na fotografiích vidíme umělce, 

intelektuály, disidenty, kteří černobílou totalitní realitu činili barevnější, a tudíž i snesitelnější.  

Na stejném pásu negativu najdeme ale i snímky lázeňských hostů v Teplicích, romského dělníka, 

vojáka v uniformě či známého zpěváka Jiřího Schellingera a spisovatele Ludvíka Vaculíka. Z 

fotografií vyzařuje silný cit pro člověka bez rozdílu společenského postavení či osobní blízkosti,“ 

uvedl Hrab. 

Kromě fotografií obsahuje Helclův archiv také jeho sítotiskové plakáty, kovové a dřevěné šperky 

nebo dobové dokumenty. Z nich se dá vyčíst, že autor se v osmdesátých letech snažil své fotografie 

několikrát vystavit. Vždy se však dočkal zákazu. 

Originální instalace expozice, kterou vytvořili architektka Zuzana Korábová a fotograf Aleš 

Mynář, dává prostor jak výtvarným, tak dokumentárním fotografiím znovuobjeveného umělce. 

„Dílo Vlastimila Oliho Helcla nyní začíná žít svým veřejným životem. Teď jenom záleží na tom, 

jaký dialog s ním naváže přítomnost a budoucnost,“ poznamenal Hrab. 

Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 17. září v 17 hodin v muzeu na Staré radnici. O hudební 

doprovod se postará Lenka Dusilová. 

Foto popis| Autoportrét Oliho V. Helcla v panelákovém bytě. 

Foto popis| Když do Hranic zavítal Jiří Schelinger...  

Foto autor| Jeden z Helclových snímků lázeňských hostů v Teplicích nad Bečvou. 
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13. Výstava z archivu představí snímky Oliho Helcla. 

Hranický týden | 14. 09. 2018 | Autor: (red) | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Unikátní fotografie zatím nikdo neviděl 

Otupující každodennost života na malém městě s posádkou ruské okupační armády se na snímcích 

prolíná se spodními proudy nezávislé kultury a uměleckými fotografiemi. Takový obsah má 

fotografický archiv, na který narazili kurátoři Zuzana Korábová a Aleš Mynář v Hranicích v 

pozůstalosti loni zemřelého Vlastimila Oliho Helcla. 

Našli v něm unikátní fotografie městských zátiší 70. a 80. let minulého století, přírodní kompozice, 

život dětí na sídlišti, fotky známých osobností tehdejší neoficiální umělecké scény nebo vlastní 

autoportréty v panelákovém bytě. Snímky, které dosud nikdo neviděl, ležely dlouhá léta v negativech 

v krabicích. 

Poprvé k vidění 

Poprvé se veřejnosti představí od 17. září do 14. října na výstavě nazvané Oli V. Helcl -U. M. O. 

ve výstavních sálech Staré radnice v Hranicích. 

Někdo znal Oliho Helcla jako vůdčí postavu Občanského fóra v době sametové revoluce. Jiný jako 

vedoucího Zbrašovských aragonitových jeskyní, které v době předrevoluční proměnil na 

neoficiální umělecké centrum. Přestože jej všichni potkávali s fotografickým aparátem na krku, jeho 

fotky skoro nikdo neviděl. „O to větší překvapení nás čekalo. On si nebral fotoaparát s úmyslem 'teď 

jdu fotit umění', ale zaznamenával neustále život kolem sebe,“ říkají kurátoři. 

Disidenti i umělci 

„Na jeho fotografiích vidíme i umělce, intelektuály, disidenty, kteří černobílou totalitní realitu 

činili barevnější, a tudíž i snesitelnější. Společně s nimi ale na stejném pásu negativu najdeme i 

fotografie lázeňských hostů v Teplicích, romského dělníka, vojáka v uniformě či známého zpěváka 

Jiřího Schellingera nebo spisovatele Ludvíka Vaculíka. Z fotografií vyzařuje silný cit pro člověka bez 

rozdílu společenského postavení či osobní blízkosti,“ říká v katalogu k výstavě ředitel divadla Archa 

Ondřej Hrab, který s Helclem v 80. letech dvakrát uspořádal ve Zbrašovských aragonitových 

jeskyních neoficiální představení Mina Tanaky.  

Kromě fotografií obsahuje Helclův archiv také jeho sítotiskové plakáty, kovové a dřevěné šperky 

nebo dobové dokumenty. 

Vernisáž se uskuteční v pondělí v 17 hodin v muzeu na Staré radnici. Úvodní slovo pronese ředitel 

divadla Archa Ondřej Hrab, hudební doprovod Lenka Dusilová. 

 

14. Výzdobu jeskyně zachrání postřik 

ČT 1 | 16. 10. 2018 | Události v regionech | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Jan Pirkl, moderátor  

Vědci přišli na to, jak chránit unikátní aragonitový jeskynní systém proti plísním. Téměř 30 let 

mikroby zkoumali ve Zbrašovských jeskyních, v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Problémem 

je prašnost způsobená pohybem lidí, návštěvníků sem každoročně zavítá na 50 tisíc. Pomoci by měl 

chemický postřik aplikovaný jednou ročně.  

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Sanace peroxidem vodíku, neboli vybělení aragonitových krystalů. Tak to budou specialisté 

pravidelně ošetřovat nejobdivovanější část zbrašovských aragonitových jeskyní, oponu.  

Milan Geršl, geochemik, Mendelova univerzita v Brně  

Jako když doma doslova odtáhnete skříň, kde se sto let neuklízelo, tak takhle byla celá ta opona 

posypaná prachem. Ta kontaminace je tvořena lidskými vlasy, lidskou epidermis, to znamená 

částečky pokožky a vlákny oděvu.  

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Plísně aragonit postupně rozpouštěly, a měnila se i jeho barva.  

Barbora Šimečková, vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní  

Plochy na oponě začaly se zbarvovat do hněda, do šeda, do červené barvy, fialové a tím nás 

napadlo, že se asi něco děje, co se asi dít nemá.  
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Monika Fleischmannová, redaktorka  

Hrozilo, že se jeskyně pro veřejnost uzavřou. Desítky vědců z různých odvětví přemýšlelo, jak 

aragonit zachránit pro další generace. Výzkum trval téměř třicet let.  

Milan Geršl, geochemik, Mendelova univerzita v Brně  

My jsme laboratorně zkoušeli asi 40 různých desinfekcí, které by bylo možné použít. A došli jsme 

k tomu, že jedna z nejpříznivějších desinfekcí je obyčejný peroxid vodíku.  

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Ten zastavil růst přítomných organismů. Aplikovat postřik tak teď v jeskyni budou každý rok v 

lednu. 

 

15. Aragonitovou výzdobu Zbrašovské jeskyně zachrání sanace 

tyden.cz | 16. 10. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Aragonitové stěny nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských aragonitových jeskyní, 

takzvané Opony, by měla do budoucna zachránit pravidelná sanace. Její výzdobu napadají především 

mikroskopické houby, za problémem stojí prašnost způsobená pohybem až 50 tisíců návštěvníků 

ročně. S chemickým postřikem stěn začali odborníci již před pěti lety, díky sanaci aragonitu se 

spektrum hub výrazně snížilo. Vyplývá to z unikátní výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně, 

který dokončili po více než čtvrtstoletí. 

„Ukončením tohoto výzkumu probíhajícího od roku 1991 byl vyřešen bezprecedentní problém, 

který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové 

výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, 

techniků a jeskyňářů,“ informoval Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a 

environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který v jeskyních 

dlouhodobě pracoval. 

Z ošetřovaných ploch vědci několik let pravidelně odebírali vzorky. Podle výsledků z let 2013 až 

2017 nastalo díky sanaci aragonitu na Oponě výrazné omezení druhů i množství hub. Odborníci 

přitom zjistili, že pravidelné lednové ošetření sanačním postřikem upraví výskyt hub na minimum a 

udrží jejich růst v přijatelných mezích. „Pozitivním důsledkem pravidelné sanace peroxidem vodíku 

je rovněž vybělení aragonitových krystalů oproti stavu na počátku výzkumu, které je patrné zejména 

při pohledu na celou plochu Opony,“ doplnil Geršl.  

Na výskytu mikroskopických hub se podepisuje také návštěvnost, která se již řadu let pohybuje 

mezi 45 tisíci až 50 tisíci lidí za rok. Právě prašnost způsobená pohybem návštěvníků a nasedání 

mikroskopických hub je jednou z hlavních příčin kontaminace Opony. „Proto musíme sanační zásah 

opakovat každoročně, a to vždy před zahájením návštěvnické sezony v klidovém období jeskyně, to 

znamená v lednu,“ uvedl Geršl. Vědci podle něj v současné době považují stav Opony i dalších 

sledovaných lokalit z hlediska výskytu mikroskopických hub za stabilizovaný. 

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Jde o jedinečný 

jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých 

minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích.  

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky 

připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny oxidem uhličitým. Jde o 

nejteplejšími jeskyně v celé ČR, celoroční stálá teplota je 14,5 stupně. Byly objeveny v letech 1912/13 

a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. 

 

16. Vědci dokončili unikátní výzkum Zbrašovských aragonitových jeskyní 

enviweb.cz | 16. 10. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně   

Vědci po více než čtvrtstoletí ukončili výzkum nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských 

aragonitových jeskyní, takzvané Opony, jejíž výzdobu léta napadají mikroskopické houby. 

Informoval o tom dnes Filip Vrána z oddělení propagace Mendelovy univerzity v Brně. Problém 

způsobuje vysoká návštěvnost jeskyní a s tím související prašnost.  

Odborníci proto budou muset mimo turistickou sezónu i v dalších letech pokračovat […] 
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17. Vědci dokončili unikátní výzkum Zbrašovských aragonitových jeskyní 

Nase-voda.cz | 16. 10. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně  

Vědci po více než čtvrtstoletí ukončili výzkum nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských 

aragonitových jeskyní, takzvané Opony, jejíž výzdobu léta napadají mikroskopické houby. 

Informoval o tom dnes Filip Vrána z oddělení propagace Mendelovy univerzity v Brně.  

Problém způsobuje vysoká návštěvnost jeskyní a s tím související prašnost. Odborníci proto budou 

muset mimo turistickou sezónu i v dalších letech pokračovat v chemickém postřiku aragonitových 

stěn, který ale nebude mít vliv na kvalitu výzdoby. Podle Milana Geršla z Ústavu zemědělské, 

potravinářské a environmentální techniky AF Mendelovy univerzity v Brně se tak podařilo vyřešit 

bezprecedentní problém, který byl v roce 1991 pokládán odborníky za zcela beznadějný. Odborníci 

se problémem mikrobiálního napadení výzdoby ve Zbrašovských aragonitových jeskyních 

zabývají více než čtvrtstoletí. Již první výzkumy ukázaly, že na znečištění aragonitové výzdoby se 

podílejí především mikroskopické houby. Z ošetřovaných ploch vědci pravidelně odebírali vzorky, 

do roku 2011 jednou měsíčně, později se četnost odběrů snížila.  

Podle výsledků z let 2013-2017 došlo v důsledku sanace aragonitu na Oponě k výraznému omezení 

spektra mikroskopických hub, opakovaně se vyskytovaly stále stejné druhy. Rovněž výrazně kleslo 

jejich množství oproti původnímu stavu. „Výkyvy mikrobiálního napadení v průběhu roku plně 

kopírují křivku návštěvnosti, případně souvisejí s nárazovými pracemi v jeskyni. Pravidelné lednové 

ošetření sanačním postřikem upraví výskyt hub na minimum, udrží jejich růst v přijatelných mezích 

a zamezí tak jejich negativnímu působení na aragonitovou výzdobu. Pozitivním důsledkem 

pravidelné sanace peroxidem vodíku je rovněž vybělení aragonitových krystalů oproti stavu na 

počátku výzkumu, které je patrné zejména při pohledu na celou plochu Opony,” uvedl Geršl.  

Každoroční počet návštěvníků jeskyní je za posledních zhruba 30 let prakticky vyrovnaný a 

pohybuje ročně mezi 45.000 až 50.000 osob. Právě prašnost způsobená pohybem návštěvníků a 

nasedání mikroskopických hub je jednou z hlavních příčin kontaminace Opony. „Proto musíme 

sanační zásah opakovat každoročně, a to vždy před zahájením návštěvnické sezóny v klidovém 

období jeskyně, tj. v lednu,” uvedl Geršl. Vědci podle něj v současné době považují stav na Oponě i 

na dalších sledovaných lokalitách z hlediska výskytu mikroskopických hub za stabilizovaný. Při 

pravidelném ošetřování by se neměl měnit a je z dlouhodobého hlediska udržitelný.  

„Ukončením tohoto výzkumu probíhajícího od roku 1991 byl vyřešen bezprecedentní problém, 

který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové 

výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, 

techniků a jeskyňářů,” dodal Geršl, který byl jedním ze členů odborného týmu, který v jeskyních 

dlouhodobě pracoval.  

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou.  

Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením 

atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích.  

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky 

připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou 

nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C. Byly objeveny v 

na přelomu let 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Nedaleko jeskyní se nachází 

nejhlubší zatopená propast světa a nejhlubší propast ČR, Hranická propast.  

 

18. Vědci po létech rozlouskli problém s Oponou 

Právo | 18. 10. 2018 | Vladimír Klepáč | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Po více než čtvrt století vědci zjistili, proč nejcennější a nejobdivovanější část Zbrašovských 

aragonitových jeskyní na Přerovsku, takzvanou Oponu, napadají mikroskopické houby. Problém 

způsobuje vysoká návštěvnost jeskyní a s tím související prašnost. Odborníci proto budou muset 

mimo turistickou sezónu pokračovat v chemickém postřiku aragonitových stěn. „Podařilo se tak 

vyřešit problém, který se zdál v roce 1991 neřešitelný,“ řekl Právu Milan Geršl z brněnské Mendelovy 

univerzity.  
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Opona je skalní stěna pokrytá takzvanými keříčky aragonitu. Již první výzkumy ukázaly, že na 

znečištění aragonitové výzdoby se podílejí mikroskopické houby. Z ošetřovaných ploch vědci 

pravidelně odebírali vzorky, do roku 2011 jednou měsíčně, později se četnost těchto odběrů snížila.  

Podle výsledků z let 2013 až 2017 vždy čištění pomohlo zlepšit stav Opony. 

Peroxid ničí houby i bělí  

„Výkyvy mikrobiálního napadení v průběhu roku plně kopírují křivku návštěvnosti, případně 

souvisejí s nárazovými pracemi v jeskyni. Pravidelné lednové ošetření sanačním postřikem upraví 

výskyt hub na minimum, udrží jejich růst v přijatelných mezích a zamezí tak jejich negativnímu 

působení na aragonitovou výzdobu,“ vysvětlil Geršl. Dodal, že pozitivním důsledkem pravidelné 

sanace peroxidem vodíku je rovněž vybělení aragonitových krystalů proti stavu na počátku výzkumu, 

které je patrné zejména při pohledu na celou plochu Opony.  

Každoroční návštěvnost jeskyní je za posledních zhruba 30 let prakticky vyrovnaná a pohybuje se 

ročně mezi 45 až 50 tisíci lidmi. Právě prašnost způsobená pohybem návštěvníků je jednou z hlavních 

příčin kontaminace Opony. Proto je nutné ji čistit vždy před zahájením návštěvnické sezóny. Vědci 

nyní považují její stav za stabilizovaný.  

Mimořádný úspěch  

„Původně byl tento problém považován za bezprecedentní. Úspěšná a trvalá sanace křehké 

aragonitové výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých 

výzkumníků, techniků a jeskyňářů,“ zdůraznil Geršl, který byl jedním ze členů odborného týmu, 

jenž v jeskyních dlouhodobě pracoval. Obdobně vědci monitorují stav takzvaných brček, což jsou 

jemné stalaktity, v jeskyních Moravského krasu na Blanensku. 

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou.  

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky 

připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny oxidem uhličitým. Jsou 

nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 stupně Celsia, 

přičemž běžně se teplota v jeskyních pohybuje okolo sedmi stupňů Celsia. 

Foto popis:  Mikroskopické houby na skalní stěně Opona musí odborníci pravidelně likvidovat  

postřikem.  

 

19. Opony ve Zbrašovských aragonitových jeskyních napadají houby. Záchranou je sanace 

Olomouckadrbna.cz | 17. 10. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Aragonitové stěny nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských aragonitových jeskyní, 

takzvané Opony, by měla do budoucna zachránit pravidelná sanace. Její výzdobu napadají především 

mikroskopické houby.  

Za problémem stojí prašnost způsobená pohybem až padesáti tisíc návštěvníků ročně. S 

chemickým postřikem stěn začali odborníci již před pěti lety. Díky sanaci aragonitu se spektrum hub 

výrazně snížilo. Vyplývá to z unikátní výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně, který 

dokončili po více než čtvrtstoletí.  

„Ukončením tohoto výzkumu probíhajícího od roku 1991 byl vyřešen bezprecedentní problém, 

který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové 

výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, 

techniků a jeskyňářů,“ informoval ČTK Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a 

environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který v jeskyních 

dlouhodobě pracoval.  

Z ošetřovaných ploch vědci několik let pravidelně odebírali vzorky. Podle výsledků z let 2013 až 

2017 nastalo díky sanaci aragonitu na Oponě výrazné omezení druhů i množství hub.  

Odborníci přitom zjistili, že pravidelné lednové ošetření sanačním postřikem upraví výskyt hub na 

minimum a udrží jejich růst v přijatelných mezích.  

„Pozitivním důsledkem pravidelné sanace peroxidem vodíku je rovněž vybělení aragonitových 

krystalů oproti stavu na počátku výzkumu, které je patrné zejména při pohledu na celou plochu 

Opony,“ doplnil Geršl.  
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Na výskytu mikroskopických hub se podepisuje také návštěvnost, která se již řadu let pohybuje 

mezi 45-50 tisíci lidí za rok. Právě prašnost způsobená pohybem návštěvníků a nasedání 

mikroskopických hub je jednou z hlavních příčin kontaminace Opony.  

„Proto musíme sanační zásah opakovat každoročně, a to vždy před zahájením návštěvnické sezony 

v klidovém období jeskyně, to znamená v lednu,“ uvedl Geršl. Vědci podle něj v současné době 

považují stav Opony i dalších sledovaných lokalit z hlediska výskytu mikroskopických hub za 

stabilizovaný.  

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Jde o jedinečný 

jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých 

minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál 

aragonit, raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně 

jeskyní jsou trvale zaplněny oxidem uhličitým. Jde o nejteplejšími jeskyně v celé ČR, celoroční stálá 

teplota je 14,5 stupně.  

Byly objeveny v letech 1912 - 1913 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. 

 

20. Aragonitové jeskyně vs. houby 

17. 10. 2018 | sciencemag.cz | 17. 10. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Vědci po více než čtvrtstoletí ukončili výzkum nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských 

aragonitových jeskyní, takzvané Opony, jejíž výzdobu léta napadají mikroskopické houby. Problém 

způsobuje vysoká návštěvnost jeskyní a s tím související prašnost. Odborníci proto budou muset 

mimo turistickou sezónu i v dalších letech pokračovat v chemickém postřiku aragonitových stěn, 

který ale nebude mít vliv na kvalitu výzdoby. Podle Milana Geršla z Ústavu zemědělské, 

potravinářské a environmentální techniky AF Mendelovy univerzity v Brně se tak podařilo vyřešit 

bezprecedentní problém, který byl v roce 1991 pokládán odborníky za zcela beznadějný.  

Odborníci se problémem mikrobiálního napadení výzdoby ve Zbrašovských aragonitových 

jeskyních zabývají více než čtvrtstoletí. Již první výzkumy ukázaly, že na znečištění aragonitové 

výzdoby se podílejí především mikroskopické houby. Z ošetřovaných ploch vědci pravidelně 

odebírali vzorky, do roku 2011 jednou měsíčně, později se četnost odběrů snížila.  

Podle výsledků z let 2013-2017 došlo v důsledku sanace aragonitu na Oponě k výraznému omezení 

spektra mikroskopických hub, opakovaně se vyskytovaly stále stejné druhy. Rovněž výrazně kleslo 

jejich množství oproti původnímu stavu. „Výkyvy mikrobiálního napadení v průběhu roku plně 

kopírují křivku návštěvnosti, případně souvisejí s nárazovými pracemi v jeskyni. Pravidelné lednové 

ošetření sanačním postřikem upraví výskyt hub na minimum, udrží jejich růst v přijatelných mezích 

a zamezí tak jejich negativnímu působení na aragonitovou výzdobu. Pozitivním důsledkem 

pravidelné sanace peroxidem vodíku je rovněž vybělení aragonitových krystalů oproti stavu na 

počátku výzkumu, které je patrné zejména při pohledu na celou plochu Opony,“ uvedl Geršl.  

Každoroční počet návštěvníků jeskyní je za posledních zhruba 30 let prakticky vyrovnaný a 

pohybuje ročně mezi 45.000 až 50.000 osob. Právě prašnost způsobená pohybem návštěvníků a 

nasedání mikroskopických hub je jednou z hlavních příčin kontaminace Opony. „Proto musíme 

sanační zásah opakovat každoročně, a to vždy před zahájením návštěvnické sezóny v klidovém 

období jeskyně, tj. v lednu,“ uvedl Geršl. Vědci podle něj v současné době považují stav na Oponě i 

na dalších sledovaných lokalitách z hlediska výskytu mikroskopických hub za stabilizovaný. Při 

pravidelném ošetřování by se neměl měnit a je z dlouhodobého hlediska udržitelný.  

„Ukončením tohoto výzkumu probíhajícího od roku 1991 byl vyřešen bezprecedentní problém, 

který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové 

výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, 

techniků a jeskyňářů,“ dodal Geršl, který byl jedním ze členů odborného týmu, který v jeskyních 

dlouhodobě pracoval.  

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. 

Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických 

vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. 
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Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky 

připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým.  

Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C. Byly 

objeveny v na přelomu let 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Nedaleko jeskyní 

se nachází nejhlubší zatopená propast světa a nejhlubší propast ČR, Hranická propast. 

 

21. Výzdobu jeskyně zachrání postřik 

ČT 1 | 16. 10. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Jan Pirkl, moderátor  

Vědci přišli na to, jak chránit unikátní aragonitový jeskynní systém proti plísním. Téměř 30 let 

mikroby zkoumali ve Zbrašovských jeskyních, v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Problémem 

je prašnost způsobená pohybem lidí, návštěvníků sem každoročně zavítá na 50 tisíc. Pomoci by měl 

chemický postřik aplikovaný jednou ročně.  

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Sanace peroxidem vodíku, neboli vybělení aragonitových krystalů. Tak to budou specialisté 

pravidelně ošetřovat nejobdivovanější část zbrašovských aragonitových jeskyní, oponu.  

Milan Geršl, geochemik, Mendelova univerzita v Brně  

Jako když doma doslova odtáhnete skříň, kde se sto let neuklízelo, tak takhle byla celá ta opona 

posypaná prachem. Ta kontaminace je tvořena lidskými vlasy, lidskou epidermis, to znamená 

částečky pokožky a vlákny oděvu.  

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Plísně aragonit postupně rozpouštěly, a měnila se i jeho barva.  

Barbora Šimečková, vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní  

Plochy na oponě začaly se zbarvovat do hněda, do šeda, do červené barvy, fialové a tím nás 

napadlo, že se asi něco děje, co se asi dít nemá.  

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Hrozilo, že se jeskyně pro veřejnost uzavřou. Desítky vědců z různých odvětví přemýšlelo, jak 

aragonit zachránit pro další generace. Výzkum trval téměř třicet let.  

Milan Geršl, geochemik, Mendelova univerzita v Brně  

My jsme laboratorně zkoušeli asi 40 různých desinfekcí, které by bylo možné použít. A došli jsme 

k tomu, že jedna z nejpříznivějších desinfekcí je obyčejný peroxid vodíku. 

Monika Fleischmannová, redaktorka  

Ten zastavil růst přítomných organismů. Aplikovat postřik tak teď v jeskyni budou každý rok v 

lednu. 

 

22. Vědci ničí houby a zachraňují aragonitovou jeskynní výzdobu 

Mladá fronta DNES | 17. 10. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Aragonitové stěny nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských aragonitových jeskyní v 

Teplicích nad Bečvou na Přerovsku, tzv. Opona, by měla do budoucna zachránit pravidelná sanace.  

Její výzdobu napadají především mikroskopické houby, za problémem stojí prašnost způsobená 

pohybem až 50 tisíc návštěvníků ročně.  

S chemickým postřikem stěn začali odborníci již před pěti lety, díky sanaci aragonitu se spektrum 

hub výrazně snížilo. Vyplývá to z unikátního výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně, který 

dokončili po více než čtvrtstoletí. „Ukončením tohoto výzkumu trvajícího od roku 1991 byl vyřešen 

bezprecedentní problém, který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. 

Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou 

odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, techniků a jeskyňářů,“ informoval Milan Geršl z 

Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty Mendelovy 

univerzity v Brně, který v jeskyních dlouhodobě pracoval.  

Z ošetřovaných ploch vědci několik let pravidelně odebírali vzorky. Podle výsledků z let 2013 až 

2017 nastalo díky sanaci aragonitu na Oponě výrazné omezení druhů i množství hub. Odborníci 
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přitom zjistili, že pravidelné lednové ošetření upraví výskyt hub na minimum a udrží jejich růst v 

přijatelných mezích. „Pozitivním důsledkem pravidelné sanace peroxidem vodíku je rovněž vybělení 

aragonitových krystalů oproti stavu na počátku výzkumu, které je patrné zejména při pohledu na celou 

plochu Opony,“ doplnil Geršl.  

Na výskytu mikroskopických hub se podepisuje také vysoká návštěvnost. Právě prašnost, 

způsobená pohybem návštěvníků, a nasedání hub jsou jednou z hlavních příčin kontaminace Opony. 

„Proto musíme sanační zásah opakovat každoročně, a to vždy před zahájením návštěvnické sezony 

v klidovém období jeskyně, to znamená v lednu,“ uvedl Geršl. Podle vědců je nyní stav Opony i 

dalších sledovaných lokalit z hlediska výskytu mikroskopických hub stabilizovaný. 

 

23. Kysličník uhličitý na dně Zbrašovských aragonitových jeskyní v minulosti zabíjel 

novinky.cz | 30. 10. 2018 | Borgis, a.s. | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Zabíjí zákeřně, smrt přichází nečekaně, bezbolestně. V podzemí Zbrašovských jeskyní 

v  Teplicích na Moravě zabila v roce Čenka Chromého, který podzemní prostory v roce 1912 s 

bratrem Josefem objevil. Jeskyně se nacházejí asi 3 kilometry od Hranic na Moravě. ¨ 

Obdobnou „nálepku smrti“ mají i Psí jeskyně u Neapole nebo Údolí smrti v Yellowstone v USA.  

V malém lze spatřit výrony plynu i v západočeské rezervaci Soos, kde probublávají v mofetách.  

Tady se občas najdou mrtvolky ptáků, kteří se v touze napít se, udusili.  

Vše prozradila pára.  

Bratři Chromí zjistili, že ze skalní štěrbiny ve skále lomu na kopci Baránka stoupá v zimě sloupec 

páry. Znamenalo to, že se ve skalách nacházejí prostory s teplým vzduchem. Pára byla cítit 

charakteristickým pachem minerálních vod, které na Hranicku nejsou vzácností. Štěrbinu pracně 

rozšířili a narazili na lomený komín, kterým se mohli v roce 1913 s velkými obtížemi spustit do 

podzemí. Postupovali s hořícími kahany, ty jim napovídaly pohybem plamene, odkud jde průvan, kde 

jsou další prostory. Také zaznamenaly nebezpečný plyn, jehož hladina se v objevených prostorách 

měnila. (Plyn se však drží v nejspodnějších prostorách, nyní jeho koncentraci bedlivě hlídají moderní 

čidla. Při dosažení nebezpečných hodnot by se změnila i prohlídková trasa, popřípadě se prostory 

uzavřely). Při průlezu úzkých chodeb se náhle zjevily velké dómy se sintrovou výzdobou, která je ale 

proti Moravskému krasu minimální. Světovým unikátem jsou gejzírové stalagmity. V jeskyni jsou v 

malém zastoupeny všechny krápníkové formy – stalagmity, stalaktity, stalagnáty. Vše vytvořia teplá 

kyselka, která probublává v devonských vápencích. Gejzírové stalagmity vypadají jako sopka a o 

jejich vzniku se vedly spory. Převážila teorie takzvané raftové cesty. Je to patrné i na průřezu 

ukázkového kužele.  

Vápencové, sintrové, lupínky se hromadily na dně jezírek. Voda se postupně odpařovala, na 

hladině plavaly „rafty“a skapávající voda od stropu je rozbíjela a poslala ke dnu. Jedna vrstva se 

pokládala na druhou, kužel vprostřed je vyhlouben další kapající vodou. Původní teorie hovořila o 

tom, že se tvořily vodou přiváděnou středem pod tlakem a stékající po stěnách. Proto dostaly název 

gejzírové. Aragonitové krystaly jsou také vzácností, rostou, jako jehlice rostou všemi směry a 

vypadají jako solné krystaly. Raritou jsou „koblihy“. Tvarem i barvou kalciové útvary s příměsí oxidu 

železa připomínají sladký pokrm. Od koblih po Ježka S koblihami se seznámíte v Koblihové síni, 

gejzírové útvary jsou v části zvané U Antoníčka. Asi nejhezčí je Gallašův dóm, tady vede lávka nad 

jezírky. V jedné z puklin je na dně zrcadlo, odrážející skalní aragonitový útvar Ježek. V Jurikově 

dómu uvidíte komín, kterým bratři Chromí sestoupili poprvé na dno. Na Oponě jsou nádherné 

aragonitové krystaly, měří až 8 centimetrů.  

Následuje jeskyně U krokodýla, Turecký hřbitov charakteristický gejzírovými stalagmity. 

Poslední jeskyní je Mramorová. V roce 1997 se jeskyněmi prohnala zkázonosná povodeň, která 

podzemí zanesla bahnem, nyní je chrání ocelová vrata. 
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24. Trvalo to celé čtvrtstoletí. Vědci dokončili unikátní výzkum Zbrašovských aragonitových 

jeskyní 

krajskelisty.cz | 06. 11. 2018 | Czechberry s.r.o. | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Vědci po více než dvaceti pěti letech ukončili výzkum nejcennější a nejobdivovanější části 

Zbrašovských aragonitových jeskyní, takzvané Opony, jejíž výzdobu léta napadají mikroskopické 

houby. Problém způsobuje vysoká návštěvnost jeskyní a s tím související prašnost. Odborníci proto 

budou muset mimo turistickou sezónu i v dalších letech pokračovat v chemickém postřiku 

aragonitových stěn, který ale nebude mít vliv na kvalitu výzdoby.  

Podle Milana Geršla z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF 

Mendelovy univerzity v Brně se tak podařilo vyřešit bezprecedentní problém, který byl v roce 1991 

pokládán odborníky za zcela beznadějný.  

Pravidelné sanace peroxidem vodíku. 

Odborníci se problémem mikrobiálního napadení výzdoby ve Zbrašovských aragonitových 

jeskyních zabývají více než čtvrtstoletí. Již první výzkumy ukázaly, že na znečištění aragonitové 

výzdoby se podílejí především mikroskopické houby. Z ošetřovaných ploch vědci pravidelně 

odebírali vzorky, do roku 2011 jednou měsíčně, později se četnost odběrů snížila. 

Pravidelný postřik pomáhá…  

Podle výsledků z let 2013 – 2017 došlo v důsledku sanace aragonitu na Oponě k výraznému 

omezení spektra mikroskopických hub, opakovaně se vyskytovaly stále stejné druhy. Rovněž výrazně 

kleslo jejich množství oproti původnímu stavu. „Výkyvy mikrobiálního napadení v průběhu roku plně 

kopírují křivku návštěvnosti, případně souvisejí s nárazovými pracemi v jeskyni. Pravidelné lednové 

ošetření sanačním postřikem upraví výskyt hub na minimum, udrží jejich růst v přijatelných mezích 

a zamezí tak jejich negativnímu působení na aragonitovou výzdobu. Pozitivním důsledkem 

pravidelné sanace peroxidem vodíku je rovněž vybělení aragonitových krystalů oproti stavu na 

počátku výzkumu, které je patrné zejména při pohledu na celou plochu Opony,“ uvedl Geršl.  

Ukončením výzkumu byl vyřešen problém, pokládaný za beznadějný. 

Každoroční počet návštěvníků jeskyní je za posledních zhruba 30 let prakticky vyrovnaný a 

pohybuje ročně mezi 45.000 až 50.000 osob. Právě prašnost způsobená pohybem návštěvníků a 

nasedání mikroskopických hub je jednou z hlavních příčin kontaminace Opony. „Proto musíme 

sanační zásah opakovat každoročně, a to vždy před zahájením návštěvnické sezóny v klidovém 

období jeskyně, tj. v lednu,“ uvedl Geršl. Vědci podle něj v současné době považují stav na Oponě i 

na dalších sledovaných lokalitách z hlediska výskytu mikroskopických hub za stabilizovaný. Při 

pravidelném ošetřování by se neměl měnit a je z dlouhodobého hlediska udržitelný. 

„Ukončením tohoto výzkumu probíhajícího od roku 1991 byl vyřešen bezprecedentní problém, 

který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové 

výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, 

techniků a jeskyňářů,“ dodal Geršl, který byl jedním ze členů odborného týmu, který v jeskyních 

dlouhodobě pracoval.  

O Zbrašovských aragonitových jeskyních  

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. 

Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením 

atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. 

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky 

připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou 

nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C. Byly objeveny v 

na přelomu let 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926.  

Nedaleko jeskyní se nachází Hranická propast, která je s celkovou naměřenou hloubkou 473,5 

m nejhlubší propastí České republiky. Zároveň je díky rekordní hloubce vody 404 m nejhlubší 

zatopenou propastí světa. Jejího dna však stále není dosaženo. 
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Jak byly objeveny? To je dobrodružný příběh 

V prosinci roku 1912 odkryli dělníci místního kamenolomu zvaného Na Baránce puklinu, z níž 

vystupoval sloup teplého vzduchu. Průzkumu se ujali bratři Čeněk a Josef Chromí, kteří se o krasové 

jevy v okolí zajímali. Postupně vstupní puklinu (nynější Objevitelský komín v Jurikově dómu) 

rozšířili a v lednu 1913 sestoupili 42 m hlubokou propastí do podzemních prostor. Během tohoto 

prvního sestupu se jim údajně přetrhlo lano. Při dopadu na suťový svah se jim rozbily karbidové 

lampy a oba objevitelé museli čekat osm hodin v naprosté tmě na pomoc. V následujících letech 

objevitelé s dalšími členy Sboru dobrovolných zbrašovských havířů ve svém volném čase objevovali 

další prostory jeskyní. Byl proražen nový, pohodlnější vchod z údolí Bečvy a zavedeno elektrické 

osvětlení. 

V roce 1926 se podařilo jeskyně zpřístupnit pro veřejnost, jak píše Wikipedie a pokračuje: V 

letech 2002 – 2005 probíhala v jeskyních generální rekonstrukce prohlídkové trasy, během níž byla 

modernizována trasa i elektroinstalace. V průběhu rekonstrukce se podařilo odstranit obrovské 

množství kamenných sutí, které vyplňovaly některé přírodní dutiny a chodby. Materiál byl vytvořen 

v dobách původních zpřístupňovacích prací a z úsporných důvodů nebyl vyvážen ven. Během 

posledních rekonstrukcí tak byla některým částem systému navrácena jejich původní podoba.  

 

25. Skalička vezme lázním prameny, varuje studie 

Mladá fronta DNES | 09. 11. 2018 | Mafra, a.s. | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně  

Nejnovější geologický výzkum poukazuje na to, že nádrž se stálou vodní hladinou, která má 

vzniknout na Bečvě, změní hydrotermální systém Hranického krasu. Ohrožený je i lázeňský 

komplex v Teplicích nad Bečvou.  

Místo léčivé minerálky poteče z pramenů voda jako z Bečvy. I tento černý scénář hrozí podle 

odborníků lázním v Teplicích nad Bečvou, pokud stát postaví na řece přehradu Skalička. Vodní dílo 

na Teplicku se plánuje od roku 1997 jako klíčové opatření proti povodním, v poslední době se o něm 

mluví také jako o řešení pro stále častější období sucha. Odborníci z brněnské Mendelovy univerzity 

ale upozornili, že nádrž se stálou vodní hladinou může negativně ovlivnit podzemní vody v celé 

oblasti Hranického krasu. Kromě lázní v Teplicích jsou ohroženy také Zbrašovské aragonitové 

jeskyně a světový unikát – Hranická propast. 

Studie, o níž nedávno diskutovali její autoři se starosty obcí, kterých se má přehrada dotknout, 

vychází ze dvou faktů. Prvním je skutečnost, že dosud nikdo přesně nepopsal, kam až sahá vápencové 

podloží Hranického krasu, o němž se předpokládá, že je, laicky řečeno, děravé jako ementál. Tím 

druhým je naopak prokázaná hydraulická souvislost povrchové vody řeky Bečvy s vodou podzemní, 

tedy i „minerálkou“, jež dotuje léčivé prameny v lázních. Experti se obávají, že kvůli prostupnosti 

podloží voda z přehrady bude svým tlakem bránit výstupu CO2 ve vodě v podzemí. Důsledkem bude, 

že voda, na níž jsou už skoro 470 let závislé teplické lázně, nebude mineralizovaná.  

„Trvalé zaplnění vodního díla Skalička vodou a navýšení hydrostatického tlaku o zhruba 20 metrů 

bude znamenat trvalé a nevratné změny v režimu minerálních vod i v jejich kvalitě,“ uvedl jeden z 

autorů studie, Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 

Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Podmínky v oblasti podle něj nepřejí ani samotné stavbě 

přehrady. „Vzhledem k dosud neznámému rozsahu zkrasovění a ke specifikům hlubinného krasu lze 

za reálné považovat také problémy inženýrsko-geologického charakteru, tedy těsnost a stabilitu 

horninových vrstev,“ dodal.  

„Když stoupne voda v Bečvě, zvýší se i hladina v propasti“  

Projektové přípravy na stavbu Skaličky s obavami sleduje vedení Lázní Teplice nad Bečvou. 

„Nevíme, jak přehrada ovlivní naše vody, samozřejmě se bojíme, že přijdeme o prameny. I proto jsme 

požádali Český inspektorát lázní a zřídel, aby nám pomohl zorientovat se v problematice a také vydal 

stanovisko ke zprávě, která projekt provází,“ řekla ředitelka lázní Bohdana Opočenská. Lázně, do 

kterých si lidé jezdí léčit kardiovaskulární choroby, fungují od roku 1551. Mineralizovanou vodu 

čerpají ze čtyř vrtů.  
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Přestože Hranickým krasem se odborníci z oblasti hydrogeologie či balneologie zabývají víc než 

sto let, na všechny otázky týkající se jeho stavby dosud neodpověděli. Geofyzikální i vrtný průzkum 

poskytl zatím jen matné představy o mocnosti a rozšíření devonských vápenců.  

Ověřená dosud není ani hloubka zkrasovění. To, že voda v Bečvě komunikuje s vodou v podzemí, 

však potvrzují i speleopotápěči, kteří zkoumají nejhlubší sladkovodní zatopenou jeskyni na světě, 

Hranickou propast. „Když stoupne hladina vody v Bečvě, za dva až tři dny stoupne i hladina jezírka 

v propasti. O povodních 1997 vystoupala hladina Bečvy o sedm metrů, přesně o tolik metrů pak byla 

výš i voda v propasti,“ popsal šéf skupiny Hranická propast Michal Guba. 

V ohrožení jsou i jeskyně  

Neobává se, že by po vzniku přehrady voda sycená CO2 zmizela z podzemí úplně, neprobublávala 

by však jako nyní až k hladině. „V případě vodní nádrže by hladina jezírka stoupla o 20 metrů, ale už 

by nedocházelo k mineralizaci vrchní části. Voda by tam stála jako ve starém bazénu, s nánosy listí 

by začala uhnívat. Potápění by pak bylo náročnější. První metry by byly, jako bychom se potápěli v 

septiku, až poté bychom spadli do čisté vody,“ dodal Guba.  

Vliv přehrady může podle něj změnit i klima ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. „Může 

dojít k razantnějšímu úniku CO2 nebo k tomu, že do míst, kde voda není, nastoupá,“ upřesnil.  

Povodí Moravy se brání, že o stavbě přehrady rozhodnuto ještě není a že vláda bude vybírat ze 

sedmi možných podob budoucího díla. „Nechali jsme vypracovat několik technicko-ekonomických 

studií na různé varianty, včetně suchého poldru či bočního suchého poldru.  

Varianty s trvalým vodním nadržením jsou asi čtyři. Žádnou z nich neprosazujeme, není to ani v 

naší moci,“ sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Připustil však, že z pohledu Povodí je vodní 

nádrž v poslední době logické řešení: „Z vodohospodářského hlediska je výhodnější varianta vodní 

nádrže, a to z důvodu hospodaření s vodou. Zvlášť, když se nyní velmi důrazně skloňuje slovo sucho.“ 

Poté, co se objevily zprávy zpochybňující stavbu přehrady, zadalo si i Povodí vypracování studie, 

jež má posoudit, jak vodní dílo ovlivní okolní oblast. „Pokud bude mít negativní vliv, chceme vědět, 

zda lze přijmout opatření, která by to eliminovala,“ dodal Chmelař. 

Foto popis:  Místo minerálky poteče voda z Bečvy. Kvůli plánům na vodní nádrž Skalička se lázně 

Teplice nad Bečvou bojí o své léčivé prameny. Na snímku Kropáčův pramen.  

 

26. Lázeňští hosté o návštěvu jeskyně nepřijdou 

5plus2 | 09. 11. 2018 | (dmk) | Mafra, a.s. | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Od listopadu až do ledna budou Zbrašovské aragonitové jeskyně uzavřeny pro veřejnost – 

výjimku tvoří skupina čítající více než deset osob. Pro lázeňské hosty však jsou prohlídky možné 

každý čtvrtek až do 13. prosince. Začátek prohlídek je v 14.00. Vstup do jeskyní leží poblíž 

Lázeňského domu Bečva. 

 

27. Riziko přehrady 

Šumperský a jesenický deník | 20. 11. 2018 | (pu) | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Stavba vodní nádrže Skalička, která je vymodleným protipovodňovým opatřením na Přerovsku, 

může mít negativní dopad na systém minerálních vod Hranického krasu. Odborníci upozorňují na 

nutnost detailního výzkumu. Ohroženy jsou podle nich minerální prameny lázní v Teplicích nad 

Bečvou, ale i Zbrašovské aragonitové jeskyně, a pak také nejhlubší zatopená jeskyně světa – 

Hranická propast.  

Hladina minerálních vod citlivě reaguje na změny hladiny v Bečvě. „To už bylo ověřeno 

mnohokrát, nejlépe při povodni v roce 1997. V historii nikdy nedošlo k trvalému zaplavení okolí 

řeky, takže změny můžeme jen modelovat,“ potvrdil Milan Geršl z Mendelovy univerzity v Brně. 
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28. Nádrž může ohrozit minerální prameny 

Olomoucký deník | 20. 11. 2018 | (pu) | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Stavba vodní nádrže Skalička, která je vymodleným protipovodňovým opatřením a má zabránit 

katastrofálním záplavám na Přerovsku, může mít negativní dopad na systém minerálních vod 

Hranického krasu. Odborníci upozorňují na nutnost detailního výzkumu.  

Ohroženy jsou podle nich minerální prameny lázní v Teplicích nad Bečvou, jež se specializují na 

léčbu kardiovaskulárních chorob, ale i Zbrašovské aragonitové jeskyně, a pak také nejhlubší 

zatopená jeskyně světa – Hranická propast.  

Hladina minerálních vod citlivě reaguje na změny hladiny v Bečvě. „To už bylo ověřeno 

mnohokrát, nejlépe při povodni v roce 1997.  

V historii oblasti nikdy nedošlo k trvalému zaplavení okolí řeky, takže detaily změn zatím můžeme 

jen modelovat. Geologické struktury, v nichž je kras vyvinut, sahají do hloubky několika kilometrů a 

nebyly nikdy detailně prozkoumány. Je tedy potřeba detailní geologický a hydrogeologický 

průzkum,“ potvrdil Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 

Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. „Z historie víme, že při zvýšení hladiny řeky nad 

terénem, tvořeným vápenci, docházelo k vyzvednutí hladiny oxidu uhličitého, tedy dusivého plynu, 

jenž je těžší než vzduch a obvykle zasahuje jen nižší patra jeskyní,“ vysvětlil.  

Nejvhodnější variantu nádrže má vybrat pracovní skupina složená ze zástupců ministerstev 

zemědělství a životního prostředí a Povodí Moravy do 31. března 2019. Technické práce na nádrži 

Skalička mají začít v roce 2024. Podle Povodí Moravy se připravuje podrobná studie. „Ta má 

posoudit vliv jednotlivých zvažovaných variant na hydrogeologické poměry a stanovit opatření, jak 

negativním vlivům předejít,“ upřesnil mluvčí Povodí Petr Chmelař. 

 

29. Skalička může ohrozit minerální prameny 

Přerovský a hranický deník | 20. 11. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Negativní dopad chystané přehrady by pocítily Zbrašovské aragonitové jeskyně i proslulé lázně 

v Teplicích nad Bečvou.  

V sázce je hodně. Stavba vodní nádrže Skalička, která je vymodleným protipovodňovým 

opatřením a má zabránit katastrofálním záplavám na Přerovsku, může mít negativní dopad na systém 

minerálních vod Hranického krasu. Odborníci kvůli tomu bijí na poplach a upozorňují na nutnost 

detailního hydrogeologického výzkumu.  

„Vodní dílo Skalička se intenzivně připravuje už od katastrofálních záplav v roce 1997. Proti 

projektu poldru s dočasným zatopením se ale opět oživil záměr trvalé vodní nádrže, jež by měla 

nadlepšovat průtok Bečvy v období sucha,“ vysvětlila přerovská senátorka Jitka Seitlová, která se 

problematikou zabývá.  

Odborníci ale upozorňují na negativní dopad trvalé nádrže na systém minerálních vod Hranického 

krasu. Ohroženy jsou podle nich nejen minerální prameny věhlasných lázní v Teplicích nad Bečvou, 

jež se specializují na léčbu kardiovaskulárních chorob, ale i Zbrašovské aragonitové jeskyně, a pak 

také nejhlubší zatopená jeskyně světa – Hranická propast.  

„V případě, že by došlo k trvalé zátopě, existuje riziko, že by mohla kvalitu minerálních vod, stejně 

jako ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, negativně ovlivnit až zničit. Proto je důležité zvolit 

variantu, která toto riziko minimalizuje,“ soudí senátorka. 

Odborníci upozorňují na fakt, že hladina minerálních vod citlivě reaguje na změny hladiny v řece 

Bečvě. „To už bylo v minulosti ověřeno mnohokrát, nejlépe při povodni v roce 1997. 

 Musíme si ale uvědomit, že v historii oblasti nikdy nedošlo k trvalému zaplavení okolí řeky, takže 

detaily změn zatím můžeme jen modelovat. Geologické struktury, ve kterých je kras vyvinut, sahají 

do hloubky několika kilometrů a v potřebném rozsahu nebyly nikdy detailně prozkoumány. V tuto 

chvíli je tedy potřeba uskutečnit detailní geologický a hydrogeologický průzkum se zřetelem na jeho 

hloubkový dosah,“ konstatoval Milan Geršl z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální 

techniky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. 
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Jaký by mohl být dopad vodního díla na Zbrašovské aragonitové jeskyně? „Z historických 

událostí víme, že v případě zvýšení hladiny řeky nad terénem, tvořeným vápenci, docházelo k 

vyzvednutí hladiny oxidu uhličitého, tedy dusivého plynu, jenž je těžší než vzduch a obvykle zasahuje 

jen nižší patra jeskyní,“ vysvětlil.  

Ohrožení minerálních pramenů se obává i vedení lázní v Teplicích nad Bečvou. „Bojíme se toho, 

že se změní nejen kvalita minerálních vod, ale i jejich množství.  

Proto jsme požádali dopisem ministra životního prostředí, aby jeho rezort zpracoval kvalitnější 

hydrogeologický průzkum a zapojil do něj i Český inspektorát lázní a zřídel,“ nastínila ředitelka lázní 

Bohdana Opočenská.  

Lázně čerpají mineralizovanou vodu ze čtyř vrtů.  

Nejvhodnější variantu nádrže má vybrat gesční pracovní skupina, složená ze zástupců ministerstev 

zemědělství a životního prostředí a Povodí Moravy do 31. března 2019. Technické práce na vodní 

nádrži Skalička by měly začít v roce 2024.  

Podle Povodí Moravy se nyní připravuje zadání podrobné studie. „Ta má posoudit vliv 

jednotlivých zvažovaných variant na hydrogeologické poměry v oblasti a stanovit opatření, jak 

negativním vlivům předejít,“ upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.  

V současné době už je připravena zadávací dokumentace pro tuto studii, která by měla být 

kompletní v průběhu první poloviny příštího roku. „Další postup konzultujeme s renomovanými 

odborníky na danou problematiku a ministerstvem životního prostředí.  

Rozhodnutí, jaká varianta nádrže či poldru v lokalitě vznikne, může padnout teprve v okamžiku, 

kdy budou shromážděny požadované odborné podklady, a to včetně studie hydrogeologických 

poměrů,“ uzavřel. 

 

30. Vedení lázní Teplice nad Bečvou se obává o léčivé prameny kvůli chystané protipovodňové 

stavbě 

rozhlas.cz | 21. 11. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Už více než šest století využívají lidé blahodárné účinky léčebných minerálních vod v Teplicích 

nad Bečvou. Teď se vedení tamních lázní obává, že by o ně mohlo přijít kvůli připravované 

protipovodňové stavbě v nedaleké Skaličce. Povodí Moravy ale ujišťuje, že prameny nijak ohrozit 

nechce, a nechá si proto zpracovat hydrogeologickou studii. 

Jurikův, Kropáčův a Galašův – tři prameny, které lázeňské hosty zásobují teplickou kyselkou. 

Paní Věra ji dnes ochutnává poprvé. Na léčení sem dojela z Prostějova. „Je dobrá. Já si tady vařím 

kafe, tak bych si sem mohla dojít pro vodu,“ komentuje. 

Vedení lázní se ale teď obává, že připravovaná protipovodňová stavba u nedaleké Skaličky by je 

o tyto léčivé prameny mohla připravit. „Jakékoliv změny hladiny podzemní vody by mohly znamenat 

změnu tras podzemní vody a mohly by být pro nás jako pro lázně likvidační. 

 Museli bychom hledat jiné možnosti čerpání minerální vody, což by bylo hodně nákladné a 

nemáme dnes představu, jakým způsobem bychom to provedli,“ vysvětluje Zdeněk Růžička vedoucí 

technik lázní. 

Možný vliv nejen na prameny, ale i na klima Zbrašovských aragonitových jeskyní a nedaleké 

Hranické propasti už prokázal mnohaletý výzkum speleologů ze skupiny Hranický kras. „Pokud 

bude jakýmkoliv způsobem ohrožena stabilita, složení nebo proplynění pramenů, tak to vždycky 

ovlivní všechny tři lokality,“ říká členka skupiny Barbora Šimečková.  

Povodí Moravy ústy svého mluvčího Petra Chmelaře ale uklidňuje. Stavět se prý nezačne dříve, 

než bude hotová podrobná hydrogeologická studie. „V současnosti jsou připravené právě podklady 

pro zadání této studie, takže během několika dnů bude vypsáno výběrové řízení pro zpracování studie, 

která situaci v této lokalitě posoudí,“ uvedl Chmelař.  

Studie by podle něj měla být dokončena v polovině příštího roku. Teprve poté Povodí Moravy 

rozhodne o přesném typu stavby. Stanovený termín jejího zahájení v roce 2024 by to podle Chmelaře 

nemělo nijak ohrozit. 
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31. Experti prověří, jestli může přehrada zničit lázně i kras 

nase-voda.cz | 26. 11. 2018 | Nature media, s.r.o. | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Mladá fronta | 26. 11. 2018 | DNES; Petra Klimková | Mafra, a.s. 

24zpravy.com | 27. 11. 2018 |  

Lázně v Teplicích nad Bečvou i správa Zbrašovských aragonitových jeskyní mají značné obavy 

z vlivu plánované přehrady Skalička. Připomíná to olomoucká mutace deníku Mladá fronta DNES, s 

tím, že Povodí Moravy si proto zadá studii, která zjistí, nakolik může stavba nádrže okolí ovlivnit.  

Rozhodla o tom meziresortní pracovní skupina složená ze zástupců ministerstva životního 

prostředí a ministerstva zemědělství. Resorty tak reagují na alarmující odborné studie, které varují 

před tím, že vodní dílo s trvalou vodní hladinou může negativně ovlivnit kvalitu minerálních vod v 

Hranickém krasu. Doplatily by na to lázně v Teplicích nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové 

jeskyně i nejhlubší zatopená jeskyně světa Hranická propast.  

„Aktuálně je dohodnuto zadání v první řadě hydrogeologické studie, která se bude možnými vlivy 

na změny ve vodním režimu zabývat,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra 

Roubíčková. Jak dodala, následovat by pak měla i analýza, která bude řešit všechny možné dopady 

stavby díla. „Cílem analýzy je výběr nejvhodnější varianty. Studie bude zadávat ministerstvo 

zemědělství, konkrétně Povodí Moravy,“ doplnila Roubíčková.  

Vodní dílo u Teplic nad Bečvou se plánuje od roku 1997 jako klíčové opatření proti povodním, v 

poslední době se o něm mluví také jako o řešení pro stále častější období sucha.  

Odborníci z brněnské Mendelovy univerzity ale upozornili, že trvalé zaplnění díla vodou a 

navýšení hydrostatického tlaku bude znamenat nevratné změny v režimu minerálních vod i v jejich 

kvalitě. „Skalička ovlivní hydraulické poměry v oblasti. Její hladina má dosahovat dvaceti metrů, což 

jsou tři atmosféry, tedy strašně moc. Takový tlak urychlí průtoky vody v podzemí a ta tak nestihne 

mineralizovat,“ vysvětlil jeden z autorů studie, geolog Milan Geršl.  

 

32. 10 NEJ našeho kraje 

Olomoucký deník | 06. 12. 2018 | Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně 

Kostel Panny Marie Pomocné 

Kostel Panny Marie Pomocné, známý také pod názvem Maria Hilf, se nachází asi 3 kilometry od 

Zlatých Hor. Původně dřevěná kaple z 18. století byla přestavěna na kostel. Roku 1973 byl vyhozen 

do povětří.  

Práce na stavbě nového kostela započaly o 20 let později, v roce 1993, a vysvěcen byl o 2 roky 

později. Za zmínku stojí tradiční pouť tří národů (Čechů, Poláků a Němců), která se tu koná 

každoročně v září.  

Fort XVII  

V Křelově se nachází jedna z nejzachovalejších pevnůstek z takzvaného fortového věnce, jehož 

vrchním projektantem byl podplukovník Julius von Wurmbe. Modernizace opevnění okolo 

Olomouce byla realizována od roku 1850. Fort XVII se budoval mezi lety 1851–1853 a nachází se 

asi 2 kilometry od Olomouce.  

V současné době funguje jako muzeum. 

Zámek Plumlov  

Zámecký skvost, vybudovaný v letech 1680–1690 Janem Adamem z Lichtenštejna v 

manýristickém stylu, je vzdálený od Prostějova 8 kilometrů.  

Stojí za návštěvu nejen pro bohatý celoroční program, ale i pro své okolí, ve kterém se nachází 

Podhradský rybník, na nějž navazuje vodní nádrž Plumlov. 

Bazilika Navštívení Panny Marie  

Barokní klenot se tyčí nad Olomoucí ve Svatém Kopečku. Je důležitým poutním místem, které v 

květnu 1995 navštívil papež Jan Pavel II. a povýšil chrám na baziliku minor. 

Historie baziliky se začala psát v 17. století, když na tomto místě olomoucký měšťan Jan Andrýsek, 

nechal zbudovat kapli zasvěcenou Panně Marii. Při švédském obléhání v roce 1654 byla zničena. 

Avšak v roce 1679 už na tomto místě stál nový, větší kostel.  



375 

  

Slezský Semmering  

Pokud rádi cestujete vlakem, projeďte si trasu takzvaného Slezského Semmeringu. Jedná se o 

horskou železniční trať vybudovanou v hornatém terénu mezi Rychlebskými horami a Jeseníky. 

Poprvé byla zprovozněna v roce 1888.  

Stoupání ze stanice Hanušovice přes stanici Branná a Ostružná vrcholí ve stanici Ramzová (760 

m. n. m.). Tato zastávka je nejvýše položenou rychlíkovou stanicí v Česku.  

Muzeum Slezského Semmeringu pak naleznete v Horní Lipové.  

Pohraniční opevnění  

Jedná se o soustavu obranného opevnění v oblasti bývalých Sudet. Opevnění u Starého Města pod 

Sněžníkem bylo budováno v letech 1937–1938 jako odezva na stupňující se agresi fašistického 

Německa. Původně mělo být v oblasti Starého Města postaveno šestnáct objektů, nicméně se podařilo 

dokončit pouze šest pěchotních srubů. Prohlídka těchto železobetonových objektů je možná po 

domluvě.  

Sluňákov  

Nízkoenergetický dům nacházející se v blízkosti CHKO Litovelské Pomoraví vznikl v roce 1992 

a je otevřen školám, rodinám s dětmi i široké veřejnosti. Ideou Sluňákova v Horce nad Moravou je 

prohlubovat spojení člověka s přírodou a krajinou, v níž žije. Se Sluňákovem je úzce spjat i festival 

Ekologické dny Olomouc, který se pravidelně koná na přelomu dubna a května již od roku 1992. 

Pevnost Poznání  

Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci sídlí v historickém areálu Korunní 

pevnůstky.  

Nabízí vědu zábavnou a neformální cestou. Navštívit v něm můžete digitální planetárium nebo 

čtyři stálé expozice vybavené řadou přístrojů a modelů. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 

17.00. O víkendech od 9.00 do 18.00.  

Zbrašovské aragonitové jeskyně  

Unikátní jeskynní systém v Hranicích byl objeven v roce 1912, avšak pro veřejnost se jeskyně 

otevřely až o čtrnáct let později. Dnes jsou prohlášeny za národní přírodní památku. Jejich unikátnost 

tkví v působení atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve 

vápencích. Zároveň jsou také nejteplejšími jeskyněmi v Česku, teplota celoročně neklesá pod 14,5 

°C. Vnitřní výzdobu tvoří aragonity a gejzírové stalagmity.  

Synagoga  

Pokud zavítáte do Hranic, navštivte budovu zdejší Synagogy, která nyní funguje jako muzeum a 

galerie. Do roku 1940 v ní probíhaly i bohoslužby. 

Původně se jednalo o dřevěnou budovu ze 17. století, kterou však požár zcela zničil. Budova 

získala novou podobu – v maursko-byzantském stylu – na konci 19. století. Otevřeno je denně kromě 

pondělí od 9.00 do 16.00, v neděli pak o hodinu déle. 

 

33. Prameny, jeskyně, zdraví a odpočinek 

Naše rodina | 11. 12. 2018 Naše rodina |  Téma: Zbrašovské aragonitové jeskyně  

Lázně Teplice nad Bečvou leží na území dvou územních celků – Teplic nad Bečvou a Hranic na 

Moravě.  

Zvláštností je, že každému městu náleží jejich polovina. V areálu se nachází vstup do 

Zbrašovských aragonitových jeskyní a vede tudy turistická stezka ke zřícenině hradu Helfštýn.  

Návštěvník by neměl nechat bez povšimnutí ani nedalekou Hranickou propast, nejhlubší 

zatopenou sladkovodní jeskyni na světě, opředenou mnoha legendami. Řeč je o nejstarších lázních u 

nás, které letos slaví 465. sezónu. 

Areál je tvořen šesti lázeňskými domy rozesetými v údolí řeky Bečvy. Účinky unikátní 

mineralizované uhličité vody jsou využívány při léčbě srdečně-cévních onemocnění i ke snižování 

krevního tlaku. Celková ubytovací kapacita komplexu je 625 lůžek v 395 pokojích a pomoc tady 

celoročně najdou jak dospělí, tak děti.  
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Historie léčivé vody  

Teplická kyselka v řece Bečvě i jejím okolí vyvěrala na povrch statisíce let. Do písemných 

záznamů vstoupila v roce 1580, když lékař Tomáš Jordán z Klauznburku vydal knihu O vodách 

hojitelných neb teplicech moravských. Jednu z kapitol nazval Voda hranická - „Vody té koštovav, 

nemalou jsem na jazyku ostrost a kousavost cejtil, avšak žádné svíravosti na jazyk a požeradlo, ani 

jakého příliš velikého svědění neuvedla, než že chuti šeredné a ošklivé byla.“  

Všímal si také, že „žáby do ní uvržené hned zemrou, vprostřed řeky, kdež se pramenové 

vypryšťují, že se žádné ryby nenalézá. A hadův žádný na tom místě nebývá.“ Jordán také uvádí, že 

místním byla léčivá moc kyselky známá. „Obyvatelé divné moci této vodě připisují v nedostatcích 

žaludku, takže měšťané z rozkoše anebo potřeby v ní se myjíce, praví, že musejí čtyřikrát nebo pětkrát 

za den jísti, chtějí-li hlad zahnati.“ On sám však její konzumaci nedoporučoval.  

V polovině 19. století byly podniknuty pokusy o její chemickou analýzu. Řádnou pitnou kúru 

zavedl u lázeňských hostů až doktor Jiří Hadinger, působící zde od roku 1871. 

Dnes je kyselka doporučována jako příjemná a osvěžující stolní voda, jejíž vlastnosti jsou 

využívány ve vanových koupelích. Jako léčebný prostředek se používá oxid uhličitý v ní obsažený. 

Kde se vzaly lázně?  

Nejstarší a nejsilnější zdroj z hloubky 60,4 metru nese název po majiteli panství z 16. století – 

Kropáčův pramen. Voda z něj zásobuje několik lázeňských domů.  

První známky o lázních, lépe řečeno lázni, která patřila k Hranicím, zvané jako hranická teplíce, 

pocházejí z roku 1520. Léčil se zde majitel panství Vilém z Pernštejna, jehož nohy trápila dna. 

Základy lázeňství zřejmě položil v roce 1553 majitel panství Jan Kropáč z Nevědomí. Při pátrání 

po železné rudě narazil na vodní prameny. Nechal je svést do vydlážděné zastřešené jámy. Pro větší 

pohodlí hostů dal v blízkosti postavit hostinec.  

Z dochovaných zmínek o léčbě absolvované v Teplicích se dozvíme, že se zde například roku 

1580 léčili Zdeněk a Václav z Lobkovic, synové nejvyššího hofmistra Království českého - Ladislava. 

Při studiu v Olomouci onemocněli, po dva měsíce „hrubě prašiví byli“, takže museli jet do Teplic. 

Roku 1587 tu byl na léčení Tas Potštatský z Prusinovic, který v dopise olomouckému biskupství 

napsal: jest mi jedna noha otekla, takže s radou doktora svého v teplici hranické týden musím seděti.“ 

V roce 1590 se zde léčil významný vratislavský biskup Ondřej Jerin.  

 Nesnadný osud  

Rozvoj lázní zastavila třicetiletá válka. V roce 1624 byly opuštěny a na radnici přemístěny jen 

lázeňská pánev a kotel, v nichž se zřejmě ohřívala kyselka pro koupele. Následně byly oba přístroje 

zadluženou obcí prodány. Po válce se podařilo provoz obnovit. V roce 1622 získal panství olomoucký 

biskup, kníže a kardinál František z Dietrichsteina. V roce 1711 kníže Valtr Xaver vystavěl nové 

budovy a jednu menší určenou k vanovým koupelím. V roce 1715 se areál rozrostl o hostinec a stáje. 

Na počátku 19. století byla situace opět špatná, a proto „mnozí vznešení hosté štítíce se špíny a 

neřádu v lázních s nevolí je opouštěli, aby jich nadále již nevyhledávali". Do provozu je znovu uvedl 

v roce 1815 kníže František Josef z Dietrichsteina. Budovy opravil a hosté sem znovu našli cestu. Dr. 

August Zink si pochvaloval zde používaný starý způsob koupelí, kdy nemocný sedí přímo ve vřídle 

a voda není zbavována svého účinku nešetrným ohříváním.  

Jenže po vzestupu, začátkem 19. století, se dostavil úpadek. O další obnovu se postarala Gabriela, 

kněžna z Hatzfeldu, rozená z Dietrichsteina. Roku 1865 nechala starou budovu strhnout a na jejím 

místě vystavěla dvoupatrový dům v italském slohu a hostinec ve švýcarském stylu. V roce 1871 si 

areál pronajal Jiří Hadinger, provedl stavební úpravy a zavedl módní léčebnou kúru – pití čerstvého 

ovčího mléka. Podle záznamů ji v tom roce podstoupily tři stovky hostů a bylo provedeno pět tisíc 

koupelí. Jenže v roce 1879 smlouvu vypověděl a „lázně opět upadly a poklesly v malé zanedbané 

lázničky“.  

Další vlna rozvoje je spojena se jmény stavitele Antonína Tebicha a balneologa Arnolda Kučery, 

kteří je v roce 1901 pronajali. Snažení zastavila první světová válka. V roce 1924 se stala majitelem 

Okresní nemocenská pojišťovna v Moravské Ostravě, díky které se Teplice nad Bečvou změnily v 

moderní československé lázně.  
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Pomalu, ale úspěšně. 

Za dobu své existence zažily ještě několik vzestupů i pádů. Období první republiky přineslo 

nebývalý rozkvět a stavbu lázeňských domů (LD). Byla vystavena Ozdravovna pro muže a ženy, LD 

Moravan a jednopatrový LD Slovenka. Rok 1929 přinesl stavbu LD Janáček. O rok později se stala 

vlastníkem Ústřední sociální pojišťovna v Praze a v roce 1932 byl otevřen LD Praha. Další rozvoj 

zastavila okupace na jaře 1939 a život se vrátil do normálu, až v roce 1946.0 tři roky později vznikla 

dětská léčebna Radost. Lázeňské domy Bečva, Janáček a Moravan dnes poskytují pod jednou 

střechou všechny služby. Ať už je to ubytování, stravování, procedury nebo lékařská vyšetření. 

Dnešní podoba. 

Status lázeňského města zatím neumožňuje další výstavbu. „Důvodem jsou léčivé prameny, 

památková zóna, kulturní památky, krasové území a podzemní jeskyně,“ říká obchodní ředitelka Ing. 

Sabina Kodlová. „Stát si chrání přírodní bohatství, proto vodu nelze stáčet do lahví a prodávat ji. Je 

využívána při vanových koupelích. Není předepisována k pitné kúře, hosté ji ale mohou ochutnat v 

pitných pavilonech.“ Její teplota při vývěru je 22,5 °C, při koupelích se přihřívá na 34 °C. 

Kromě koupelí na hosty čeká mnoho léčebných procedur a dalšího vyžití. „Unikátní je například 

Polárium Arktika, chladová terapie, odborně řečeno kryoterapie, využívající vlivu velmi nízkých až 

extrémních teplot na lidský organismus. Procedura zahrnuje působení chladu okolo minus sto dvaceti 

stupňů Celsia po dobu dvou až tří minut a pohybovou aktivitu ve fitcentru,“ popisuje paní inženýrka. 

„Před vstupem návštěvník absolvuje zdravotní prohlídku a je mu zapůjčen speciální oděv.  

Pobyt mohou bez obav využívat všechny zdravotní skupiny obyvatelstva od osmnácti let.“  

Kryoterapie je hrazena zdravotními pojišťovnami a často ji využívají sportovci, neboť urychluje 

vyplavení kyseliny mléčné, obzvlášť po vrcholových výkonech. „Nezřídka k nám také jezdí lidé trpící 

syndromem vyhoření, i s tím si umíme poradit. Bohužel v dnešní době se s ním setkáváme stále 

častěji.“ 

Dům od domu  

Teplický lázeňský areál tvoří šest lázeňských domů. Bečva je odborný a speciálně zařízený 

léčebný ústav pro kardiorehabilitaci, oběhové a pohybové ústrojí. Praha je krásná funkcionalistická 

budova dominující malebnému parku. Nabízí luxusní ubytování v prvorepublikovém stylu. Slovenka 

poskytuje především rehabilitační péči. Janáček je spjatý se jménem hudebního skladatele Leoše 

Janáčka, který byl častým návštěvníkem. Služby nabízí především klientům nad 65 let, specializuje 

se na léčebně rehabilitační péči a pooperační rehabilitaci. Díky účinkům minerální vody si tady umí 

poradit i s cukrovkou. Přístupný je i široké veřejnosti, která může využít řadu léčebných a relaxačních 

procedur, bazén či Polárium. 

Moravan nabízí léčebné a krátkodobé wellness pobyty zejména pro samoplátce ve věku nad 55 

let. Dětská léčebna Radost je komplex připravený pro děti od roku a půl do osmnácti let i jejich rodiče. 

Léčí zde kardiologické obtíže, problémy pohybového aparátu, onkologická a nervová onemocnění a 

řeší problémy s obezitou.  

Kdy do lázní a proč? 

„Ne vždy k nám jezdí pouze pacienti,“ říká paní ředitelka. „Představte si, že potřebujete odpočinek, 

vypnout, změnit prostředí. K tomu jsou lázně ideální. My připravíme pobyt klientovi na míru. Ten 

pak změní rytmus, najednou nemusí vařit, uklízet. Sedne na kolo a projede se po okolí nebo půjde na 

procházku. Dopřeje si trochu rozmazlování při masáži nebo si půjde zaplavat, pořádáme i taneční 

večery nebo přednášky. To všechno je prospěšné a jednou za čas si člověk takový odpočinek 

zaslouží.“ Relaxační pobyty často využívají i firmy pro své zaměstnance, jezdí se sem školit hasiči, 

policie nebo piloti.  

Osobní zkušenost: 

Vzhledem k tomu, že mi nedomyká mitrální chlopeň, šla jsem do Polária s obavou, jak se budu 

cítit. Ta se ukázala jako zbytečná. Naopak - tato procedura je doporučována i kardiakům. Před 

vstupem jsem absolvovala zdravotní prohlídku. Hodnoty tlaku byly 125/ 85/ tep 85. Po mrazu a 

rotopedu na zahřátí mi naměřili hodnoty: 146/ 80/ tep 96. Cítila jsem se báječně, bušení srdce ani jiné 

obtíže se nedostavily. Pocitově mi bylo lépe než I po sauně.  
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Foto popis:  Masáž kokosovým olejem, která odstraňuje únavu a posiluje regeneraci organismu  

Foto popis:  Lázeňský dům Moravan skýtá klid a nádherný výhled  

Foto popis:  Wellness nabízí bylinnou saunu, vyhřívané lavice, solnou páru nebo ledopád  

Foto popis:  Gallašův pramen je jedním ze čtyř míst, kde si můžeme posedět a v klidu popít léčivou 

vodu  

 

04. PSEUDOKRAS 

1. Zasněženým skalním velkoměstem. 

2. Noc v jeskyni. 

3. Opět spali v jeskyni.  

4. Větší hlavy než želízké Čertovy mají jen v USA, tam jsou to ale prezidenti. 

5. Želízy upoutají na první pohled. Čertovy hlavy vytesané v pískovci nelze přehlédnout. 

6. Oblast labských pískovců  

7. Labský kaňon 

8. Útroby Bílého koně mají být přístupné. 

9. Lidí v Tiských stěnách je moc. Ničí skály. 

10. Do nitra Lysé hory 

11. Beskydy jsou „prcek“, kdysi byly pět kilometrů vysoké. 

12. Krása Lysé hory v podzemí. 

13. Beskydy jsou „prcek“, kdysi byly pět kilometrů vysoké. 

14. Broumovské stěny  

15. Krásná tělocvična v přírodě. To je kopcovité Novoborsko 

16. Zajímavosti k tématu. 

17. Svět může za kouzly podzemí jezdit k nám, tvrdí jeskyňář Jan Lenart. 

18. Zajímavosti k tématu. 

19. Svět může za kouzly podzemí jezdit k nám, tvrdí jeskyňář Jan Lenart. 

20. Vyluštili tajemství skalních měst. 

21. Unikněte vedru výletem. Jeskyně Nedamy a Klemperka vás ochladí a připraví zážitek. 

22. Ve Skalním údolí u Hodkovic nad Mohelkou uvidíte Skalní kapli, Medvědí kámen i Raubířskou 

jeskyni. 

23. Teplická divočina. 

24. Valašské skály opředené pověstmi. 

25. Skály v Maštalích.  

26. Klokočské skály jsou malé skalní město. Ukrývají ale největší jeskyní v Českém ráji. 

27. Kam na výlet. Jeskyně Blanických rytířů 

28. Jeskyně Drábovna: Historicky bohatá, byť neprozkoumaná. Jak vznikla a proč ji milovali i 

pastevci? 

29. Liběchovští bohové ve skalách na Mělnicku. 

30. Ondrášovy ďury, veřejnosti zapovězená část Lysé hory. 

31. Žulové krajiny nejen středních Čech 

32. Kokořínské skalní jeskyně a obydlí 

33. Pekelné doly u Lindavy obsadili čerti 

34. Rozsedlinové jeskyně Beskyd a jejich vznik 

 

01. Zasněženým skalním velkoměstem. 

Naše rodina | 23. 01. 2018 | Autor: Jan Vítek | Téma: Teplické skály 

Pískovcová skalní města právem patří k nejobdivovanějším skvostům naší krajiny a přírody. 

Zatímco během hlavní turistické sezóny v nich bývá doslova přelidněno, v zimě je tomu přesně 

naopak. V tuto dobu se tajemný svět pískovcových skal na severu a východě Čech promění ve 

skutečnou oázu klidu. 
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Pokud skály zahltí přívaly sněhu, jsou zdejší turistické trasy téměř neschůdné, ovšem když je zima 

na sníh poněkud skoupější, tak se výšlap po „ulicích“ a „náměstích“ skalního města může stát 

nevšedním a zároveň romantickým zážitkem. 

Skutečná skalní metropole 

Během zimy se skalní scenérie vyznačují proměnlivým a proto doslova neopakovatelným 

půvabem. Sněhový lem na mnoha místech zvýrazní kontury pískovcových útvarů, které bychom jindy 

možná minuli bez povšimnutí. Platí to i pro jedno z nejrozsáhlejších skalních měst na území naší 

vlasti – národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály – vystupující uprostřed CHKO 

Broumovsko. Místo je dobře dostupné, protože v bezprostřední blízkosti prochází silnice ve směru 

od Náchoda a Teplic nad Metují a také železniční trať Teplice nad Metují – Trutnov. Tato vpravdě 

skalní metropole je sice součástí jediné pískovcové plošiny, ale samostatný vchod mají dvě skalní 

partie – rozlehlejší Teplické skály a v severní části Adršpašské skály. 

Tichá ozvěna a vyhlídkový hrad 

Vchod do Teplických skal je poblíž železniční zastávky Teplice-Skály a samozřejmě tam nechybí 

ani parkoviště. V zimě bývá pokladna zavřená, takže na vstupném nejspíš ušetříme, a hned za 

vchodem se cesta ponoří do hlubokého, skalami lemovaného údolí. Prvním zastavením na trase je 

dřevěný altán zvaný Ozvěna. Kdysi se tu totiž pro kratochvíli návštěvníků střílelo z moždíře a pak 

počítalo, kolikrát se ozvěna odrazí od skalních stěn. Od tohoto zbytečného plašení lesní zvěře se už 

naštěstí dávno upustilo. 

Modré značení pak zvolna stoupá roklí Skalního potoka, kde ke zpestření trasy patří odbočka na 

vyhlídkový ostroh někdejšího hrádku Strmen. Výstup k němu po kovovém schodišti a v horní části i 

strmém žebříku je však náročnější a v zimě navíc limitovaný množstvím sněhu nebo námrazou. Na 

vrcholku výraznější stopy po středověkém strážním hradu nenajdeme, ale nepochybně poutavý je 

odtud pohled přes záplavu lesů do hlubiny pískovcových kaňonů – Skalního potoka a Vlčí rokle – i 

do okolí nedalekého městečka Teplice nad Metují. 

Tajemné rekordní podzemí 

Poblíž odbočky na Strmen si jen málokdo povšimne malých otvorů na dně rokle, přecházejících 

do tajemného podzemí Teplické jeskyně. Tvoří jej soustava převážně těsných síněk a chodbiček v 

mezerách mezi skalními bloky a zřícenými balvany, vyplňujícími dno členité rokle. Zdejší podzemí 

je ovšem dostupné – přesněji řečeno obtížně průlezné – jen speleologům, kteří zde už pronikli do 

délky 1065 metrů. 

To je i rekordní údaj mezi všemi tzv. pseudokrasovými jeskyněmi (jak se označují podzemní 

útvary, vzniklé jinak než krasovými procesy) na území naší vlasti. 

Bedřich Smetana i básník Goethe 

Větší pozornost však v dalším pokračování údolí poutají rozličné kamenné hříčky, kterým lidská 

obrazotvornost dala více či méně přiléhavá pojmenování. Hned při cestě například mineme Sklad 

sýrů, což jsou oblé, jakoby na sobě naskládané vrstvy pískovců, ve stromoví se skrývá Pernikářka s 

Permoníkem a ani mrazivé počasí nevyžene Myslivečka z čekané nebo Bedřicha Smetanu od 

klavíru… 

Na blízké Skalní bráně má pamětní desku Johann Wolfgang Goethe, což byl nejenom slavný 

německý básník a spisovatel, ale také nadšený geolog, kterého zdejší skalní města uchvátila už v 

sedmdesátých letech 18. století. Vysoko nad cestou se pak klene Vlaštovčí hnízdo, respekt budí k 

akci napřažená Řeznická sekera a přilehlému Skalnímu náměstí dominuje štíhlá Strážní věž s členitou 

partií Skalní nevěsty. 

Vyhrával tam i flašinet 

Na Skalním náměstí začíná i končí okružní modře značená trasa ústřední částí Teplického 

skalního města, provázená informačními tabulemi naučné stezky. Zprvu se proplétá úzkými 

soutěskami s poněkud širšími partiemi Velkého a Malého chrámového náměstí. Za Skalní korunou, 

což je štíhlá věž s malebně „zčechraným“ vrcholkem, se rozevře úchvatný amfiteátr strmých 

Chrámových a Martinských stěn, protnutý temnou průrvou Skalního chrámu. Jeho klenba, zvaná též 

Gotický dóm, je téměř padesát metrů dlouhá i vysoká a jak se na správný chrám patří, nechybí ani 
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Kazatelna a Monstrance. Už před dvěma staletími dovnitř vodil návštěvníky průvodce vybavený 

hořící loučí a příjemnou atmosféru se snažil vylepšit také vyhrávající flašinet… 

Skalní chrám je volně přístupný, ovšem v posledních letech tu počátkem jara dostává před turisty 

přednost párek sokola stěhovavého, hnízdící na výklenku skalní stěny. Během zahnízdění je proto 

vstup do příslušné části turistického okruhu omezený. 

Vládce hor bez kalhot 

Následující, poněkud rozevřenější partii při prohlídkové trase se odedávna říká Krakonošova 

zahrádka. V zimě je ovšem její půvab poněkud studený, ale s „Krakonošovým majetkem“, 

roztroušeným v přilehlých skalních partiích, se tu setkáme též v pojmenování řady dalších útvarů. 

Tak například k nejštíhlejším věžím v Teplických skalách patří Krakonošovo párátko a o 

zřejmých problémech s chrupem svědčí i poněkud „vykotlaná“ Krakonošova stolička. Sportovního 

ducha pak prozrazuje Krakonošův míč - bachratý balvan zaklíněný v temné soutěsce u Chrámového 

náměstí, o uměleckých sklonech zase mají návštěvníka přesvědčit Krakonošovy tympány, 

Krakonošova harfa, Krakonošovo piano či Krakonošovy varhany. Jakoby pohozeny stranou zůstávají 

i během nevlídné zimy Krakonošovy rukavice a nikdo z němých svědků okolního světa skal jistě 

neprozradí, při jaké příležitosti přišel všemocný vládce hor o své kalhoty… 

V Sibiři jako na Sibiři 

Kromě legendární postavy Krakonoše se inspirací k pojmenování některých skal staly také 

pitoreskní útvary, jakoby vystřižené ze „zkamenělého safari“. I v tomto případě jde samozřejmě o 

zcela nahodilé hříčky přírody, vzniklé postupným zvětráváním nestejně odolných vrstev pískovců. V 

členitých okrajích skalní stěny tak naší pozornosti asi neujdou Kanec a Pes, Orel, Spící labuť i 

poněkud kuriózní dvojice – Ježek na žábě. 

Přítomnost Ledního medvěda v další části turistického okruhu pak už předznamenává blízkost 

Sibiře. Tímto příznačným pojmenováním je totiž označována těsná a studená soutěska, ve které to 

během zimních měsíců, a nezřídka i dlouho do jara, opravdu vypadá jako „na Sibiři“. Někdy zde 

bývají sněhové bariéry natolik vysoké, že zcela znemožní, nebo alespoň značně znesnadní průchod 

soutěskou. V tom případě nám nezbyde nic jiného než se vrátit stejnou trasou přes Chrámová náměstí. 

Ledová výzdoba Vlčí rokle 

Turistickým značením jsou samozřejmě dostupné i další partie Teplického skalního města. 

Kouzlem romantiky doslova dýchá například Vlčí rokle, vyhloubená horním tokem říčky Metuje 

a od vstupu do skal procházená žlutě značenou trasou. V tomto půvabném, asi čtyři kilometry 

dlouhém skalnatém údolí se střídají úseky širší s těsnými úžinami. K místním zajímavostem patří 

nezamrzající Stříbrný pramen, v němž vyvěrající voda víří nános písku se „stříbrně“ lesklými 

šupinkami slídy. Výhradně zimní záležitostí jsou pak úchvatné ledopády a rampouchy, zdobící 

vodopádové stupně a temné převisy v bočních roklích. Jedné z nich se proto říká Ledová. 

Průchod přes mokřinové úseky pak usnadňují povalové chodníky, směřující do méně 

navštěvované horní části Vlčí rokle. Odtud vede značená spojka do sousedního Adršpašského 

skalního města, ale tento sice docela krátký, ale díky soustavě dřevěných schodů a žebříků poněkud 

náročnější přechod může být v zimě docela nebezpečný a proto si jej ponecháme až na letní 

turistickou sezónu. To ostatně platí i pro jižní okraje Teplických skal u osady Skály, dostupné po 

silničce nebo žlutě značené cestě z Teplic nad Metují. Největším lákadlem je tam nedávno otevřená 

rozhledna na vrcholku Čápa (s nadmořskou výškou 786 metrů jde o nejvyšší bod celé skalní oblasti) 

nebo bizarní zřícenina hradu Skály, zvaná též Bischofstein. 

Foto popis| Martinská stěna dominují turistické trase 

Foto popis| Zimní scenérie Teplických skal z vyhlídky na Strmenu 

 

02. Noc v jeskyni. 

TV Barrandov | 10. 02. 2018 | Téma: Kokořínsko  

Petra Květová Pšeničná, moderátorka 

Spaní pod širákem není jen letní záležitost. Nadšenci z celé republiky stanují v zimě už mnoho let.  

Na severu Čech ale v noci na dnešek přespávali nejen pod plachtou, ale také v jeskyni. 
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Jarda 

Nás baví ta krajina, baví nás to okolí a myslím si, že to tady má šťávu. 

Jan Pudich, redaktor 

Zhruba 30 nadšenců si v pátek sbalilo karimatky, spacáky a vyrazilo přespat do velké 

Cikánské jeskyně nedaleko Sloupu v Čechách. Pro ostřílené borce to nebyla první akce tohoto typu. 

Letošní zima pro ně není žádnou výzvou. V noci bylo totiž jen mínus dva stupňů. 

Karel 

Loni v Chebu to bylo mínus 17, to byla zima, to jo, ale když máte dobrý vybavení, tak to jde. 

Vladimír 

No bylo to asi mínus 22. 

Petr Randus, organizátor akce 

Tady pamatuju před 6 lety, bylo mínus 28, jo, to byl sníh, rampouch byl ohromnej, bylo to 

nádherný, no. 

Jan Pudich, redaktor 

I do mínus 2 stupňů se ale hodí spacák do extrémních podmínek. Zase taková legrace to v noci 

nebyla. 

Jarda 

Spacák mám krátkej, takže mi kouká půlka těla ven a je mi opravdu zima. 

Osoba 

No má to tu, tu klemu, která to jako za to, zatěsní a pak tady je taková tkanice, kapuce. No a do 

toho se člověk nasouká a musí se zdrhnout. 

Jan Pudich, redaktor 

Do mrazivé noci nevyrazili pouze zkušení trempové, ale i mladí milovníci extrému. Tomu 

nejmladšímu je teprve 11 let. 

Pepa 

Problém byl asi největší jít v noci na záchod. Já myslel, že tady budeme jenom my tři. Ale pak 

jsem viděl tady ty spacáky, tak vím, že tady už někdo je. 

Jan Pudich, redaktor 

V poslední době se podobné extrémní zážitky těší velké oblibě, a tak se není čemu divit, že dorazil 

srdcař až z Klatov. 

Osoba 

Jako je to šest hodin vlakem, no. Byli jsme třeba v Polsku. Pod Králickým Sněžníkem z druhý 

strany v Polsku, to byla asi nejdál, kam jsem jel. 

Petr Randus, organizátor akce 

No dnešní akce je 16. ročník zimního stanování U poustevníka Samuela, jdeme na výlet, máme 

domluveno rozhlednu, tak budeme mít prohlídku skalního hradu, pak večer chodíme do restaurace si 

sednout. 

Jan Pudich, redaktor 

Otužilce čeká v jeskyni ještě jedna noc, která by měla být ještě o dva stupně mrazivější než ta 

dnešní.  

 

03. Opět spali v jeskyni.  

Metro | 12. 02. 2018 | Téma: Kokořínsko – Cikánská jeskyně 

Ve Sloupu v Čechách proběhl o víkendu již 16. ročník Zimního stanování u poustevníka Samuela.  

Parta zarytých trampů tady dvě noci strávila v Cikánské jeskyni a jejím okolí. Letos je nepřekvapilo 

tak kruté počasí jako před šesti lety. To bylo minus 28 stupňů. 
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04. Větší hlavy než želízké Čertovy mají jen v USA, tam jsou to ale prezidenti. 

novinky.cz | 17. 03. 2018 | Autor: Vratislav Konečný | Téma: Kokořínsko 

Měkký pískovec je předurčen k sochání, tesání, ohlazení, je tvárný. Proto se s vervou pustil do 

opracování obřích bloků u Želíz začínající sochař Václav Levý. Stvořil obří Čertovy hlavy, větší 

výtvor mají Američané v podobiznách čtyř prezidentů na Mont Rushmoru v Black Hills. 

V Černých horách v Jižní Dakotě byly postupně vytesány obličeje Lincolna, Roosevelta, 

Washingtona a Jeffersona. Původně tu měli zírat generál Custer nebo Bufalo Bill. Měli přitáhnout 

turisty. To ve skalách u Želíz tomu bylo jinak. 

Monumentální čerti i blaničtí rytíři 

Václav Levý přišel v jedenadvaceti letech na liběchovský zámek, panství Antona Veitha, jako 

kuchař. Přes zápřah v kuchyni mu zbyl i volný čas. Táhlo ho to do skal. Obrovské kamenné bloky v 

lesích v něm probudily touhu je oživit, do dřeva vyřezával stále, proč to nezkusit do kamene. 

Za pět let, od roku 1841 do roku 1846 vytvořil několik romantických sochařských skulptur. 

Veithovi učaroval Levého přirozený dar a nechal mu volnou ruku, takže kuchař se mohl věnovat své 

zálibě. 

Skalní objekty jsou rozesety na trase přibližně dvanácti kilometrů s malým převýšením, je to velmi 

nenáročná procházka. Východištěm bývají Želízy, nad nimi se tyčí obří hlavy. Na protější stráni 

najdete Klácelku, pojmenovanou po romantickém básníkovi Františku Matěji Klácelovi. 

Jako mnoho jiných vlastenců Klácel doufal, že až nám bude nejhůř, otevře se Blaník a vyjedou 

jezdci. Ne v čele se svatým Václavem, ale Žižkou. Je tu vytesán, zrovna jako Prokop Holý. Rytíři 

jsou stále zakleti v kameni a většinou bez tváře. Dejte vandalovi příležitost, hned se vám odmění. 

Klácelovi se výtvor natolik zalíbil, že se chtěl do skal odstěhovat a psát tu pokračování svého 

Lišáka Feriny. 

Skály si o opracování přímo říkaly 

Levý se pustil i do dalších témat. Čertovské hlavy mu jaksi vylezly z devítimetrové skály samy. 

Stačilo pár vymletin, pár výstupků a bylo rozhodnuto. Pekelník se na něj ze skály šklebil, sochař mu 

pomohl na svět. 

Levý tesal do pískovce podle představ, které v nich viděl. Tak vznikla Harfenice, nebo Had. Zmijí 

tu prý bývalo spousta. Zda to byla Levého úlitba hadímu králi nebo prostě kámen zval k úderům do 

hadí podoby, kdo ví, každopádně se můžete pokochat hadem přeseknutým na půlky. Kámen. 

Harfenice s jeskyní U ještěra je také velmi hezká, jakoby plánovitě zasazená do terénu. Na trase také 

narazíte na útvar Sedm chlebů. 

Jeden z nejslavnějších sochařů 

Levý měl štěstí na mecenáše, Veith ho poslal studovat do Prahy a později do Mnichova, k sochaři 

L. Schwanthalerovi, který pro Veithův Slavín u blízkých Tupadel vytořil hrdinské a mystické sochy 

našich dějin (nyní v lapidáriu Národního muzea). Levý žil letech 1854 až 1864 v Římě, byl jedním z 

nejvýznačnějších sochařů 19. století. Jeho žákem se stal i V. Myslbek. Asi dva kilometry od Ještěra 

je jeskyně Mordloch. 

Podle pověsti pod skalním převisem přebývaly osoby, které byla se zákonem na štíru. Sídlil tu 

jakýsi zeman Jan Dubínský z Dubína. Kdo to neví, tak na Kokořínsku řádila slavná banda 

Petrovských. 

Hlavy byly nedávno odkryty od stíněných borovic, jsou dobře viditelné ze silnice. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/str...-v-usa-tam-jsou-to-ale-prezidenti.html 

 

05. Želízy upoutají na první pohled. Čertovy hlavy vytesané v pískovci nelze přehlédnout. 

ctidoma.cz | 28. 03. 2018 | Autor: Milan Bauer | Téma: Kokořínsko 

Nenápadná obec Želízy se nachází v údolí Liběchovky asi 9 kilometrů severně od Mělníka.  

Žije tu něco přes 500 obyvatel, kteří se ale mohou dmout pýchou. Atraktivních míst v ní a jejím 

okolí totiž najdete skutečně hodně. 

První zmínka o vsi Želízy je z roku 1360, kdy Mikuláš Pátek ze Želez pronajal zdejší statek 

strahovskému premonstrátskému klášteru. První zmínka o vsi Malý Hubenov, dnešní části Želíz na 
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opačné straně Liběchovky, je pak z roku 1376. Malý Hubenov byl zpustošen během třicetileté války 

a znovu osídlen až na konci 18. století. Název obce je odvozován od železitých pramenů. 

Želízy byly až do počátku 17. století českou obcí, postupně se však poněmčovaly a před první 

světovou válkou zde žily jen tři české rodiny. V roce 1921 se zde k české národnosti hlásilo pouhých 

23 občanů. 

Obec Želízy se dříve jmenovala Želizy. Německá varianta názvu obce je Schelesen. Leží v 

nadmořské výšce 180 m n. m. a mají rozlohu 11,06 km2. 

V letech 1919-1923 zde v Stüdlově penzionu, kde má dnes pamětní desku, bydlel spisovatel Franz 

Kafka. Rovněž tu působil hudební skladatel Josef Křička, který byl i prvním českým kronikářem 

obce. Za druhé světové války byly Želízy v rámci Sudet připojeny k Velkoněmecké říši, po válce zpět 

k Československu a obyvatelé německé národnosti byli vysídleni. 

Turistické centrum 

Jádrem obce je vesnice Želízy na levém břehu Liběchovky a osada Malý Hubenov na pravém 

břehu. Součástí obce Želízy jsou ale i části Sitné a Nové Tupadly, které leží ve vyšší poloze ve 

vzdálenosti asi 3 a 5 kilometrů severovýchodně při hřebenové silnici III/27310. 

Počínaje 19. stoletím je obec turistickým centrem. V Malém Hubenově se nachází kemp a 

koupaliště. Želízy a Malý Hubenov jsou rozcestím několika cyklotras a pěším značných turistických 

tras, mezi Želízami a Malým Hubenovem odbočuje krátká naučná stezka do mokřadu a lužního lesu 

v nivě Liběchovky. Na severním okraji vsi pak začíná chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Oblast 

je západně a jižně chráněna jako přírodní park Rymáň. 

Samotná dominanta obce stojí při odbočce silnice na Dolní Zimoř. Jedná se o budovu s věžičkou 

s hodinami, v níž působí dvoutřídní obecní základní škola. Ta od roku 2003 tvoří jednu právnickou 

osobu s mateřskou školou, jejíž budova je na kraji vsi. 

Obcí prochází silnice I/9 Zdiby - Mělník - Želízy - Česká Lípa - Rumburk. Železniční trať ani 

stanice na území obce nejsou. Nejblíže obci je železniční stanice Liběchov, která je vzdálena 2 km. 

Leží na trati 072 v úseku z Mělníka do Litoměřic. 

Čertovy hlavy 

Kousek od obce Želízy najdete také monumentální skalní skulptury. Řadu reliéfů vytesal v 

polovině 19. století do pískovcových skal sochař Václav Levý. Čertovy hlavy jsou asi 9 m vysoké 

skalní reliéfy dvou obřích (čertovských) hlav vytesaných do pískovcových bloků v borovém lese. 

Z hlediska rozměrů se jedná v českých poměrech o zcela unikátní dílo. Postaral se o něj sochař 

Václav Levý, a to v letech 1841-1846. Jednalo se o kuchaře liběchovského zámku a později také 

jednoho z nejvýznamnějších sochařů 19. století. Jeho pozdější díla naleznete v kostele sv. Karla 

Boromejského a v chrámu sv. Víta v Praze. 

Čertovy hlavy jsou volně přístupné po modré turistické značce od obecního úřadu v Želízech. V 

těsné blízkosti je také jeskyně Klácelka s prostorem před jeskyní, kterému se říká Blaník. Najdete 

tu rozměrné reliéfy Jan Žižky, Prokopa Holého, Zdeňka Zásmuckého a trpaslíků, kteří kovají zbraně 

pro Blanické rytíře. 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/20...ertovy-hlavy-vytesane-v-piskovci-nelze 

 

06. Oblast labských pískovců  

ČRo Sever | 31. 03. 2018 | Téma: Labské pískovce 

Frederik Velinský, moderátor 

Oblast labských pískovců na Děčínsku a Ústecku je velmi bohatá na podzemní prostory. Od 

úzkých škvír po chodby a jeskyně, kam se pohodlně vejde i člověk. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Přestože jde o chráněnou krajinnou oblast a v případě kaňonu řeky Labe dokonce o národní 

přírodní rezervaci, kde by se návštěvníci měli pohybovat jen po značených cestách, mnohé z 

těchto jeskyní jsou opakovaně vyhledávány turisty. 

Frederik Velinský, moderátor 

V některých dokonce můžete najít návštěvní knihy, do nichž se příchozí zapisují. 
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Veronika Kindlová, moderátorka 

Kolik jich vlastně je? Jak moc tito návštěvníci svou občasnou přítomností jeskyním škodí? A 

kolik návštěv jsou Labské jeskyně schopné unést, aniž by jim to nějak ublížilo? 

Frederik Velinský, moderátor 

Takové otázky si před časem položili vědci z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vliv návštěvníků na jeskynní ekosystémy zkoumali spolu se 

svými studenty, a také se studenty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky jejich bádání otiskl ve svém 

únorovém čísle vědecký časopis Sustainability pojďme si o nich teď říci něco bližšího. Podobné to 

nepochybně bude i v dalších našich jeskyních. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Výsledky jejich bádání otiskl ve svém únorovém čísle vědecký časopis Sustainability, pojďme si 

o nich teď říci něco bližšího. Podobné to nepochybně bude i v dalších našich jeskyních. 

Frederik Velinský, moderátor 

Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský. 

 

07. Labský kaňon 

ČRo Sever | 31. 03. 2018 | Téma: Labské pískovce 

Frederik Velinský, moderátor 

O tom, jak se vědci z fakulty životního prostředí ústecké univerzity k problematice jeskyní dostali 

mi vyprávěl biolog Michal Holec. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Mimo jiné spoluautor knihy o nekrasových jeskyních Ústeckého kraje, která vyšla před 9 lety a 

o níž jsme si tehdy v našem pořadu povídali. 

Michal Holec, biolog 

Problematikou jeskyní začal na Fakultě životního prostředí zkoumat kolega náš z katedry 

přírodních věd, doktor Richard Pokorný a z počátku se vlastně zabýval hlavně evidencí jeskyní v 

neovulkanitech severních Čech, to byla práce rešeršní, ale i ta ranní, kdy ty jeskyně vlastně musel 

znovuobjevit, nalézt je, najít k nim prostě přístup, což nebylo tak jednoduché, jsou popisy, byť třeba 

dokonalé, ale uprostřed kamenitého lesa najít někde skulinku mezi kameny nebylo jednoduché. Když 

tu práci /nesrozumitelné/ víceméně, tak teda oslovil i mě, jako biologa, abych mu pomohl nějakým 

způsobem naplnit ty informace o těch jeskyních a doplnit vlastně takovou tu geologickou, 

morfologickou charakteristiku. Snažili jsme se totiž zjistit něco víc o oživení těch jeskyní, zabývali 

jsme s některými drobnými živočichy, pavouky, některými brouky, hlavně tím, co tady jsme schopni 

nějak personálně zabezpečit. Informace, které jsme potom získali, jsme teda dali do knížky. Máme 

poměrně dobrý ohlas na ni, spoustu nadšenců, lidí, kteří prolézaj ty jeskyně v tom našem okolí se 

rádo podívá i do těch drobnějších jeskyní, protože tady není oblast nějakých rozsáhlých jeskyní.  

Výzkum v Labských pískovcích potom v podstatě měl navázat na výzkum v neovulkanetech 

severních Čech, akortáže přece jenom časově to bylo už příliš náročné pro nás, protože ta oblast je 

obrovská, jeskyní je tam mnoho a některé ty jeskyně jsou přístupné v podstatě pouze horolezecky, 

takže tady jsme se trošku jako zasekli, nicméně já jsem na nějakém malém spektru jeskyní 

pokračoval a při té příležitosti jsem vlastně potkal kolegu Kuklu, dneska doktoranda Přírodovědné 

fakulty Karlovy Univerzity v Praze, tenkrát studenta, který dělal magisterskou práci mapoval dopad 

turistiky v jeskyních, nebo prostě jakékoliv návštěvnosti na ty ekosystémy, je tam možné najít leccos 

a on se to snažil nějak přesně zdokumentovat. Zároveň byl dobrým průvodcem vlastně 

ty jeskyně znal, znal tu techniku horolezeckou, takže jsme v tom výzkumu pokračovali a chtěli jsme 

se trošku dozvědět víc o tom dopadu těch turistů na místní organizmy. Dostali jsme se tedy i na další 

lidi potom na fakultě, protože nakonec se ukázalo, že nejlepší pro to zjištění dopadu vlastně té 

turistiky bude výzkum zaměřený na mikroorganizmy, protože nakonec se ukázalo, že nejlepší pro to 

zjištění dopadu vlastně té turistiky bude výzkum zaměřený na mikroorganizmy, protože 

mikroorganizmy jsou v podstatě všudypřítomné, jsou v každém vzorku, zatímco s jinými organizmy 

jsme měli ty problémy, že se vyskytovali v malých počtech, takže to úsilí získat je by bylo mnohem 
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větší, takže jsme se obrátili na další kolegy a zejména tedy na kolegu docenta Trögla, který vlastně tu 

mikrobiální činnost garantoval. 

Frederik Velinský, moderátor 

Kolika jeskyní se ten váš výzkum týkal a jak vypadá taková obvyklá jeskyně v tom kaňonu Labe? 

Michal Holec, biolog 

Určitě jsem nenavštívil všechny jeskyně, navštívil jsem několik desítek těch jeskyní, což bylo pro 

mě velkým zážitkem a asi i maximem. Byl jsem teda nucený použít i horolezecké techniky. 

Ty jeskyně v podstatě někde jsou velmi úzké chodby, kde se spouštíte několik, nebo i třeba 10, 20 

metrů do hloubky. Pro člověka nezkušeného to není příliš příjemný pocit. Potom v podstatě následují 

různé plazivky, místy se můžete postavit, místy jsou to potom zase prostory relativně rozlehlé, ale 

rozhodně to není Český kras, nebo kras obecně, kde jsou různé teda ty krasové útvary, z nichž asi 

nejznámější pro každého jsou krápníky, takže nic takového tam nevidíme, ale ta atmosféra v tom 

podzemí je úžasná, je tam ticho, je tam klid, to co vlastně popisujeme, že lidé bez povolení lezou do 

těch jeskyní. My jsme todlecto v podstatě jako dokázali i chápat a vůbec se nedivíme tomu, že ty 

knihy v těch jeskyních jsou vlastně plné záznamů od různých turistů a popisu nějakého dojmu.  

Ty jeskyně jsou poměrně jako chudé, nic moc tam nevidíte, tu a tam je nějaký motýl, tu a tam 

nějaký pavouk, nějaký nápadnější druh, ale je tam toho velmi málo, i když se na to soustředíte. Někdy 

to trvá desítky minut nebo i hodiny, než něco najdete. Nějaká výzdoba je minimální, občas můžete 

najít třeba i větší koncentrace zkamenělin na stěnách, což můžete ale i venku, takže jde spíš o tu 

atmosféru. Co se týče počtu jeskyní, které jsme zkoumali, tak bylo jich 12, vzorky byly odebrány z 

většího počtu jeskyní, ale některé vzorky se nepodařilo pravděpodobně dobře zanalizovat, byly tam 

určité rozdíly ve výsledcích, v takovém případě prostě není možné ty výsledky použít, takže vzorky, 

který jsme považovali za hodnotitelný, se potom stáhly k 42 jeskyním. 

Frederik Velinský, moderátor 

Jeskyně Labského kaňonu pochopitelně nejsou zcela bez života, jak nám ale prozradil biolog 

Michal Holec, najít ho, to je trochu problém. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Netopýři se skrývají ve skulinách. Na chrostíky, blanokřídlý hmyz, pavouky a různé brouky 

můžete narazit třeba až po hodinách trpělivého čekání. Není divu. Jeskynní prostory jsou chudé na 

potravu, živiny a samozřejmě i na světlo. 

Frederik Velinský, moderátor 

Další drobnější organizmy zase pouhým okem neuvidíte. Jde o houby a především o bakterie. K 

jejich odhalení a výzkumu musíte použít sofistikovanější metody. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Jak ovlivňují život pro ně neviditelných zástupců jeskynního mikrosvěta turisté a návštěvníci? 

 Tím se zabýval již zmíněný biolog Josef Trögl, vedoucí katedry Technických věd fakulty 

Životního prostředí ústecké univerzity. 

Josef Trögl, biolog 

Tak já bych nejdřív řekl, že jsme je taky neviděli, protože my používáme v podstatě čistě chemické 

analýzy. To znamená, stanovujeme fosfolipidové mastné kyseliny z biologických membrán, těch 

mikroorganizmů, což mimo jiné má ten pozitivní dopad, že vidíme celkovou biomasu i třeba 

mikroorganizmu, který nejdou v laboratoři kultivovat, takže je to jako metoda poněkud přesnější, ale 

neviděli jsme je a ani se o to nesnažíme. Ta návštěvnost, tady se nám jasně prokázalo, statisticky 

velice významně korelace vlastně mezi tím, jak se těm mikroorganizmům daří a kolik je návštěvníků 

podle knih, respektive ještě podle doplňkových dotazníků, které tam kolega Jarda Kukla realizoval.         

Asi v intervalu 2 let. Zjednodušeně řečeno, čím víc nám chodí do jeskyně lidí, tím lépe se těm 

mikroorganizmům daří, což jako z pohledu jednotlivé bakterie nebo jednotlivé houby je asi dobře, z 

pohledu ekosystémového, ekologického to dobře není, protože právě  indikuje to narušení, ten vliv 

teda návštěvnosti. Proč to tak je? Je pravděpodobně ze dvou důvodů, jednak teda ty návštěvníci tam 

zjevně nosí další živiny, na které samozřejmě ta jeskyně chudá, takže tím zlepšujou ten fyziologický 

stav, ten život těch mikroorganizmů, ať už to je prostě nějaká svačina rozdrobená na zem, nebo ty 
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odpadky a všechno možné a jednak asi tam pravděpodobně zanášejí i externí mikroorganizmy, které 

by přirozeně jako v tom ekosystému jeskyním nebyli. To jsou asi ty dva hlavní důvody, které se oba 

jako statisticky potvrdili. Naše metoda těch fosfolipidových mastných kyselin neumožňuje příliš 

detailní členění toho mikrobního společenstva, nicméně jsme schopný podchytit ty hlavní 

dominantní, mikrobiální skupiny, to znamená odlišit od sebe třeba firmykuté z granpozitivní bakterie, 

proteobakterie a převážně gram negativní bakteri nebo aktino bakterie a zase od hub a právě se tady 

ukázalo, ten statisticky významný vliv na to, že to společenstvo se mění v závislosti na to, kam teda 

návštěvníci chodí nebo nechodí a v závislosti na tom, kolik jich tam chodí. 

Frederik Velinský, moderátor 

Některé labské jeskyně jsou navštěvovány pouze zřídka. Ročně do nich zavítá třeba jen pár 

jednotlivců. V jiných je podstatně hustší provoz. Počty návštěvníků tam dosahují 6 až 7 set ročně. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Naši badatelé se na základě získaných dat pokusili odhadnout, jaká maximální návštěvnost je 

pro jeskynní ekosystém ještě únosná. Hovoří biolog Michal Holec a po něm opět Josef Trögl. 

Michal Holec, biolog 

No, musíme samozřejmě vycházet z nějakého omezení tý metody, čili my jsme se zabývali v 

podstatě jenom tou otázkou, jestli ten vliv se dá nějak prokázat, nebo nedá, takže ten vliv tam máme 

nějak dokumentovaný těmi lidmi, že tam chodí a z toho můžeme odhadnout, že zkrátka po nich tam 

nějaká stopa zůstává. Nicméně nevíme, jestli to je nějak viditelné nebo není, čili na příkladu toho 

mikrobního společenstva, respektive těch parametrů, které jsme měřili, jsme dokázali, že tam vliv je.  

A samozřejmě teď se můžeme ptát dál, jestli je ten vliv nějak významný, nejenom zda je významný 

statisticky, ale zda nám to nějako vadí nebo nevadí. Jo, dává to smysl nějakému dalšímu výzkumu, 

tady kolega říká, že vlastně těm bakteriím se tam lépe daří, ale ono jak už to tak bývá, když se někomu 

lépe daří, tak se zase někomu jinému hůře daří, takže i tady by bylo možné dokázat třeba, že některé 

ty druhy ustupují, ale zase je otázka potom, jestli by to byla už nějaká konečná odpověď, protože zase 

my máme jeskyně a máme podzemí a pro mnoho těch organizmů je podzemí obrovskej a nekonečnej 

prostor téměř z našeho pohledu, takže pokud my pouze prokážeme, že ta návštěvnost tam mění ty 

podmínky, tak to ještě neznamená, že v těch jeskyních není pousta míst, kde by ty podmínky 

přetrvávali téměř beze změny, tam jako je pořád nějakej prostor pro nějaké takové jako zmapování 

toho, co se tam děje, dokonce i těmi metodami, které jsme použili. 

Josef Trögl, biolog 

Na to, abysme řekli, jako kolik lidí tam teda může vstoupit, aby to nemělo ještě vliv na ten 

jeskynní ekosystém, není úplně lehké odpovědět. A my jsme se teda pokusili aplikovat trošku 

pokročilejší, vícerozměrné statistické metody, počítal to kolega Popelka tady od nás z fakulty, 

myšlenka byla taková, že jsme rozdělili ty jeskyně na tři kategorie, který byly tak zhruba početně 

rovnocenné, podle návštěvnosti. Návštěvnost malá do 30 lidí za rok, návštěvnost střední do 500 lidí 

za rok a návštěvnost vysoká přes 500 lidí za rok. No a porovnali jsme podle všech teda naměřených 

údajů, které jsme měli k dispozici tydlecty tři kategorie vlastně vedle sebe a vyšlo nám, že návštěvnost 

nízká a návštěvnost střední jsou statisticky srovnatelné, kdežto návštěvnost vysoká už dává výrazně 

odlišný obraz o tom mikrobním společenstvu i třeba o tom zastoupení živin a prostě všeho, co jsme 

byli schopní z těch sedimentů zjistit. Čili pokud předpokládáme a to je jako klíčový předpoklad, který 

se dá velice obtížně potvrdit, že ta návštěvnost malá je tak malá, že nemá vliv na to jeskynní 

společenstvo mikrobiální, tak pak můžeme říct, že i ta návštěvnost střední nemá jako statisticky 

významný vliv na to jeskynní společenstvo. A naopak návštěvnost vysoká teda má prokazatelně 

významný vliv na mikrobní společenstvo. To je taková jako suchá řeč statistiky, takže z toho jsme 

dospěli k nějaké hodnotě 165 návštěvníků, což je ovšem střední hodnota těch středně 

navštěvovaných jeskyň, kde by to asi tak mohlo být akceptovatelné, čili pokud by se třeba správa 

CHKO rozhodovala, kolik tam ročně povolí vstupů, tak tady todle číslo by aspoň z mikrobního 

pohledu byla tedy indikativní. Pak je samozřejmě otázka, co ty další organizmy, což jsou zase jako 

trošku jiné otázky, ale těch 165 návštěvníků nám jako z těch našich dat vyšlo jako použitelná hodnota. 
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Frederik Velinský, moderátor 

Znamená to, že právě tato zjištěná hodnota je pro vědce hlavním přínosem celého výzkumu, 

uplatní se v praxi třeba při různých ochranářských aktivitách? 

Michal Holec, biolog 

Věda nás nepustí s nějakými unáhlenými závěry ven, abyjsme zkrátka řekli jako, že jsme zjistili 

nějaký posun v mikrobní společenstvu a z toho udělali hned závěr, že všechno je špatně a nikdo tam 

nesmí chodit. Nikdo tam nesmí chodit proto, protože jsou to ekosystémy, které jsou poměrně 

zachovalé dneska ještě, i když přesně nevíme jak, ale jsou tam třeba netopýři chránění a je to nějaká 

snaha té společnosti chránit určitá území, uričté biotopy a tudíž tady byla vyhlášená národní přírodní 

rezervace a protože všechno nevíme, co můžeme a nemůžeme, no tak zkrátka mimo cesty je vstup 

zakázaný. Tam by to jako mělo stačit zkrátka, protože ale lidé jsou z různých důvodů neukáznění, no 

tak tam chodí no a vzniká tadyta otázka, jestli to teda vadí nebo nevadí. No a my směřujeme k tomu 

cíli, abyjsme řekli, jestli to vadí nebo nevadí, ale musíme, pokud se chceme držet té vědy, což naše 

povinnost je na té vysoké škola, postupně kousek po kousku, takže zatím jsme prostě zjistili, že tam 

dochází k nějakým změnám, máme to podložené konkrétními čísly. Zatím bych to ale nepovažoval 

za nějakou katastrofu, i když třeba ve vztahu k těm netopýrům to určitý problém být může. 

Josef Trögl, biolog 

Já si myslím, že by se daly nadefinovat pravidla chování v těch jeskyních, protože běžnému 

návštěvníkovi, který třeba i má zájem o ochranu přírody prostě nedojde, že se nemá nasvačit někde 

v jeskyni, protože tím nadrobí na zem a způsobí změny mikrobního společenstva. Takže udělat jakési 

třeba desatero, jako chování v jeskyních by mohlo být užitečné i pro ty návštěvníky, který jsou jinak 

ukáznění, ale prostě některý věci jim nedocházejí. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Výsledky výzkumů jeskyní v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe mohou v budoucnu pomoci 

při dlouhodobém plánování péče o zranitelné podzemní ekosystémy nejen u nás, ale vlastně kdekoliv 

na světě. 

Frederik Velinský, moderátor 

Do podzemí jsme nahlíželi s biology Michalem Holcem a Josefem Tröglem z Fakulty životního 

prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Veronika Kindlová, moderátorka 

Vy byste do něj nahlížet neměli, zvlášť v přírodní rezervaci, kde je to zakázáno. Když už se ale 

rozhodnete do jeskyně vstoupit, nedrobte tam a neodhazujte odpadky. 

Frederik Velinský, moderátor 

Houbám a mikrobům se to líbí, přírodovědcům ne. A na ty byste měli dát především. 

 

08. Útroby Bílého koně mají být přístupné. 

Právo | 03. 04. 2018 | Autor: Lucie Fialová | Téma: Bílý kůň 

Tuny odpadků, které dovnitř lidé za léta naházeli větracími otvory, vláčeli ven dobrovolníci z 

pískovny Bílý kůň, jež se rozkládá na rozhraní Hloubětína a Černého Mostu, v objemných pytlích po 

15metrovém žebříku. 

„Za dva tři roky jsme vytahali 400 až 500 tun odpadků,“ vyprávěl Právu Stanislav Tůma z Českého 

svazu ochránců přírody. Do čištění se pustili proto, že by rádi jednu z mála velkých báňsko-

technických památek v Praze, zvanou též Fejkova pískovna, otevřeli veřejnosti. Podzemí leží poblíž 

ulice Nad Hutěmi. V náletovém lesíku na několika místech červenobílé pásky varují před vstupem, 

aby se člověk nepropadl. 

„Při úklidu jsme našli třeba starou decimálku na vážení ovoce, odhalili ústí řady chodeb a 

chodbiček či narazili na různé zajímavosti. Těžko se dá říci, co bylo nejbizarnějšího, ale kamna v 

prostoru, kam je docela obtížné se dostat, navíc bez viditelného otvoru ve stropě, byla opravdu 

zajímavá,“ podotkl Jiří Tax, kolem něhož se prostřednictvím portálu www.geopraha.eu sdružují 

stovky mladých lidí vyznávajících geocaching. 
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Radní Prahy 14 Irena Kolmanová (TOP 09) věří, že památka by první návštěvníky mohla přivítat 

letos na podzim. Na povrchu obec plánuje park. 

Podle Tůmy však na konci roku bude k dispozici maximálně projekt. V první fázi jeskyni dobudou 

s průvodcem a baterkou v ruce zřejmě jen ti zdatnější, protože cesta povede po speciálním žebříku. 

Tůma odhaduje, že příští rok. „V 50. letech prostor sloužil jako sklad zeleniny, takže se dovnitř 

dostal náklaďák. Jenže vjezd byl zasypán, leží asi deset metrů hluboko. Bagr to vyčistí. Potom 

bychom se dopracovali k tomu, že si pískovnu prohlédnou i vozíčkáři,“ doplnil. 

Naši předci vytěžili pískovec ve dvou patrech. Prohlídková trasa nabídne asi 300 m. „Je to 

nejkrásnější pražské podzemí, vypadá jako románské sklepení,“ líčí Tůma s tím, že místo už zaujalo 

filmaře. 

Bílý kůň je zajímavý i tím, že uvnitř zimuje netopýr. „Nejenže ubývá zimovišť, mizejí i netopýři.  

Jednak nemají co žrát, jednak si našli náhradní prostory, např. na sídlišti, různé díry, ale když je 

velká zima, mají smůlu,“ konstatoval. Proto by se prohlídky jeskyní regulovaly a například od 

listopadu do března by zůstaly nepřístupné. 

Vznik pískovny badatelé nedokážou přesně datovat. Uvádí se 17. až 19. století. V podzemí se 

prokazatelně těžilo ještě počátkem 2. světové války. Ve druhé polovině 20. století část, která nebyla 

po válce zasypána struskou a troskami z vybombardovaného ČKD, sloužila jako sklad ovoce a 

zeleniny. V 80. letech plodiny začaly nahrazovat odpadky. 

Je to nejkrásnější pražské podzemí, vypadá jako románské sklepení Stanislav Tůma 

Foto popis| Podzemí připomíná románské sklepení. 

 

09. Lidí v Tiských stěnách je moc. Ničí skály. 

decinsky.denik.cz | 02. 04. 2018 | Autor: Kristián Šujan | Téma: Tiské skály 

Největší „nebezpečí“ pro skalní město v Tisé: rodiny s dětmi. 

„Jeskyně oblud, Napoleonova bota, Sloní noha, Kuří nožky, Žabí korunka. To jsou jména 

pískovcových věží a skal v Tiských stěnách, kterými každoročně projdou desetitisíce turistů. Obec i 

odborníci však dlouhodobě upozorňují, že enormní návštěvnost způsobuje erozi skal a jejich 

postupnou devastaci. 

„Už několik let máme od ministerstva studii o vlivu eroze na skály. Na základě toho jsme získali 

dotaci na různá zpevnění a vybudování cest. Závěr studie pak zněl, že by bylo nejlepší, kdyby se v 

Tiských stěnách nikdo nepohyboval,“ upozornil starosta Tisé Jiří Jandásek. 

Tiské stěny leží v CHKO Labské pískovce a spolu s Ostrovskými a Rájeckými stěnami jsou rájem 

německých turistů, ale také horolezců či organizovaných skupin. Každoročně se však Tisá potýká s 

desítkami případů neukázněných návštěvníků. Někteří z nich dělají nepořádek nebo rozdělávají ohně 

přímo ve skalním městečku, přestože je to přísně zakázané. 

Obec si tak už loni najala od úřadu práce strážkyni. „Když je přistihnu, najdu si místo, kde je 

signál, a zavolám policii,“ uvedla strážkyně Věra Novotná z Tisé, které často musí přijít na pomoc i 

manžel Antonín. „Lidi jsou na mě sprostí a rychle utečou,“ řekla. 

Existuje ovšem ještě jedna skupina návštěvníků, která je podle starosty velkým rizikem pro 

budoucnost skalního městečka v Tisé. 

„Větší škody než horolezci nebo organizovaná turistika dělají rodiče s malými dětmi. Nechodí po 

vymezených cestách, lezou po skalách, rodiče je různě vysazují nebo je fotí, jak vykukují ze skalních 

děr,“ popsal Jandásek. 

Pozoruhodným výzkumem se pak zabývali vědci a studenti z Fakulty životního prostředí ústecké 

univerzity společně se studenty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřili se na vliv počtu návštěvníků na 

ekosystémy pískovcových jeskyní, konkrétně na jeskyně v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe. 

„Ukázalo se, že čím více lidí jeskyně navštěvuje, tím se tamním mikroorganismům v sedimentech 

daří lépe. Návštěvníci obohacují jinak poměrně chudé sedimenty o živiny, například na podrážkách 

bot, ze zbytků jídla nebo drobného odpadu, a přinášejí do jeskyně další cizorodé mikroorganismy z 

vnějšího prostředí,“ popisuje výsledky mikrobiologických analýz Josef Trögl z fakulty životního 

prostředí s tím, že jde o negativní zásah. 
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„Naměřili jsme, že vyšší dostupnost živin snižuje rychlost mikrobiální přeměny čili mineralizaci 

některých látek v sedimentech. Vyšší návštěvnost favorizuje například houby nebo aktinobakterie, 

což může vést k vytlačení specifických jeskynních druhů,“ zmiňuje Trögl. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že ideální počet návštěvníků, kteří neznamenají významný zásah do 

tamních ekosystémů, je pod 165 osob ročně. „Výzkum může doplňovat soubor informací, na jejichž 

podkladě se mohou příslušné instituce rozhodovat a utvářet plány péče o jeskyně,“ dodala mluvčí 

univerzity Jana Kasaničová. 

Sama obec Tisá do údržby stěn ročně investuje skoro půl milionu korun. „Peníze používáme 

hlavně na údržbu stezek a turistického značení,“ dodává Jiří Jandásek. 

https://decinsky.denik.cz/z-regionu/li...tenach-je-moc-nici-skaly-20180402.html 

 

10. Do nitra Lysé hory. 

ČT 1 | 25. 04. 2018 | Téma: Beskydy – Lysá hora 

Iva Kubanková, moderátorka 

Krása beskydské Lysé hory každoročně na vrchol přitáhne desítky tisíc turistů. Zvláštní půvab ale 

má i podzemí této královny Beskyd, jak někteří tuto horu nazývají. Do tamních jeskyní, které jsou 

však veřejnosti nepřístupné, se tento týden vydal štáb České televize. 

Markéta Radová, redaktorka 

Nejdříve je potřeba správně se vybavit. Pak už vyrážíme strmou strání na hřeben Lukšince. Josef 

Wagner z bohumínského spolku Orcus zná beskydské jeskyně jako málokdo. Takže ty jeskyně jsou 

Ondrášovy ďůry, proč takový název? 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

No, v podstatě ten název souvisí s bájema a pověstma o zbojníkovi Ondrášovi, který tady údajně 

v těchto dírách schovával své poklady a na některých stromech tady údajně věšel své nepřátele. 

Markéta Radová, redaktorka 

Dnes kousek odsud procházejí turisté po značce na Lysou horu. 

Osoba 

Chlapi nechcete tam vzít moji ženu? 

Osoba 

Já bych se určitě vrátila. 

Osoba 

Pokud nechce podepsat rozvod, není problém. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Ona je to taková kolmá šachtička hluboká asi 4 metry, úzká tak akorát na hruď, takže spustíme se 

tam lehce, teda doufám. Tomu vlastně vstupní dóm, tomu říkám, tady se ta jeskyně dělí na 2 větve a 

rozbíhá se vlastně postupně až do té hloubky 31 metrů. 

Markéta Radová, redaktorka 

Podobných, i když méně prostorných jeskyní, je pod Lysou horou řada. Josef Wagner s kolegy 

je zkoumají postupně od konce 60. let minulého století. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

První mapky jsou ze 17. století, kdy nějaký profesor Monze tady údajně pracoval, ale my se tím 

zabýváme od roku 67. 

Markéta Radová, redaktorka 

Ondrášův poklad tady není, zahlédli jsme ale jiné přírodní poklady -  netopýry. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Je úplně čistý, žádná plíseň na něm není vidět. Ve všech jeskyních máme nějaké netopýry, někde 

víc, někde míň. Někde až 400 kusů. 

Markéta Radová, redaktorka 

A tady konkrétně třeba? 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Tady tuto zimu bylo…, asi 50 kusů zimovalo. 
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Markéta Radová, redaktorka 

Stěny se třpytí díky vysráženému vápníku, krápníky tu chybí. Beskydské jeskyně tak trochu 

připomínají rozsypanou stavebnici Lego. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Po těch svazích vlastně kloužou směrem dolů takové obrovské uvolněné pískovcové bloky, 

rozšiřují se postupně, pak se zase překrývají takovýma deskama a pod nima vlastně vznikají takovéto 

dutiny, je to vlastně taková halda kostek, bych řekl, na sobě poskládaných. 

Markéta Radová, redaktorka 

Cesta nahoru zabere několik minut. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Mám jít první? 

Markéta Radová, redaktorka 
Jo, asi to bude lepší. Návrat na světlo je i návratem do přírody plné turistů. Zdejší jeskyně mají 

ale od roku 1990 statut chráněné přírodní památky.  

 

11. Beskydy jsou „prcek“, kdysi byly pět kilometrů vysoké. 

Mladá fronta DNES | 26. 04. 2018 | Petra Procházková | Téma: Beskydy 

Beskydy letos slaví 45 let od chvíle, kdy byly označeny za chráněnou krajinnou oblast. 

Uvnitř Beskyd se ukrývá sedm zcela mimořádných lokalit označených jako národní přírodní 

rezervace. V nich jsou vzácné druhy hub, hmyzu či rostlin, ale i nejvzácnější druhy šelem. „Dnes už 

jsou Beskydy jen takový prcek, ve třetihorách, kdy se vyvrásnily, byly až pět kilometrů vysoké,“ 

usmívá se František Jaskula, šéf regionální správy CHKO Beskydy. 

* To bychom žili jako v Alpách. Souvisí fakt, že se Beskydy snižují, s jejich podložím? Říká 

se, že je pořád v pohybu… 

Rozhodně. Beskydy jsou velmi mladé pohoří a krajina se pořád vyvíjí a pracuje. Z původních pěti 

kilometrů nám zbylo 1 300 metrů, které má dnes nejvyšší vrchol. Prakticky v celém podzemí Beskyd 

jsou zvláštní světy pseudokrasových jeskyní. Podloží tvoří vrstvy na sebe naskládaných břidlic a 

pískovcové bloky. A protože břidlice saje vodu a smrskává se, když vysychá, ty bloky se po ní sunou 

a vznikají prostory. Dá se do nich vstoupit, jenže pro laika je to neskutečné riziko. Kdykoliv může 

přijít zával. Jedna taková jeskyně je blízko Pusteven a má zavalený vchod, což byla otázka okamžiku. 

* Říkáte, že Beskydy jsou poslední živé hory, jak to myslíte? 

Mají své hospodáře a tím jsou unikátní. Lidé ze zdejších hor nikdy neodešli a díky tomu, jak jsou 

zarputilí, houževnatí a pracovití, hospodařili po svém i navzdory socialistickému družstevnictví. A 

dělali to dobře. Kosili louky, pásli ovce a věděli, jak nakládat s lesem. 

* Jsou tady i dnes? 

Samozřejmě, to díky nim jsou v Huslenkách orchidejové louky, máme tady vzácné druhy hmyzu 

a rostlin. Oni vědí, co dělají, a na to, jak krajina vypadá, jsou pyšní. To je nejlepší, co může být. Ale 

ubývá jich. Stárnou a mladí se nehrnou, aby to po nich převzali, což znamená, že Beskydy se budou 

měnit. Pozemky skupují nebo si pronajímají velcí zemědělci, kteří na ně pošlou techniku. Ta poseče 

desítky hektarů za den, zvířata nemají čas před ní utéct a brouci, housenky a motýli skončí smotaní v 

balících sena. V jiných CHKO se tak hospodaří už dávno, u nás se zatím dařilo udržovat staré 

způsoby. 

* Léta se odborníci snaží o trvalý návrat velkých šelem, jsou i další kriticky ohrožené druhy? 

Momentálně třeba tetřev. V Beskydech byla jedna z nejlepších lokací pro rozmnožování, ale 

protože se krajina měnila, jeho populace se zhroutila a nezotavuje se. Proto se vysazují uměle. Lesy 

ČR mají svou odchovnu a snaží se změnit hospodaření v lesích tak, aby jim vytvořili co nejlepší 

podmínky. Podobný projekt je i na polské straně, takže možností, jak se mohou vrátit, je několik. A 

to by v tom byl čert, aby si tady aspoň někteří nenašli své hnízdiště. Zdejší lesy a lesní druhy zvířat 

jsou to nejlepší, co máme. Zůstaly tu druhy, které potřebují klid, skoro prales. Například v Bílých 

Karpatech jsou zase druhově bohatší louky. 
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* CHKO Beskydy vznikla v roce 1973. Jak se ochrana krajiny mění v čase? 

To je vázané na lidské možnosti. V minulosti jsme nemohli měnit krajinu tak rychle jako dnes, 

kdy jsme bohatší, máme techniku, chemii a větší možnosti. Ochrana přírody vždy trochu brzdí ten 

tlak, který vyvíjí člověk. Využití krajiny se ale mění. Jeden z důvodů, proč CHKO vyhlásili, bylo to, 

že když na Ostravsku zabrali kus krajiny pro těžbu uhlí, museli udělat zemědělskou půdu jinde. A 

dělali ji v Beskydech, odvodňovali mokřady, káceli lesy. Bylo to šílenství. Navíc lidé na Ostravsku 

těžce pracovali v dolech a potřebovali odpočívat, tak se postavilo 10 tisíc chat na Frýdecku. 

* Teď je tlak menší? 

Je stále, jen jiný. Přemýšlí se, jak dostat další lidi na Pustevny, kde postavit parkoviště. Ale už 

nikdo z cestovního ruchu nepřemýšlí, kolik lidí je vhodné v horách mít, aby to ještě bylo únosné a 

aby turisté měli kolem sebe les a ne dav. Třeba právě na Pustevnách všichni obdivují výhled, ale 

nikdo nepřemýšlí nad tím, kdo ho udržuje a že by tam taky nemusel být. 

* Má to řešení? 

Musíme si ujasnit, pro koho to všechno děláme. Jestli pro stánkaře, tak přivezme ještě víc lidí.  

Jestli chceme, aby se každý, kdo přijede, mohl projít krásným, jedinečným místem, pak musí být 

počet lidí v jednu dobu omezený. A nesmí se zapomínat na ty, kteří tady žijí. I je turistický ruch 

omezuje a nutně začnou přemýšlet, proč oni by měli krajinu udržovat, když ani nemohou v klidu do 

lesa. Krajina je tady krásná, ale nebude navždy, když nebude mít hospodáře. 

* Umí se turisté v lesích chovat? 

Jsou uvědomělejší a lépe vybavení, ale protože se jich po horách pohybuje velké množství, tak i 

malé procento těch bezohledných nadělá škody. Změna je i v tom, že před deseti lety by nikoho 

nenapadlo běhat po lese v noci. Dnes jsou na horách v zimě, v létě, v dešti i po tmě. Zvířata tak ztrácí 

své přirozené chování, protože je kolem nich neustále pohyb. Na Lysé hoře máme počítadla a víme, 

že tam ročně projde 450 tisíc lidí. Skálu, po které chodí, dřív měnilo počasí, déšť a vítr. Dnes už jsou 

na ní, patrné víc známky ošlapu od bot. Hledali jsme hodinu, kdy kolem našich čidel nikdo neprošel. 

Nenašli jsme, s výjimkou dnů, kdy byla čidla zavátá sněhem. 

* Lesy v Beskydech postihla kůrovcová kalamita. Jak zlé to je? 

To je obrovský problém. Nejen kůrovec, i václavka. Houba, která prorůstá kořeny smrků, stromy 

oslabí, a když je pak napadne kůrovec, nemají sílu zaplavit ho smůlou a zničit, protože už bojují s 

jedním parazitem. Do takového prostředí už nemá smysl vysazovat nové smrky. 

* Změní to zdejší lesy? 

V minulosti už zmizely jilmy, před časem začaly hynout jasany, které ničí choroba v celé Evropě. 

Během několika týdnů ze stromu opadá kůra a zbude jen bílý kmen. Mizí smrky. Zřejmě přichází 

doba buků, které dřív ničila zvěř, teď jich je ale tolik, že už nejsou tak atraktivní a daří se jim dobře. 

Ale i smrku se na některých místech daří, třeba v okolí Bílé nebo na Starých Hamrech. V nízkých 

polohách, jak jsme byli zvyklí, už se ale asi vysazovat nebude. Musíme sledovat přirozené procesy v 

lese a přizpůsobit se jim. 

* Dá se srovnat, jak je na tom ochrana přírody v Česku a jinde ve světě? 

Vždy se dá něčím inspirovat, ale u nás je ochrana přírody velmi kvalitní. Jedna z úžasných věcí je 

to, že se všechno vyřídí v jednom baráku správy CHKO. U nás se povolují stavby, kácení lesů, ale 

taky pečujeme o rezervace, známe je. Kromě toho děláme i vědeckou činnost, tedy monitoringy 

prostředí. V praxi to vypadá tak, že přijde majitel lesa, že ho chce vykácet. My ale víme, že je v něm 

jediná lokalita na Moravě, kde rostou mimořádně vzácné druhy hub. Proto povolíme vykácet jen něco 

a zařídíme pro majitele kompenzaci, aby nebyl škodný na tom, že nechá část stromů stát. Na 

Slovensku toto řeší různé instituce, a než by si předaly informace, les by byl vykácený. 

Fakta Chráněná krajinná oblast Beskydy  

Byla vyhlášena 5. března 1973. Jedná se o největší chráněnou krajinnou oblast České republiky, 

její rozloha je 1 205 kilometrů čtverečních. Les pokrývá 71 procent území, nadmořská výška se 

pohybuje od 350 metrů (Zubří) po 1 323 metrů (Lysá hora). Nachází se zde 60 maloplošných zvlášť 

chráněných území. Celá lokalita se skládá ze tří orografických celků: Moravskoslezských Beskyd, 



392 

  

Rožnovské brázdy a Vsetínských vrchů na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. Územím 

CHKO Beskydy protékají řeky Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Ostravice a Morávka. 

Foto popis| „Šéf“ Beskyd Za poslední živé hory označuje Beskydy ředitel správy místní chráněné 

krajinné oblasti František Jaskula. 

 

12. Krása Lysé hory v podzemí. 

ČT 1 | 28. 04. 2018 | Téma: Beskydy  

Drahomíra Račáková, moderátorka 

Krása Lysé hory v Beskydech přitáhne každoročně na vrchol desítky tisíc turistů. Zvláštní půvab 

má ale i její podzemí. Do tamních jeskyní, které jsou veřejnosti nepřístupné, se vydal štáb České 

televize. 

Markéta Radová, redaktorka 

Nejdřív je potřeba správně se vybavit. Pak už vyrážíme strmou strání na hřeben Lukšince. Josef 

Wagner z bohumínského spolku Orcus zná beskydské jeskyně jako málokdo. Takže ty jeskyně jsou 

Ondrášovy ďůry, proč takový název? 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

No, v podstatě ten název souvisí s bájema a pověstma o zbojníkovi Ondrášovi, který tady údajně 

v těchto dírách schovával své poklady a na některých stromech tady údajně věšel své nepřátele. 

Markéta Radová, redaktorka 

Dnes kousek odsud procházejí turisté po značce na Lysou horu. 

Osoba 

Chlapi, nechcete tam vzít moji ženu? 

Osoba 

Já bych se určitě vrátila. 

Osoba 

Pokud nechce podepsat rozvod, není problém. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Ona je to taková kolmá šachtička hluboká asi 4 metry, úzká tak akorát na hruď, takže spustíme se 

tam lehce, teda doufám. To je vlastně vstupní dóm, tomu říkám, tady se ta jeskyně dělí na 2 větve a 

rozbíhá se vlastně postupně až do té hloubky 31 metrů. 

Markéta Radová, redaktorka 

Podobných, i když méně prostorných jeskyní, je pod Lysou horou řada. Josef Wagner s kolegy 

je zkoumají postupně od konce 60. let minulého století. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

První mapky jsou ze 17. století, kdy nějaký profesor Monze tady údajně pracoval, ale my se tím 

zabýváme od roku 67. 

Markéta Radová, redaktorka 

Ondrášův poklad tady není, zahlédli jsme ale jiné přírodní poklady – netopýry. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Je úplně čistý, žádná plíseň na něm není vidět. Ve všech jeskyních máme nějaké netopýry, někde 

víc, někde míň. Někde až 400 kusů. 

Markéta Radová, redaktorka 

A tady konkrétně třeba? 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Tady tuto zimu bylo, asi 50 kusů zimovalo. 

Markéta Radová, redaktorka 

Stěny se třpytí díky vysráženému vápníku, krápníky tu chybí. Beskydské jeskyně tak trochu 

připomínají rozsypanou stavebnici Lego. 
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Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Po těch svazích vlastně kloužou směrem dolů takové obrovské uvolněné pískovcové bloky, 

rozšiřují se postupně, pak se zase překrývají takovýma deskama a pod nima vlastně vznikají takovéto 

dutiny, je to vlastně taková halda kostek, bych řekl, na sobě poskládaných. 

Markéta Radová, redaktorka 

Cesta nahoru zabere několik minut. 

Josef Wagner, předseda speleologické organizace Orcus Bohumín 

Mám jít první? 

Markéta Radová, redaktorka 

Jo, asi to bude lepší. Návrat na světlo je i návratem do přírody plné turistů. 

Zdejší jeskyně mají ale od roku 1990 statut chráněné přírodní památky.  

 

13. Beskydy jsou „prcek“, kdysi byly pět kilometrů vysoké. 

Mladá fronta DNES | 28. 04. 2018 | Autor: Petra Procházková | Téma: Beskydy  

Beskydy letos slaví 45 let od chvíle, kdy byly označeny za chráněnou krajinnou oblast. 

Uvnitř Beskyd se ukrývá sedm zcela mimořádných lokalit označených jako národní přírodní 

rezervace. V nich jsou vzácné druhy hub, hmyzu či rostlin, ale i nejvzácnější druhy šelem. „Dnes už 

jsou Beskydy jen takový prcek, ve třetihorách, kdy se vyvrásnily, byly až pět kilometrů vysoké,“ 

usmívá se František Jaskula, šéf regionální správy CHKO Beskydy. 

* To bychom žili jako v Alpách. Souvisí fakt, že se Beskydy snižují, s jejich podložím? Říká 

se, že je pořád v pohybu… 

Rozhodně. Beskydy jsou velmi mladé pohoří a krajina se pořád vyvíjí a pracuje. Z původních pěti 

kilometrů nám zbylo 1 300 metrů, které má dnes nejvyšší vrchol. Prakticky v celém podzemí Beskyd 

jsou zvláštní světy pseudokrasových jeskyní. Podloží tvoří vrstvy na sebe naskládaných břidlic a 

pískovcové bloky. A protože břidlice saje vodu a smrskává se, když vysychá, ty bloky se po ní sunou 

a vznikají prostory. Dá se do nich vstoupit, jenže pro laika je to neskutečné riziko. Kdykoliv může 

přijít zával. Jedna taková jeskyně je blízko Pusteven a má zavalený vchod, což byla otázka okamžiku. 

* Říkáte, že Beskydy jsou poslední živé hory, jak to myslíte? 

Mají své hospodáře a tím jsou unikátní. Lidé ze zdejších hor nikdy neodešli a díky tomu, jak jsou 

zarputilí, houževnatí a pracovití, hospodařili po svém i navzdory socialistickému družstevnictví. A 

dělali to dobře. Kosili louky, pásli ovce a věděli, jak nakládat s lesem. 

* Jsou tady i dnes? 

Samozřejmě, to díky nim jsou v Huslenkách orchidejové louky, máme tady vzácné druhy hmyzu 

a rostlin. Oni vědí, co dělají, a na to, jak krajina vypadá, jsou pyšní. To je nejlepší, co může být. Ale 

ubývá jich. Stárnou a mladí se nehrnou, aby to po nich převzali, což znamená, že Beskydy se budou 

měnit. Pozemky skupují nebo si pronajímají velcí zemědělci, kteří na ně pošlou techniku. Ta poseče 

desítky hektarů za den, zvířata nemají čas před ní utéct a brouci, housenky a motýli skončí smotaní v 

balících sena. V jiných CHKO se tak hospodaří už dávno, u nás se zatím dařilo udržovat staré 

způsoby. 

* Léta se odborníci snaží o trvalý návrat velkých šelem, jsou i další kriticky ohrožené druhy? 

Momentálně třeba tetřev. V Beskydech byla jedna z nejlepších lokací pro rozmnožování, ale 

protože se krajina měnila, jeho populace se zhroutila a nezotavuje se. Proto se vysazují uměle. Lesy 

ČR mají svou odchovnu a snaží se změnit hospodaření v lesích tak, aby jim vytvořili co nejlepší 

podmínky. Podobný projekt je i na polské straně, takže možností, jak se mohou vrátit, je několik. A 

to by v tom byl čert, aby si tady aspoň někteří nenašli své hnízdiště. Zdejší lesy a lesní druhy zvířat 

jsou to nejlepší, co máme. Zůstaly tu druhy, které potřebují klid, skoro prales. Například v Bílých 

Karpatech jsou zase druhově bohatší louky. 

* CHKO Beskydy vznikla v roce 1973. Jak se ochrana krajiny mění v čase? 

To je vázané na lidské možnosti. V minulosti jsme nemohli měnit krajinu tak rychle jako dnes, 

kdy jsme bohatší, máme techniku, chemii a větší možnosti. Ochrana přírody vždy trochu brzdí ten 

tlak, který vyvíjí člověk. Využití krajiny se ale mění. Jeden z důvodů, proč CHKO vyhlásili, bylo to, 
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že když na Ostravsku zabrali kus krajiny pro těžbu uhlí, museli udělat zemědělskou půdu jinde. A 

dělali ji v Beskydech, odvodňovali mokřady, káceli lesy. Bylo to šílenství. Navíc lidé na Ostravsku 

těžce pracovali v dolech a potřebovali odpočívat, tak se postavilo 10 tisíc chat na Frýdecku. 

* Teď je tlak menší? 

Je stále, jen jiný. Přemýšlí se, jak dostat další lidi na Pustevny, kde postavit parkoviště. Ale už 

nikdo z cestovního ruchu nepřemýšlí, kolik lidí je vhodné v horách mít, aby to ještě bylo únosné a 

aby turisté měli kolem sebe les a ne dav. Třeba právě na Pustevnách všichni obdivují výhled, ale 

nikdo nepřemýšlí nad tím, kdo ho udržuje a že by tam taky nemusel být. 

* Má to řešení? 

Musíme si ujasnit, pro koho to všechno děláme. Jestli pro stánkaře, tak přivezme ještě víc lidí. 

Jestli chceme, aby se každý, kdo přijede, mohl projít krásným, jedinečným místem, pak musí být 

počet lidí v jednu dobu omezený. A nesmí se zapomínat na ty, kteří tady žijí. I je turistický ruch 

omezuje a nutně začnou přemýšlet, proč oni by měli krajinu udržovat, když ani nemohou v klidu do 

lesa. Krajina je tady krásná, ale nebude navždy, když nebude mít hospodáře. 

* Umí se turisté v lesích chovat? 

Jsou uvědomělejší a lépe vybavení, ale protože se jich po horách pohybuje velké množství, tak i 

malé procento těch bezohledných nadělá škody. Změna je i v tom, že před deseti lety by nikoho 

nenapadlo běhat po lese v noci. Dnes jsou na horách v zimě, v létě, v dešti i po tmě. Zvířata tak ztrácí 

své přirozené chování, protože je kolem nich neustále pohyb. Na Lysé hoře máme počítadla a víme, 

že tam ročně projde 450 tisíc lidí. Skálu, po které chodí, dřív měnilo počasí, déšť a vítr. Dnes už jsou 

na ní patrné víc známky ošlapu od bot. Hledali jsme hodinu, kdy kolem našich čidel nikdo neprošel.  

Nenašli jsme, s výjimkou dnů, kdy byla čidla zavátá sněhem. 

* Lesy v Beskydech postihla kůrovcová kalamita. Jak zlé to je? 

To je obrovský problém. Nejen kůrovec, i václavka. Houba, která prorůstá kořeny smrků, stromy 

oslabí, a když je pak napadne kůrovec, nemají sílu zaplavit ho smůlou a zničit, protože už bojují s 

jedním parazitem. Do takového prostředí už nemá smysl vysazovat nové smrky. 

* Změní to zdejší lesy? 

V minulosti už zmizely jilmy, před časem začaly hynout jasany, které ničí choroba v celé Evropě. 

Během několika týdnů ze stromu opadá kůra a zbude jen bílý kmen. Mizí smrky. Zřejmě přichází 

doba buků, které dřív ničila zvěř, teď jich je ale tolik, že už nejsou tak atraktivní a daří se jim. Ale i 

smrku se na některých místech daří, třeba v okolí Bílé nebo na Starých Hamrech. V nízkých polohách, 

jak jsme byli zvyklí, už se ale asi vysazovat nebude. Musíme sledovat přirozené procesy v lese a 

přizpůsobit se jim. 

Chráněná krajinná oblast Beskydy 

Byla vyhlášena 5. března 1973. Jedná se o největší chráněnou krajinnou oblast České republiky, 

její rozloha je 1 205 kilometrů čtverečních. Les pokrývá 71 procent území, nadmořská výška se 

pohybuje od 350 metrů (Zubří) po 1 323 metrů (Lysá hora). Nachází se zde 60 maloplošných zvlášť 

chráněných území. Celá lokalita se skládá ze tří orografických celků: Moravskoslezských Beskyd, 

Rožnovské brázdy a Vsetínských vrchů na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. Územím 

CHKO Beskydy protékají řeky Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Ostravice a Morávka. 

CHKO. Nový život pro 72 obcí 

Do života celkem dvaasedmdesáti obcí nebo jejich částí zasáhlo v roce 1973 vyhlášení Chráněné 

krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. „Lidé chápali, že je třeba přírodu chránit, ale jen dokud se jich to 

osobně nedotklo,“ vzpomíná Jan Petřvalský, který stál u samého začátku CHKO. „Tím, že oblast 

zasahuje přímo do obcí, samozřejmě vznikaly větší třecí plochy než jinde, kde ji vyznačili ve volné 

přírodě,“ dodává. V běžném životě naráželi hlavně ti, kteří chtěli stavět. Pro rekreační chaty platila 

stavební uzávěra, ale i rodinné domy podléhaly přísnějšímu schvalování. Vážné problémy či protesty 

ovšem Petřvalský nezažil. „Lidem tehdy chyběly informace. Chodili za námi, když jsme rozmisťovali 

označení a vyptávali se, co to vlastně znamená,“ líčí. Když o pět let později spojila svůj profesní život 

s CHKO Beskydy i Danuše Bartošová, lidé už byli s její existencí smíření. „Tehdy jsme se snažili 

hlavně zachovat krajinu a přírodu tím, že jsme usměrňovali aktivity lidí. Podporovali jsme místní 
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druhy rostlin a živočichů,“ říká Bartošová. Po čase se díky tomu začaly vracet některé původní druhy, 

které do té doby vymizely. Správa CHKO poté čelila kritice za to, že je uměle vysazuje. „To jsme 

nikdy nedělali, ale lidé si to myslí dodnes. Vrátila se zmije obecná i šelmy, všechno přirozeně z 

obnovených populací na Slovensku a v Polsku,“ vysvětluje Bartošová. Teprve v posledních letech 

jsou peníze na to, aby se návrat vymizelých druhů podporoval. Třeba obnovou tůní či kosením luk. 

Petra Procházková 

Foto popis| „Šéf“ Beskyd Za poslední živé hory označuje Beskydy ředitel správy místní chráněné 

krajinné oblasti František Jaskula. 

 

14. Broumovské stěny  

idnes.cz - blog | 01. 05. 2018 | Strana: 0 | Téma: Broumovské stěny – Mariánská jeskyně 

Broumovské stěny mají spoustu překrásných míst, kterou jsou turisty trochu opomíjeny. Podívejte 

se, jak vypadá Skalní divadlo, Želva či Kočka. Vyšplhejte na Supí vyhlídku, nebo zavítejte do 

Kovářovy rokle s několika jeskyněmi. 

Broumovské stěny jsou Národní přírodní rezervací od roku 1956, ležící v okrese Náchod. Skály 

jsou dobře dostupné z Broumova anebo Police nad Metují. Hřeben je dlouhý okolo 12 km a je tvořen 

pískovcovými skalami, soutěskami, hlubokými lesy a roklemi. Celá rezervace je protknuta spoustou 

turistických tras (doporučuji červenou) a také tras cyklistických (pro ty je to zde trochu náročnější). 

Nejznámějším místem celého hřebenu je poutní místo s kaplí Hvězda. Těšit se však můžete i na 

úchvatný pohled na Skalní město, ležícího mnicha, želvu, poštovní schránku nebo vyhlídku Supí 

hnízdo. 

Něco málo informací již tedy máme za sebou a nyní se půjdeme podívat, jak to zde opravdu 

vypadá. 

Vyrážíme od Kameného rozcestníku na Hvězdě a půjdeme po červené, zelené turistické stezce až 

do Police nad Metují. 

Skalní divadlo – je nejznámější vyhlídka Broumovských stěn. Je zde nádherný výhled na 

pískovcové skály a kovářovu rokli. 

Supí hnízdo – je kamenná vyhlídka ve výšce 702 metrů. Je zde úžasný výhled na Broumovskou 

kotlinu, Krkonoše, Orlické i Javoří hory. 

Do Kovářovy rokle se dostaneme (od Supího hnízda) po zelené stezce. 

Kovářova rokle – je jeden ze skalních kaňonů na jihozápadní straně Polických stěn. Rokle je přes 

1 km dlouhá a najdeme zde několik jeskyní, které jsou volně přístupné (např. Mariánská jeskyně, 

Kovárna nebo Myší díra). 

K Mariánské jeskyni – se dostaneme krátkou odbočkou (z červené turistické stezky) přes dřevěný 

můstek a kamenné schodiště. V jeskyni pak najdeme reliéf Madony z roku 1886. 

Od jeskyně nás pak čeká cca 4,2 km dlouhá stezka (pořád po červené) až na Masarykovo náměstí 

v Polici nad Metují, kde náš výlet končí. 

http://michaltriska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=660940 

 

15. Krásná tělocvična v přírodě. To je kopcovité Novoborsko 

5plus2 | 04. 05. 2018 | Miloslav Lubas | Téma: Novoborsko – Ledová jeskyně 

Chcete si protáhnout tělo a nejste právě typ pro fotbalová hřiště nebo posilovny? Zkuste tedy jen 

tak chodit Novoborskem. Je skvělé. 

Žádné špacírování ve stylu „Co noha nohu mine“, ale výšlapy, po nichž v krku pořádně vyprahne, 

a svaly se propnou. Takové jsou výlety Novoborskem, malebnou krajinou vysokých kopců i 

pískovcových skal, ukrytých často v lesích. 

Asi dva kilometry od Nového Boru a kilometr od Radvance se nachází Havraní skály, skupina 

sedmi pískovcových skalních věží. Vyrůstají asi ze tři sta metrů dlouhého pískovcového hřbetu. 

„Vrcholky některých skal sahají až do výšky dvaceti metrů. Tyčí se nad okolní stromy a umožňují 

výhled do okolí,“ říká Petr Pokorný, vedoucí turistického informačního centra v Novém Boru. 
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Nejmohutnější z Havraních skal sloužila podle pověstí ještě v 17. století jako popraviště pro 

Sloupský hrad. V roce 1829 nechal hrabě Karel Kinský vytesat vzhůru schodiště. Dnes však již není 

v dobrém stavu a chůze po něm vyžaduje slušnou tělesnou zdatnost, opatrnost i šikovnost. 

Při procházení Havraními skalami narazí turisté i na Ropuchu, osamělou skálu s malým křížem na 

„hlavě“. Dalším skalám se říká Rozeklaná, Potupená a Půlená. Od nepaměti lákaly horolezce. 

Jak praví legendy, Havraní skály jsou zkamenělými kumpány zlovolného rytíře, který hnán chtíčem 

pronásledoval nevinnou dívku. Stejnou pověstí je opředena rovněž blízká Panenská skála. 

„Z vyhlídky na vrcholku nejvyšší pískovcové věže Havraních skal spatří turisté lesnaté kopce v 

okolí Sloupu, v dáli se tyčí Špičák u České Lípy a na obzoru se rozprostírá Vlhošť s Ronovem,“ 

dodává Pokorný. „Západním směrem oči výletníků spočinou na městě Nový Bor s krásným 

Chotovickým vrchem. Za ním se u Práchně vypíná Česká skála a na severozápadě kuželovitý kopec 

Klíč, jeden ze symbolů krajiny kolem Nového Boru.“ 

Kuželovitý Klíč složený ze znělce sahá do nadmořské výšky 760 metrů. Okolní kopce trčí vesměs 

hluboko pod ním. Skalnatá plošina na vrcholu Klíče poskytuje fascinující výhledy na Lužické hory, 

Ještěd, Ralskou pahorkatinu, České středohoří a pohraniční německá pohoří. 

Pokud se vyvede počasí, narýsují se před výletníky, kteří vystoupali na Klíč, také Krkonoše a 

Jizerské hory. Na západní straně Klíče se nachází až šedesát metrů vysoká skalní stěna. Za mrazů se 

na ní dělají úctyhodné závěsy, rampouchy a ledopády. Z Nového Boru nebo Svoru se pod západní 

úbočí Klíče dostanou turisté po červené značce. V místech, kde se objeví modrá značka, vede cesta 

vzhůru východním směrem. 

Na příkrém svahu pod stěnou se rozkládá velké suťové pole. Jestliže vás potká štěstí, zahlédnete 

kamzíky. Do Lužických hor je lidé vysadili na začátku 20. století. 

Na německých mapách se Klíč uváděl jako Kleis, české jméno se poprvé objevuje až v roce 1928. 

Název Klíč odvozují jazykovědci od praslovanského výrazu „ključ“, což byla vyvěrající voda. Pod 

sedlem Klíče na západní straně kopce se skutečně nalézají silné prameny. Napájí se z nich vodovod, 

ale na své si přijdou i žízniví výletníci. Přepad vodovodu v lese pod suťovým polem se dočkal vítané 

úpravy a zrodila se Kamzičí studánka. 

„Dodnes používanou točitou cestu na vrchol Klíče upravili před sto dvaceti pěti lety novoborští 

alpinisté,“ připomíná Pokorný. Kuželovitý není na Noboborsku pouze Klíč, ale také o skoro 300 

metrů nižší Skalický vrch. Ční nad obcí Skalice u České Lípy a jeho strmé svahy zdobí kamenná suť. 

Občas z ní vykukují pískovcové a čedičové skalky. 

Pod Skalickým vrchem se ukrývá bývalý lom. Jeho chodby prostupovaly do nitra kopce. Kromě 

stavebních bloků se tam těžíval brusný písek pro skláře. V roce 1932 se lomová stěna zřítila. 

Obec Svor, kde se silnice z Liberce rozdvojuje na Nový Bor a na Varnsdorf, nabízí turistům příležitost 

k pěším i cyklistickým výletům. Cyklotrasy vedou i do sousedního Saska, například do lázeňského 

města Jonsdorf. 

Mezi Borem a Svorem je nový úsek cyklostezky 

„Ze Svoru do Nového Boru vede od loňského roku nový úsek cyklostezky Svaté Zdislavy,“ 

upozorňuje Pokorný. 

Cyklisté i pěší se dostanou ze Svoru rovněž k rozcestí u Jana. Najdou ho mezi Novou Hutí a Horní 

Světlou. Nedaleko od něj vyvěrá Sirný pramen. Po cestě ze Svoru se dá odbočit ke skalnímu útvaru 

Tři bratři, k Rousínovskému hrádku, případně vyšplhat na kopec Kobyla vysoký 625 metrů. 

Cesta ze Svoru k Sirnému prameni je dlouhá asi deset kilometrů. Sirný pramen se ukrývá mezi 

Novou Hutí a Horní Světlou a obklopují ho lesy. Kousek od Hamerského potoka spočívá mělká tůň 

o průměru zhruba dva metry. Právě jí se říká Sirný pramen. 

V okolí vyvěrají z rašelinaté zamokřené půdy podobné, ale slabší prameny. Na hladině plavou 

sírově žluté, žlutohnědé nebo rezavě hnědé chuchvalce. Právě jejich zabarvení se zasloužilo prameni 

o jméno Sirný. 

Nedaleko od Sirného pramene se nalézá Ledová jeskyně. Turisté ji objeví na severním úbočí 641 

metrů vysokého Suchého vrchu. Puklinovou jeskyni obklopuje suťové pole. Do Ledové jeskyně 

nikdo nesmí, vysoká návštěvnost ji v minulosti poškodila. 
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Podlahu jeskyně pokrývá hlavně během předjaří silná vrstva ledu. V nejnižším místě jeskyně má 

dva metry. 

Ledová jeskyně je úžasný úkaz Vnitřní prostor Ledové jeskyně tvoří asi třicet metrů dlouhá, 

přibližně šest metrů vysoká a dva až čtyři metry široká svislá puklina. Vchod je přibližně šest metrů 

nad dnem jeskyně. Vpravo od vchodu se nachází delší část, téměř vodorovná chodba, končí několika 

plazivkami. Levá část jeskyně se od vchodu prudce svažuje dolů a mívá silnou vrstvu podlahového 

ledu nebo bývá zaplněna vodou. V zimě do jeskyně klesá horním otvorem studený, těžší vzduch, 

ochlazuje její stěny. V jeskyni se proto po většinu roku udržuje stálá teplota těsně nad nulou. 

V jeskyni vzniká jinovatka, rampouchy, krápníky a led. V létě se udržuje pouze na podlaze. 

Foto popis| Tonoucí dřevěná postava je jednou z atrakcí Maixnerovy pohybové stezky. Vyrostla v 

Prysku a slouží od roku 2016. 

Foto popis| Havraní skály patří mezi nejkrásnější přírodní výtvory na Novoborsku. Váže se k nim 

legenda o zlém rytíři a nevinné panně. 

 

16. Zajímavosti k tématu. 

Moravskoslezský deník | 07. 05. 2018 | Téma: Beskydy 

Jeskyněmi protkané Beskydy 

Turisté mohou v Beskydech narazit na gravitační jeskyně. Ve svazích se rozevírají trhliny v 

podobě často desítek metrů hlubokých propastí – například Ondrášovy díry na Lysé hoře nebo 

Cyrilka na Pustevnách. Kvůli nestabilitě těchto trhlin se ale se zpřístupněním jeskyní pro veřejnost 

počítat nedá. Hrozilo by zřícení podzemních prostor nebo sesuvy ohrožující osídlené oblasti pod 

svahy. 

Podzemí kraje – to nejsou jenom černouhelné doly 

Škála důlních děl je v Moravskoslezském kraji typově pestrá. „Většina ostatních dolů po republice 

vznikala za účelem těžby rud, ale tady se těžilo všechno možné – třeba břidlice jako stavební kámen.  

Pozůstatků těchto dolů je spousta, mnoho dolů je opuštěných a po sto a více let nebyly 

zpřístupněny nebo nějak dobývány,“ tvrdí ostravský geomorfolog Jan Lenart. 

Sjezdovka pod zemí? 

Před téměř dvěma lety zaujal média návrh projektu podzemní sjezdovky. Richard Papřok a Karel 

Kovařík z Akademie věd České republiky tehdy navrhovali vybudování sítě sjezdovek o délce 

pětadvaceti až třiceti kilometrů mezi černouhelnými doly Jindřich, Hlubina a Zárubek. Pod 

nápadem se ovšem zatím slehla zem. 

Jeskyně používali ovčáci 

Ovčáci údajně využívali jeskyně jako chladničku v době valašské kolonizace. Salaše vystavěli v 

blízkosti jeskyně, aby si přes léto mohli schovávat produkty v chladu. 

Podzemní poklady – Černý důl a Příčný vrch 

Černý důl u Vítkova nabízí kromě tří pater a stovek metrů chodeb i unikátní horníky vytvořené 

kamenné klenby, které drží bez jakéhokoliv pojiva. Příčný vrch u Zlatých Hor je protkaný desítkami 

kilometrů uzavřených chodeb z různých období těžby od středověku až po devadesátá léta minulého 

století. 

 

17. Svět může za kouzly podzemí jezdit k nám, tvrdí jeskyňář Jan Lenart. 

Moravskoslezský deník | 07. 05. 2018 | Autor: Markéta Sulková | Téma: Beskydy 

Láká mě jejich nepřístupnost a to, že můžu pořád něco objevovat i v jinak prozkoumané zemi. 

Jakožto geomorfolog se zabývá procesy na zemském povrchu, coby jeskyňář Jan Lenart 

objevuje v Beskydech tak trochu jiný svět, který nám všem leží pod nohama. „Vylezete z jeskyní, 

ujdete dvacet metrů a jste na stezce, kde je milion borůvkářů,“ říká Lenart. 

A právě to mu na skrytém podzemním světě připadá tak skvělé. 

Před čtyřmi lety jste s kolegy našel v Beskydech jeskyni Mraznica. Jak hledáte jeskyně? 

V místě skalnatého sesuvu dokážete v létě odhadnout, že by tam jeskyně mohly být. V zimě potom 

z jeskyně stoupá teplý vzduch, který se v ní přes léto nahromadil. Dostane se i přes suť, která vstup 
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do ní třeba zakrývá, a rozpouští sníh. Někdy můžete vidět, jak vychází ven v podobě páry. Místo si 

poznačíte a další léto tam zkusíte kopat. V Beskydech může najít jeskyni v podstatě každý. 

Jak zjišťujete, že je sestup do jeskyně bezpečný? 

Díváme se, jestli je jeskyně stabilní a zda stěny i strop tvoří pevná hornina. Když je kolem nás 

spousta suti, která se na dotyk hýbe, neměl by v člověku převážit objevitelský instinkt. Musíme 

rozeznat nebezpečí stejně jako lyžaři na lavinovém svahu. Existuje poučka: Neboj se říci „ne“. Není 

ostuda se vrátit. 

Stal se vám už někdy vážnější úraz? 

V Ondrášových dírách na Lysé hoře jsem uklouzl, spadl několik metrů dolů a podřel si záda. 

Znám ale historku o jeskyňáři, který šel sám v devadesátých letech v zimě na kontrolu netopýří 

populace. Došly mu zdroje světla, a ačkoliv byl už deset metrů pod vchodem do jeskyně, nedokázal 

najít cestu ven. Lidé ho na druhý den začali hledat a někdo se dovtípil, kam šel, protože se o tom 

náhodou zmínil. Našli ho podchlazeného ležet v jeskyni. 

Takže vždycky chodit ve dvou … 

A před odchodem nejlépe někomu zavolat, že vcházíte do jeskyně a že se za určitou dobu ozvete. 

Ve tmě nemá smysl se pohybovat, protože můžete jednoduše spadnout do nějaké propasti. Jediná 

možnost je tak zůstat na místě a čekat. Do jeskyní ale chodí většinou vycvičení jeskyňáři a klidní 

lidé, takže nejsme zbrklí. V jeskyních člověk většinou vyhledává klid, je tam absolutní ticho. 

Jaký jste měl pocit z absolutního ticha? 

Je to tísnivý pocit. Slyšíte, jak vám hučí tělo, jak v něm proudí tekutiny, takové šumění. Můj mozek 

se vyděsil a na sekundu mě napadlo, že jsem třeba ohluchl. Ze strachu jsem se radši pohnul, abych 

nějaký zvuk udělal. Byl to zvláštní okamžik, který jsem zatím zažil jenom jednou v nejhlubší větvi 

Ondrášových děr asi čtyřicet metrů pod zemí. 

Jaké vybavení si berete na výpravy do podzemí? 

Máme jeskyňářský overal, pod ním ještě zateplovací vrstvu, dále přilbu, čelovku, záložní baterii, 

rukavice a obyčejné gumáky. Ty jsou nejlepší, protože mají dobrou protiskluzovou podrážku. Poté 

míváme s sebou i lana, speleoalpinistické vybavení a pomůcky pro lezení na lanech. A někdo si vezme 

třeba i kořalku na zahřátí. (směje se) 

Kořalku? 

Je to první pomoc, když potřebujete člověka trochu zahřát. Neopíjíme se, ale často dole nacházíme 

pozůstatky po někom jiném. Někdo tam třeba nechá vypitou flašku fernetu, a je tedy šance, že tam 

dotyční třeba i přespali. To já ale nechápu, protože prostředí dole je nepřátelské a jsem tam ostražitý. 

Jak na vás pobyt v jeskyni působí? 

Jeskyně mě psychicky vyčerpává, protože se neustále soustředím – je tam tma, vlhko, vždy můžu 

někam špatně šlápnout. Většina lidí si první návštěvu jeskyně chválí jako parádní zážitek. Když ale 

odpoledne dorazí domů, jdou vyčerpaní spát, ačkoliv se toho fyzicky moc nedělo. 

Co vás na objevování jeskyní tolik láká? 

Láká mě jejich nepřístupnost a to, že můžu pořád něco objevovat i v jinak prozkoumané 

zemi. Jeskyně jsou pro mě také prostředkem výzkumu. Baví mě mapování a celkově pobyt v přírodě, 

zajímají mě sesuvy. Každý jeskyňář má ale jiný pohled na věc. 

Kam do podzemí v zahraničí byste se chtěl ještě podívat? 

Mám tipy na návštěvu důlních děl na Balkáně, kde jsou všechna opuštěná, zachovalá a nikdo se 

nesnaží je likvidovat jako u nás. Jsou tam prý třeba krápníky tvořené skapávající ropou. Ale spíše 

bych řekl, že svět může za kouzly podzemí jezdit k nám. 

Hledal jste jeskyně i v Norsku. V čem to pro vás bylo jiné? 

V pustině za hranicí polárního kruhu jsme mapovali krasové jeskyně vytvořené ledovcovou 

vodou, která do jeskyní vtékala otevřenými vchody i v podobě řek. Ale pravidelně by mě výpravy do 

pustiny nebavily – chybělo by mi objevování něčeho v již zdokumentovaném světě. Tady vylezete 

z jeskyní, ujdete dvacet metrů a jste na stezce, kde je milion borůvkářů, houbařů a lidí s mobily v 

rukou, i když kousek od nich leží úplně neznámý svět. 
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Minivizitka Jan Lenart se narodil v roce 1985 v Ostravě, kde vystudoval environmentální 

geografii a ochranu a tvorbu krajiny. 

Jako člen České speleologické společnosti zkoumá jeskyně, doly a další podzemní prostory.  

Zároveň působí na Ostravské univerzitě, kde provádí výzkum a také přednáší. 

Publikováno| Moravskoslezský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Opavský a hlučínský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Karvinský a havířovský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Novojičínský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; zprávy z regionu; 02 

 

18. Zajímavosti k tématu. 

Moravskoslezský deník | 07. 05. 2018 | Téma: Beskydy 

Jeskyněmi protkané Beskydy 

Turisté mohou v Beskydech narazit na gravitační jeskyně. Ve svazích se rozevírají trhliny v 

podobě často desítek metrů hlubokých propastí – například Ondrášovy díry na Lysé hoře nebo 

Cyrilka na Pustevnách. Kvůli nestabilitě těchto trhlin se ale se zpřístupněním jeskyní pro veřejnost 

počítat nedá. Hrozilo by zřícení podzemních prostor nebo sesuvy ohrožující osídlené oblasti pod 

svahy. 

Podzemí kraje – to nejsou jenom černouhelné doly 

Škála důlních děl je v Moravskoslezském kraji typově pestrá. „Většina ostatních dolů po republice 

vznikala za účelem těžby rud, ale tady se těžilo všechno možné – třeba břidlice jako stavební kámen. 

Pozůstatků těchto dolů je spousta, mnoho dolů je opuštěných a po sto a více let nebyly 

zpřístupněny nebo nějak dobývány,“ tvrdí ostravský geomorfolog Jan Lenart. 

Sjezdovka pod zemí? 

Před téměř dvěma lety zaujal média návrh projektu podzemní sjezdovky. Richard Papřok a Karel 

Kovařík z Akademie věd České republiky tehdy navrhovali vybudování sítě sjezdovek o délce 

pětadvaceti až třiceti kilometrů mezi černouhelnými doly Jindřich, Hlubina a Zárubek. Pod 

nápadem se ovšem zatím slehla zem. 

Jeskyně používali ovčáci 

Ovčáci údajně využívali jeskyně jako chladničku v době valašské kolonizace. Salaše vystavěli v 

blízkosti jeskyně, aby si přes léto mohli schovávat produkty v chladu. 

Podzemní poklady – Černý důl a Příčný vrch 

Černý důl u Vítkova nabízí kromě tří pater a stovek metrů chodeb i unikátní horníky vytvořené 

kamenné klenby, které drží bez jakéhokoliv pojiva. Příčný vrch u Zlatých Hor je protkaný desítkami 

kilometrů uzavřených chodeb z různých období těžby od středověku až po devadesátá léta minulého 

století. 

 

19. Svět může za kouzly podzemí jezdit k nám, tvrdí jeskyňář Jan Lenart. 

Moravskoslezský deník | 07. 05. 2018 | Markéta Sulková | Téma: Beskydy 

Láká mě jejich nepřístupnost a to, že můžu pořád něco objevovat i v jinak prozkoumané zemi 

Jakožto geomorfolog se zabývá procesy na zemském povrchu, coby jeskyňář Jan Lenart 

objevuje v Beskydech tak trochu jiný svět, který nám všem leží pod nohama. „Vylezete z jeskyní, 

ujdete dvacet metrů a jste na stezce, kde je milion borůvkářů,“ říká Lenart. 

A právě to mu na skrytém podzemním světě připadá tak skvělé. 

Před čtyřmi lety jste s kolegy našel v Beskydech jeskyni Mraznica. Jak hledáte jeskyně? 

V místě skalnatého sesuvu dokážete v létě odhadnout, že by tam jeskyně mohly být. V zimě potom 

z jeskyně stoupá teplý vzduch, který se v ní přes léto nahromadil. Dostane se i přes suť, která vstup 

do ní třeba zakrývá, a rozpouští sníh. Někdy můžete vidět, jak vychází ven v podobě páry. Místo si 

poznačíte a další léto tam zkusíte kopat. V Beskydech může najít jeskyni v podstatě každý. 

 



400 

  

Jak zjišťujete, že je sestup do jeskyně bezpečný? 

Díváme se, jestli je jeskyně stabilní a zda stěny i strop tvoří pevná hornina. Když je kolem nás 

spousta suti, která se na dotyk hýbe, neměl by v člověku převážit objevitelský instinkt. Musíme 

rozeznat nebezpečí stejně jako lyžaři na lavinovém svahu. Existuje poučka: Neboj se říci „ne“. Není 

ostuda se vrátit. 

Stal se vám už někdy vážnější úraz? 

V Ondrášových dírách na Lysé hoře jsem uklouzl, spadl několik metrů dolů a podřel si záda. 

Znám ale historku o jeskyňáři, který šel sám v devadesátých letech v zimě na kontrolu netopýří 

populace. 

Došly mu zdroje světla, a ačkoliv byl už deset metrů pod vchodem do jeskyně, nedokázal najít 

cestu ven. Lidé ho na druhý den začali hledat a někdo se dovtípil, kam šel, protože se o tom náhodou 

zmínil. Našli ho podchlazeného ležet v jeskyni. 

Takže vždycky chodit ve dvou … 

A před odchodem nejlépe někomu zavolat, že vcházíte do jeskyně a že se za určitou dobu ozvete. 

Ve tmě nemá smysl se pohybovat, protože můžete jednoduše spadnout do nějaké propasti. Jediná 

možnost je tak zůstat na místě a čekat. Do jeskyní ale chodí většinou vycvičení jeskyňáři a klidní 

lidé, takže nejsme zbrklí. V jeskyních člověk většinou vyhledává klid, je tam absolutní ticho. 

Jaký jste měl pocit z absolutního ticha? 

Je to tísnivý pocit. Slyšíte, jak vám hučí tělo, jak v něm proudí tekutiny, takové šumění. Můj mozek 

se vyděsil a na sekundu mě napadlo, že jsem třeba ohluchl. Ze strachu jsem se radši pohnul, abych 

nějaký zvuk udělal. Byl to zvláštní okamžik, který jsem zatím zažil jenom jednou v nejhlubší větvi 

Ondrášových děr asi čtyřicet metrů pod zemí. 

Jaké vybavení si berete na výpravy do podzemí? 

Máme jeskyňářský overal, pod ním ještě zateplovací vrstvu, dále přilbu, čelovku, záložní baterii, 

rukavice a obyčejné gumáky. Ty jsou nejlepší, protože mají dobrou protiskluzovou podrážku. Poté 

míváme s sebou i lana, speleoalpinistické vybavení a pomůcky pro lezení na lanech. A někdo si vezme 

třeba i kořalku na zahřátí. (směje se) 

 Kořalku? 

Je to první pomoc, když potřebujete člověka trochu zahřát. Neopíjíme se, ale často dole nacházíme 

pozůstatky po někom jiném. Někdo tam třeba nechá vypitou flašku fernetu, a je tedy šance, že tam 

dotyční třeba i přespali. To já ale nechápu, protože prostředí dole je nepřátelské a jsem tam ostražitý. 

Jak na vás pobyt v jeskyni působí? 

Jeskyně mě psychicky vyčerpává, protože se neustále soustředím – je tam tma, vlhko, vždy můžu 

někam špatně šlápnout. Většina lidí si první návštěvu jeskyně chválí jako parádní zážitek. Když ale 

odpoledne dorazí domů, jdou vyčerpaní spát, ačkoliv se toho fyzicky moc nedělo. 

Co vás na objevování jeskyní tolik láká? 

Láká mě jejich nepřístupnost a to, že můžu pořád něco objevovat i v jinak prozkoumané 

zemi. Jeskyně jsou pro mě také prostředkem výzkumu. Baví mě mapování a celkově pobyt v přírodě, 

zajímají mě sesuvy. Každý jeskyňář má ale jiný pohled na věc. 

Kam do podzemí v zahraničí byste se chtěl ještě podívat? 

Mám tipy na návštěvu důlních děl na Balkáně, kde jsou všechna opuštěná, zachovalá a nikdo se 

nesnaží je likvidovat jako u nás. Jsou tam prý třeba krápníky tvořené skapávající ropou. Ale spíše 

bych řekl, že svět může za kouzly podzemí jezdit k nám. 

Hledal jste jeskyně i v Norsku. V čem to pro vás bylo jiné? 

V pustině za hranicí polárního kruhu jsme mapovali krasové jeskyně vytvořené ledovcovou 

vodou, která do jeskyní vtékala otevřenými vchody i v podobě řek. Ale pravidelně by mě výpravy do 

pustiny nebavily – chybělo by mi objevování něčeho v již zdokumentovaném světě. Tady vylezete 

z jeskyní, ujdete dvacet metrů a jste na stezce, kde je milion borůvkářů, houbařů a lidí s mobily v 

rukou, i když kousek od nich leží úplně neznámý svět. 

Minivizitka Jan Lenart se narodil v roce 1985 v Ostravě, kde vystudoval environmentální 

geografii a ochranu a tvorbu krajiny. 
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Jako člen České speleologické společnosti zkoumá jeskyně, doly a další podzemní prostory.  

Zároveň působí na Ostravské univerzitě, kde provádí výzkum a také přednáší. 

Publikováno| Moravskoslezský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Opavský a hlučínský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Karvinský a havířovský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Novojičínský deník; zprávy z regionu; 02 

Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; zprávy z regionu; 02 

 

20. Vyluštili tajemství skalních měst. 

5plus2 | 1. 06. 2018 | Autor: Adam Pluhař | Téma: Český ráj 

Účastníci výpravy do Českého ráje viděli pokus, který dokumentoval, jak se zrodily jeskyně nebo 

převisy. 

U pískovcových skalních útvarů vědci dlouho nechápali, jak mohou stát, když se dá písek obrousit 

nehtem. Když se nezatížená krychle písku ponoří do vody, okamžitě se rozpadne. Jakmile je ale 

zatížená, všechno je jinak. Materiál do sebe zapadne jako zámková dlažba. 

Právě díky tomuto jevu mohla vzniknout také fascinující skalní města v Českém ráji. 

„Když písek zatížíme, působíme na něj gravitační silou. Tlak je i ve skalní věži. Když tam působí 

vertikální síla, je těžší vytrhnout každé to zrno z části, co je pod tím. Vertikální síla drží pohromadě 

celý masiv. Je to podobné, jako byste nevytáhli kámen ze suché skládané zdi,“ popisuje Jaroslav 

Řihošek, člen vědeckého týmu Jiřího Bruthanse z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Právě Řihošek přišel v roce 2014 s převratnou teorií o vzniku pískovcových měst. 

Letos na jaře předvedl pokus, kterým čeští věci doložili svoji teorii uzamčeného písku a vznik 

skalních útvarů jako jsou jeskyně, převisy, okna nebo skalní brány. 

Exkurzi nazvanou Za pískovcovým fenoménem Příhrazských skal. Pořádal ji Dům přírody 

Českého ráje. 

Kuličku z písku nabraného v lomu Střeleč v Českém ráji svíral Řihošek nahoře i dole pevně prsty. 

A pak ji před účastníky výpravy namáčel do vody. Tam, kde netlačil, se písek odplavoval, až vznikl 

uzoučký sloupek a překvapivě držel pohromadě. 

Hlouček lidí v lese Příhrazské vrchoviny v několika minutách užasle sledoval, co příroda v 

pískovci vykouzlí za tisíce let. 

Zdánlivě jednoduché řešení českých vědců, které se nedařilo rozlousknout generacím geologů, 

otiskl prestižní vědecký časopis Nature Geoscience. Zprávu o objevu přinesla média jako BBC nebo 

CNN. „Na písku ze Střelče je úžasné to, že v sobě nemá žádný tmel. Má ale hranatá zrna, která do 

sebe zapadají jako puzzle. Nepotřebovali jsme použít nic umělého, je to čistě přírodní materiál. Ten 

proces, co vzniká v přírodě dlouhou dobu, jsme jen urychlili.“ 

 „Teď vidíte to, co je na skále zamrzlé v čase, i to, co tomu předcházelo,“ líčil Řihošek, když 

ukazoval mřížku s maličkým pískovcovým oknem. 

A jak tedy vznikne například skalní okno? Rozpadat se začnou jen ty části, kde je příliš malý tlak 

například vlivem pukliny. Řihošek ji vyryl do mřížky nožem. Tam, kde vznikne, se postupně objeví 

okno. 

Účastníkům exkurze vysvětloval Řihošek ještě jednu zvláštnost. V pískovcových skalách nejsou 

malé kameny. Jen velké skály a písek. „Malý kámen sám sebe nezatíží dostatečně, aby se nerozpadl,“ 

upozornil Řihošek. V prestižním časopise Nature doložili čeští vědci svoji teorii nejen fotkami z 

pokusů, ale i matematickým modelem, který ukazoval rozložení napětí. Na českou teorii už navazují 

pokračovatelé. 

„Teorie byla možná víc citovaná světovými než českými médii. Naší snahou proto je představit 

výsledky těchto výzkumů i formou takovýchto exkurzí. Mnoho lidí ještě v praxi nemělo možnost 

vidět výsledky těchto výzkumů. Lidé se pak budou na skály dívat úplně jiným pohledem,“ konstatoval 

Petr Jenč, archeolog a speleoantropolog Vlastivědného muzea a Galerie v České Lípě. Návštěvníky 

exkurze doprovázel. 
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12 pískovcových skalních měst se nachází na území Českého ráje. 

Foto popis| Přírodovědec Jaroslav Řihošek ukazuje, jak vznikala v Českém ráji působivá 

pískovcová skalní okna. 

Foto popis| Skalní města Českého ráje jsou vytvarována způsobem, který z nich dělá nejenom 

ozdobu Čech, ale celé Evropy. 

 

21. Unikněte vedru výletem. Jeskyně Nedamy a Klemperka vás ochladí a připraví zážitek. 

ctidoma.cz | 07. 06. 2018 | Autor: Milan Bauer | Téma: Kokořínsko 

Venku už je delší dobu k nepřežití a výlet je asi to poslední, na co by člověk myslel. Jsou ale místa, 

kde je možné nejen poznávat přírodní krásy naší země, ale také se příjemně zchladit. V čem jsou 

zajímavé Nedamy a Klemperka, kde se nacházejí? 

Obliba skalních bytů ve zdejším kraji je opravdu velmi vysoká. V oblasti Kokořínska se dokonce 

podle propagátora Cinibulka některá skalní obydlí číslovala a platila se z nich domovní daň. Tak tomu 

mohlo být třeba u jednoho bytu ve Lhotce, který byl do skály vytesán někdy kolem roku 1900, a ještě 

v roce 1982 se v něm dokonce celkem pohodlně bydlelo. 

Snadná přístupnost 

Samotné jeskyně Nedamy a Klemperka, ke kterým vedou od Kokořína značené turistické trasy, 

jsou s určitou dávkou odvahy poměrně snadno přístupné. O Nedamech se tvrdí, že to mohla být 

doupata pravěkých lidí - troglodytů. Během třicetileté války se v nich ukrývali místní před nájezdy 

švédských vojsk. 

Na Nedamy se dostanete po zelené turistické trase, od Doliny pod hradem Kokořín jsou vzdálené 

1,6 km. Přímo pod Nedamy je u silnice situované tábořiště U Splávků, kde se dá v pohodě zaparkovat 

autem nebo klidně i rozbít stan a přespat. 

Nálezy střepů keramických nádob, které jsou z období 13. - 16. století, a na nejvyšším místě skály 

ještě dnes patrné čtvercové základy hradní věže vás dovedou k názoru, že tu stával poměrně rozsáhlý 

skalní hrádek. 

V současnosti je možno průrvou mezi skalami vystoupat po vysekaných schůdkách do 

zachovaných jeskynních místností a dokonce také nahoru na plošinu. Právě z ní je neopakovatelný 

výhled na hrad Kokořín. V 8. století tu bývalo staroslovanské hradiště. 

Klemperka je dostupná složitěji 

Jedná se o uměle vysekaný skalní systém, který najdete západně od hradu Kokořín, a to nedaleko 

vesnice Truskava v Šemanovickém dole. I Klemperka má ale svou pověst. Získala jméno po 

loupežníku Klemperovi, který se prý v jejích útrobách ukrýval někdy počátkem 19. století a později 

měl být zabit kousek od Truskavy sedláky z Vysoké. 

Pěšky se ke Klemperce od Kokořína dostanete po modré turistické trase přes vesnici Kokořín. 

Asi 2 km za vesnicí, na samotném začátku Truskavenského dolu pak odbočíte vpravo a dále půjdete 

po žluté značce, od které je to pak asi 1 km. 

Existuje ale jiná pověst, která praví, že měla být s Truskavou spojena tajnou chodbou. Bájná 

chodba ale nejspíše neexistuje. V letech 1998 – 2000 došlo k čištění spodní místnosti jeskyně 

prostřednictvím Správy CHKO, která byla značně zanesena naplaveným jílem. 

Díky tomu byl objeven utajený vchod z údolí, ale po chodbě ani stopy. Spodní vchod tak byl 

zazděn. 

Pokud se tedy chcete do jeskyně dostat, budete muset vystoupat do výšky 5 metrů po žebříku, 

anebo po vysekaných schodech úzkým komínem – ideální pro všechny, kteří mají rádi trochu 

adrenalinu. Z terasy je pak přístup do horní místnosti, odkud dále vedou schody do spodního patra. 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/20...-nedamy-klemperka-vas-ochladi-pripravi 
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22. Ve Skalním údolí u Hodkovic nad Mohelkou uvidíte Skalní kapli, Medvědí kámen i 

Raubířskou jeskyni. 

ČRo - hradec.cz | 25. 07. 2018 | Jaroslav Hoření | Téma: Podještědí – Raubířská jeskyně 

Vydáme se do Libereckého kraje, do úžasně romantického Skalního údolí u Hodkovic nad 

Mohelkou. Najdeme v něm Skalní kapli, Medvědí kámen anebo Raubířskou jeskyni. Skály 

i jeskyně v tomto údolí jsou tvořené především pískovci. Ty lákají nejen turisty, ale i horolezce. A 

také geology, protože je tu prý možné najít zkameněliny a dokonce i polodrahokamy. 

Nás budou ale víc zajímat zdejší příběhy a pověsti, které připomíná pojmenování míst i svaté 

obrázky. Krajinu Podještědí si zamiloval mladý geolog a také spisovatel Dominik Rubáš, který 

navštívil snad všechna zajímavá místa v této oblasti. 

http://region.rozhlas.cz/ve-skalnim-ud...e-skalni-kapli-medvedi-kamen-i-7573220 

 

23. Teplická divočina. 

Mladá fronta DNES | 13. 08. 2018 | Téma: Adršpašsko-teplické skály 

Místním skalám se lidé po staletí vyhýbali 

Krakonošovo párátko, Lední medvěd, Kanec nebo Skalní koruna. Pískovcové útvary Teplických 

skal na Broumovsku jitří fantazii návštěvníků už dvě stě let od časů jejich pionýrského objevování. 

Zážitkem ale budou i pro dnešní zvědavce. Patrioti na zdejší skalní město nedají dopustit. Výlet 

po šestikilometrovém placeném okruhu v Teplických skalách dá sice zabrat víc než stezky 

v sousedícím Adršpachu, odměnou jsou ale krásné pohledy do méně známých partií rozlehlého 

skalního labyrintu.  

Ve středověku tu páni ze Skalice vybudovali na jedné ze skalních věží dřevěný hrad Střmen (630 

m. n. m.), k jehož pozůstatkům se dá dnes vystoupat po úzkých a strmých žebřících nedaleko od 

vstupu do skal ze Střmenského podhradí. 

Po staletí se pak lidé skalám spíš vyhýbali, skalní turistika se zrodila až za osvícenců. Do 

Adršpašských skal mířili první turisté ze Saska už po roce 1700, ale Teplické skály zůstaly zcela v 

skrytu a vešly více ve známost až na přelomu 18. a 19. století. Tehdejší výpravy do divočiny s 

pralesem ale končily na Předměstí a u Řeznické sekyry. Zlom nastal po roce 1824, kdy vypukl ničivý 

požár a za několik týdnů sežehl lesy v celém skalním městě. Tak se odkryla část skal až po Dóm. Po 

roce 1868 následovalo zpřístupnění Nové partie se Sibiří, a tak se stezka skalami postupně rozšířila 

až do současného rozsahu. 

Kdysi se výletníci bavili posezením v altánku na Ozvěně, kde naslouchali místním hornistům a za 

příplatek si mohli užít i výstřel z hmožďíře a echo odrážející se od Lysého vrchu. Teď už 

provozovatelé skalního okruhu volí jiné atrakce. K naučné stezce Josefa Vavroušky přibyla v poslední 

době zábavná hra pro děti s hledáním pokladu nebo Quest, obdoba šipkované, která zájemce provede 

po největších zajímavostech zdejších skal. 

Adršpašsko-teplické skály jsou největší tuzemská národní přírodní rezervace chráněná už od roku 

1933. Vznikaly z nánosů v období svrchní křídy a triasu, které postupně zvětraly. Nejvyšší vrchol 

tabulové plošiny se nachází na Čápu (786 m. n. m.), ale její úpatí je o 300 metrů níže. V pískovci se 

působením eroze utvořily kaňony, skalní stěny i samostatné věže o výšce až 100 metrů. Lákají 

horolezce, ale do zdejšího pseudokrasu míří i speleologové. V roce 2006 zde při zoologickém 

průzkumu objevili Teplickou jeskyni o délce 1065 metrů, což ji pasuje na nejdelší suťovou jeskyni v 

České republice. Pseudokras tvoří pukliny, rozsedliny, puklinové propasti a suťové jeskyně v 

balvanových závalech ze zřícených skalních věží. 

K nejoblíbenějším místům zdejších skal patří soutěska zvaná Sibiř, kde se sníh drží většinou do 

června. V parném létě tam teploty dosahují třeba jen k deseti stupňům Celsia. Dole se tak daří 

chladnomilným rostlinám, prostřední patro vyhovuje kapradinám a borůvkám jako na horách a vršek 

patří suchomilným druhům rostlin. 

Na rozdíl od Adršpachu vede Teplickými skalami víc turistických tras. Z okruhu se dá dojít přes 

Sedm schodů a Vlčí roklí do Adršpachu. Z Teplic nad Metují vede stezka přes Lokomotivu a Kraví 

horu na vrchol Čápu s obnovenou rozhlednou a do osady Skály. 



404 

  

Jak se tam dostat: Adršpašsko-teplické skály jsou nejnavštěvovanější tuzemskou přírodní 

památkou, v několika exponovaných dnech se objevují potíže s plnými parkovišti i uzavřenými 

silnicemi. Špička se čeká kolem 15. srpna, kdy Poláci budou mít volno na svátek Nanebevzetí Panny 

Marie a protáhnou si ho do víkendu. Na placené parkoviště se nevejde mnoho aut. Lepší je přijet 

lokálkou, která jezdí kolem skal mezi Teplicemi nad Metují a Trutnovem. Na léto kraj přidal víc 

vlaků, jede tudy i cyklobus z Hradce Králové na Pomezní Boudy. Kolem skal se dá jet po cyklostezce. 

* Kde se najíst: Ve Střmenském podhradí jsou stánky i dvě restaurace. Na pěší zóně v Teplicích žijí 

do noci venkovní zahrádky. V rekonstruované Střelnici sázejí na dražší jídla kolem 150 korun, ale s 

puncem domácí výroby, třeba vlastní chléb nebo ovocné knedlíky. Osvědčenou restaurací je zámecký 

hotel Bischofstein v osadě Skály.  

* Měli byste vědět, že… Pod Teplickými skalami se nachází nejrozsáhlejší podzemní 

pseudokrasový labyrint Poseidon. Rozkládá se pod jejich centrální částí v délce kolem 28 

kilometrů. Nahlédnout se do něj dá jen okrajově, třeba při návštěvě Skalního dómu o výšce 50 metrů.  

Město je proslulé Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem, jejž založil Miroslav Šmíd, 

35. ročník s řadou doprovodných akcí se koná 23. až 26. srpna. 

Foto popis| Teplické věže V pískovci se erozí utvořily kaňony, skalní stěny i samostatné věže 

o výšce až 100 metrů. 

 

24. Valašské skály opředené pověstmi. 

novinky.cz | 20. 08. 2018 | Autor: Adéla Kozelková | Téma: Vsetínsko 

Okraj obce Lidečko na Vsetínsku lemují nepřehlédnutelné Čertovy skály. Přibližně o dva a půl 

kilometru dál se ukryté v lesích nacházejí Pulčínské skály, největší skalní město moravských Karpat.  

Návštěva těchto dvou míst potěší nejen aktivní sportovce, ale i turisty vyhledávající spíše mírné 

terény. 

Výchozím bodem pro poznávání krás tohoto koutu Valašska je obec Lidečko. Čertovy skály jsou 

vidět už z hlavní silnice ze Vsetína směrem na Slovensko. Auto lze nechat hned u cesty, ale o víkendu 

nebo o prázdninách tu možná nezaparkujete. Skály jsou totiž oblíbeným cílem horolezců, protože 

místní stěny nabízejí několik desítek cest. 

Název útvaru dlouhého 150 metrů a až 25 metrů vysokého je odvozen od lidových pověstí. Chytrý 

valašský hospodář zde kdysi vyhrál sázku s čertem. Ten měl za úkol přehradit údolí skalní stěnou, a 

to do ranního kuropění. Jenže neuspěl. Stěna tak zůstala nedokončená. Podle další legendy se zde 

často zjevoval kouzelník, který obdarovával chudé zlatem. 

Z odvrácené strany skal vede chodník téměř kolem vrcholů skalních věžiček. Na několika místech 

je tu možno vystoupit přímo nad skalní stěnu a kochat se výhledem do údolí řeky Senice. Zatímco 

turisty a horolezce těší snadná dostupnost skalních masívů, ochránci přírody už tak nadšení nejsou.  

Skály totiž návalem turistů trpí a dochází k velké erozi a sešlapávání. 

Pod skalami se proto na intenzívně používaných pěšinách musí udržovat protierozní zábrany. 

Po modré značce, jíž je značená udržovaná asfaltová cesta vedoucí kolem potoka, dojdete k 

Pulčínským skalám. Osvěžení i v parném létě nabízí ledově chladná voda z Plevákovy studánky 

přibližně ve třetině cesty. Po asi kilometru a půl pohodového stoupání značka odbočí na lesní cestu, 

která se vine vzhůru už o poznání strměji. Odměna vás čeká po kilometru, kdy se vám nabídne krásný 

výhled na Pulčínské skály, největší skalní město moravských Karpat. Stačí jen seběhnout z mírného 

kopečka, přeskočit potůček a stojíte pod mohutnou skalní stěnou. 

Ludmilina skála a tragická láska 

Skalní labyrint, který sice ani zdaleka nedosahuje velikosti Prachovských skal nebo Adršpachu, je 

rozeset po jihovýchodním úpatí kopce Hradisko. Délka útvaru je až 250 metrů, ovšem vzhledem k 

tomu, že je zčásti zakryt lesem, je velikost skalisek poněkud zakryta. Přesto je na co se dívat, voda, 

mráz, pohyby svahů zde postupně vymodelovaly skalnaté útvary a bloky, suťová pole, suché kaňony 

a puklinové jeskyně. Ty jsou zde dokonce čtyři, největší z nich, rozsedlinová jeskyně Velryba, je 

dlouhá 42 metrů. 

Samotné Pulčínské skály jsou jen jedním z útvarů v Národní přírodní rezervaci Pulčín – Hradisko. 
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Ukryté v lesích za vrcholem Hradisko se nachází Skalní město s útvary Propadlý hrad, Kazatelna, 

Českobratrský stůl nebo Bratrský sbor. V zimě se ve skalním městě v kaňonu Ancona objevují 

nádherně zbarvené zamrzlé ledopády. 

Jedna z Pulčínských skal, Ludmilina, skrývá tragický příběh. Místní pán měl totiž krásnou dceru, 

již zaslíbil svému sousedovi. Jenže děvče už mělo svého mládence, s nímž se tajně scházelo ve 

skalách. Jednoho dne je otec přistihl, mládence probodl a shodil ze skály. Nešťastná Ludmila pak 

skočila za ním. 

Jistě nepřekvapí, že ve skalách hledali útočiště lidé od pravěku až po středověk, ukrývali se tu 

zbojníci i lidé z okolních vesnic prchající před drancujícími nájezdníky. Za války našli ve skalách 

úkryt partyzáni. Pulčín totiž Němci dvakrát obsadili a na konci války obec i okolí zaminovali. Jen 

rychlý postup fronty jim zabránil, aby osadu vyhodili do povětří. Nedaleké osady Ploština a Vařákovy 

paseky takové štěstí neměly, nacisté je vypálili. 

Nejdobrodružnější část výletu nabízí výstup po modré značce šplhající přímo Pulčínskými 

skalami. Zvládnout ji lze jen v kvalitním obutí. Trasa navíc není vhodná pro malé děti, natož pro lidi 

s pohybovými obtížemi. Značka totiž po pár metrech začne šplhat strmě vzhůru a na některých 

místech je nutné přidržovat se řetězů. Na místě je i důrazné varování pro nezodpovědné turisty, aby 

se vraceli stezkou z opačné strany vrcholu. Sestup stejnou cestou by mohl být velice nebezpečný. 

Pulčínská cesta 

Kdo se necítí na fyzicky poměrně náročný výstup, může využít červenou značku, která Pulčínské 

skály obchází a společně s modrou pak pokračuje přes vrchol Hradisko okolo Skalního města. 

Ať už se rozhodnete pro jednu či druhou variantu, další kroky vás nejspíš přivedou do blízkého 

Pulčína, který je se svou necelou stovkou obyvatel nejvýše položenou obcí (675 metrů nad mořem) 

okresu Vsetín. 

Výlet vede krásnými místy. 

Občerstvit se tu můžete například v restauraci Stodola nebo ve Western Saloonu u Willyho, 

oblíbené trampské hospody. Jestliže však dorazíte mimo hlavní sezónu, budete mít štěstí, pokud 

alespoň jeden z podniků bude otevřený. 

Z Pulčína se otvírají další dvě možné cesty – buď se po asfaltové silničce vraťte zpět do výchozího 

bodu, nebo se po žluté značce vydejte do Horní Lidče, která plynule přechází do Lidečka. Zdatnější 

turisté jistě zvolí žlutou značku, která je odmění úchvatnými výhledy do valašské krajiny, plné kopců, 

lesů a pastvin. Po značce vede i naučná stezka Pulčínská cesta, která vás možná překvapí důrazem na 

religiozitu zdejšího kraje. 

V Horní Lidči můžete obdivovat například obrovský pohyblivý betlém. V betlému je osazeno asi 

230 figur, z toho 75 pohyblivých, atmosféru doplňuje více než stovka vyřezávaných staveb. 

Při cestě Lidečkem zpět k Čertovým skalám se můžete pokochat obcí, která před deseti lety získala 

titul Obec roku. 

https://www.novinky.cz/cestovani/480849-valasske-skaly-opredene-povestmi.html 

 

25. Skály v Maštalích. 

Mladá fronta DNES | 23. 08. 2018 | Téma: Toulovcovy Maštale 

Cesta krajem loupeživého rytíře Toulovce 

Možná mnohé partie rezervace Toulovcovy Maštale nedaleko od Litomyšle připomínají známější 

Adršpašské skály, ale vše je tu menší a také turisté zde o sebe nezakopávají. Ideální místo pro toho, 

kdo hledá o dovolené klid a pohodu. 

Pěší i cyklisté se mohou pohybovat soustavou skalnatých údolí, která tu vyhloubily pramenné toky 

a pobočky Novohradky, prolézat skalními bludišti a zkoušet procházet úzkými chodbičkami.  

Pískovcové skalní stěny se na tisíci hektarech uprostřed borových lesů člení do věží a pilířů, 

výčnělků, rozsedlin nebo bloků. Podle pověstí právě zde měl svůj tajný úkryt loupeživý rytíř Vavřinec 

Toulovec z tvrze v Jarošově. Při cestě od chaty Polanka s velkým parkovištěm i koutkem pro děti je 

skoro povinností vidět Betlém, což je ve skále vytesaná jeskyně, která kdysi fungovala jako 

modlitebna, a i dnes je tu plastika připomínající narození Ježíše. O kus dál si mohou lidé zchladit 
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nohy v Kupadlech, což je soustava tří tůní uprostřed zalesněné rokle. Uprostřed horkých dní se tu 

skvěle odpočívá. Maštale se mohou nedaleko Boru u Skutče pochlubit i viklanem s názvem 

Kolumbovo vejce. 

Právě v Boru řada návštěvníků začíná svoji pouť. První skalní útvary jsou hned za hranicemi obce.  

Skalní věž Petrovna je nejvyšší zdejší pískovcovou věží, nedaleko je i Dudychova jeskyně.  

Hlavní atrakcí je skalní město Toulovcovy Maštale, což je spleť chodeb a jeskyní připomínající 

bludiště. Z parkoviště v Boru u Skutče je to necelé dva kilometry. Cesta do skal nabídne příjemný 

rodinný výlet, který je možné si zpestřit hned několika způsoby. V Boru u Skutče je například mimo 

značené cesty na jihu vesnice schované koupaliště uprostřed borového lesa. Starají se o něj hasiči a 

cedule upozorňují, že kvalitu vody nikdo netestuje. Vstup je zdarma. Volný vstup je také na koupališti 

v Roudné, kde je dokonce k dispozici i občerstvení a dá se tam stanovat. 

Tradičním tipem je cesta na nedaleký rokokový zámek v Nových Hradech, který je příkladem 

toho, že soukromý majitel může znamenat pro památku požehnání. Je tu muzeum cyklistiky, galerie 

klobouků a je možné nahlédnout i do soukromých prostor. 

Nezklame ani Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci ve výšce 539 metrů nad mořem mezi 

Jarošovem a Budislaví. Komu to nestačí, může si najít v okolí ještě rozhledny Terezka a Borůvka. 

V nedaleké Proseči je v historickém roubeném domku na náměstí otevřeno Muzeum dýmek. Roste 

tu také alej Thomase Manna. Německý spisovatel totiž našel v polovině třicátých let spolu se svým 

bratrem Heinrichem azyl právě v Proseči, která jim udělila domovské právo. Mann díky tomu získal 

před druhou světovou válkou československé státní občanství a cestovní pas, který mu pomohl před 

hrozícím nacismem odcestovat do USA. 

V roce 1937 přijel do Proseče a daroval městu dva tisíce tehdejších korun. Obec za ně nechala 

vysázet třešňovou alej. Před třemi roky ji obnovila. 

Fakta Praktické informace 

* Vstupné do skalního města Vstup do skal je zdarma. Skály jsou mezi obcemi Proseč, Budislav, 

Bor u Skutče a Nové Hrady.   

* Doprava Parkovat lze na parkovišti ve středu obce Bor u Skutče nebo u chaty Polanka mezi 

Borem a obcí Zderaz. Blízko do skal je to i z placeného parkoviště u obce Vranice (50 Kč za den). 

Cyklisté mohou využít pěti linek cyklobusů, které tudy projíždějí. Jízdní řády jsou na adrese 

www.mastale.cz  

* Měli byste vědět, že … 

Cestu do skalního města lze zvládnout za dvě tři hodiny jako příjemnou procházku. Ale není 

problém strávit v přírodní rezervaci celý den. K dispozici je tu 150 kilometrů značených tras pro 

pěší i cyklisty.  

* Kde se najíst: Chata Polanka Hostinec Na Skalách v Budislavi Roudná - kiosek u koupaliště 

nabízí mimo jiné dančí klobásy Občerstvení ve Vranicích  

* Zámek Nové Hrady Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin 

Vstupné do zámeckého areálu 50 Kč Rodinné vstupné* 150 Kč 

Vstupné do zámku 

Dospělí 100 Kč Děti, studenti, senioři 70 Kč Rodinné vstupné* 270 Kč…(2 dospělí a děti ve věku 

6 -15 let) 

Foto popis| Skalní město Atmosféra Toulovcových Maštalí láká k návštěvě především rodiny s 

dětmi. 
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26. Klokočské skály jsou malé skalní město. Ukrývají ale největší jeskyní v Českém ráji. 

ČRo - liberec.cz | 03. 09. 2018 | Jaroslav Hoření | Téma: Český ráj – Jeskyně Postojná 

ČRo - pardubice.cz | 03. 09. 2018 | Autor: Jaroslav Hoření  

ČRo - plzen.cz | 03. 09. 2018 | Autor: Jaroslav Hoření  

ČRo - sever.cz | 03. 09. 2018 | Autor: Jaroslav Hoření   

Český ráj je známý hlavně díky svým skalním městům. Kromě obřího Hruboskalska a 

Prachovských skal tu jsou ale i menší útvary, třeba Klokočské skály. Stejnojmenná přírodní rezervace 

vyhlášená roku 1985 je součástí Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Vedle samotných Klokočských 

skal jsou její součástí také Betlémské skály. 

Za nízkým vstupem do jeskyně, který se nejlépe zvládá po čtyřech, se lze v pohodě postavit a 

někde ještě zbyde místo nad hlavou. Takzvaná velká síň je asi 18 metrů dlouhá a 16 metrů široká. 

Postojnu tvoří ještě malá síň o rozměrech osm krát čtyři metry, okrouhlá komůrka o průměru dva 

metry a výšce 1,5 metru a spletitá chodba v západní části. Celková délka chodeb je 75 metrů. 

Archeologickými výzkumy nalezené keramické střepy v jeskyni Postojna pocházejí z mladší 

doby bronzové (12. – 9. stol. př. n. l.). Na řadě dalších lokalit objevili výzkumníci doklady po lidské 

činnosti ještě starší, z mladší a pozdní doby kamenné (6. – 3. tisíciletí př. n. l.). Prakticky 

všechny jeskyně, ale i převisy jsou dokladem četného osídlení lokality. Nejen proto je do nich vstup 

zakázán. Nálezy jsou k vidění v turnovském Muzeu Českého ráje. 

Celou oblast přírodní rezervace v 1. zóně CHKO kontrolují ochránci přírody, kteří dohlížejí vedle 

zákazu vstupu do jeskyní například také na zákaz kempování a rozdělávání ohně. To může být v 

suchém a převážně borovém lese velmi nebezpečné. 

http://regiony.rozhlas.cz/klokocske-sk...-ale-nejvetsi-jeskyni-v-ceskem-7427840 

 

27. Kam na výlet. Jeskyně Blanických rytířů 

Týden u nás | 05. 09. 2018 | Téma: Jeskyně Blanických rytířů 

Jeskyně Blanických rytířů 

Uměle vytvořená pískovcová jeskyně v Rudce nedaleko Kunštátu existuje již z dob první 

republiky. 

V jeskyni stojí 17 soch blanických rytířů včetně svatého Václava. Jejich autorem je sochař 

Stanislav Rolínek. Před jeskyní se nachází socha lva a strážce jeskyně. 

Poblíž stojí rozhledna. 

KDE: Rudka u Kunštátu 

KDY: úterý až neděle od 9.00 do 16.30 hodin  

Větrný mlýn Rudice 

Větrný mlýn holandského typu stojí v jihovýchodní části Rudice. Je vysoký sedm a půl metru. 

Součástí prohlídky mlýna je i výstava minerálů, speleologie a expozice z historie hutnictví. 

Prohlídka pouze s průvodcem. Vstupné 50 korun. 

KDE: Rudice, U Větráku 90  

KDY: úterý až neděle od 9.00 do 17.00 hodin  

Stará huť u Adamova 

Jedná se o část hutnického komplexu z devatenáctého století. Dominantou je zpřístupněná a deset  

metrů vysoká pec František, expozice železářství a nedaleké ekologické centrum Švýcárna. Huť se 

nachází v Josefovském údolí mezi Křtinami a Adamovem. Základní vstupné do expozice stojí 50 

korun. 

KDE: Adamov  

KDY: všední dny mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin 
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28.  Jeskyně Drábovna: Historicky bohatá, byť neprozkoumaná. Jak vznikla a proč ji milovali 

i pastevci? 

ctidoma.cz | 05. 09. 2018 | Autor: Michal Mezera | Téma: Jeskyně Drábovna 

Severozápadní okolí Prahy nabízí mnoho jeskyň na „nepravém místě“. Jednou z nich je i 

Drábovna. Není snadné se k ní dostat, ale pokud máte dobrodružnou duši, je to cesta právě pro vás.  

Kolem vzniku této jeskyně se promítá mnoho teorií, jen těžko říct, která z nich je pravdivá. V 

době válečných konfliktů se zde schovávali před vojáky např. vesničané, kteří tu zanechali zajímavé 

stopy. 

Na úbočí Velkého vrchu, který se nachází na hranici rezervace Větrušická rokle, 

leží jeskyně Drábovna. Větrušická rokle byla již v roce 1969 prohlášena za Národní přírodní 

rezervaci, a to především proto, aby bylo ochráněno několik druhů teplomilných rostlin. Dráb 

znamená v překladu lupič nebo loupežník, ale tomu by název pro tuto jeskyni, zejména z důvodu 

jejího tvaru, jen stěží odpovídal. 

Archeologické nálezy i využívání pastevci 

Historie jeskyně ještě není dosud příliš prozkoumaná. První zmínky o osídlení obce Větrušice a 

zároveň Větrušické rokle spadá do doby kamenné. Toto a pozdější osídlení z doby bronzové potvrzují 

především archeologické nálezy. V. Stárka popisoval v roce 1960 pseudokrasové jevy v okolí 

Prahy, a jedním z nich byla i Drábovna. Díky archeologovi Františkovi Proškovi došlo zase k 

odkrytí několika střepů připadajících na mladší dobu bronzovou. Jeskyně byla ve své minulosti 

využívána i pastevci, a to vzhledem ke své prostornosti. 

Samotná ves Větrušice je datovaná k roku 1363, kdy byla součástí svatovítského hradčanského 

majetku. V 15. století se zde objevuje jméno Duchek z Kodaně a v druhé polovině 16. století je ves 

v držení Slavatů z Chlumu. Do roku 1620 zde působili pánové z Borovska. Pak byl jejich majetek 

konfiskován a od té doby patřila vesnice jen vyšehradskému probošství. 

Z fauny zaujmou dravci i ještěrky 

Jedná se o přírodní rezervaci, kde dochází k ochraně především teplomilné fauny. Milovníci 

přírody si zde najdou ještěrku zelenou nebo různé dravce. Z těch bezobratlých jsou to především 

otakárek ovocný a fenyklový. 

Nejjednodušší cestou k jeskyni? Přímo nahoru. 

Ideální cestou je vyrazit z Libčic přívozem na Dol a odtud pak po červené značce proti proudu. 

Vyrazit ale také můžete přes lávku v Řeži a zpět po proudu. Touto cestou na vás čeká několik 

velkých balvanů a jeden kolmý skalní hřbítek. Ten postupně dosahuje až 10 metrů. Na skalní hřbet 

se neváže pouze samotná jeskyně, ale i několik dalších skalních dutin. 

Vchod samotné jeskyně najdete zhruba někde v polovině výšky údolí, je poměrně rozsáhlý a její 

tvar připomíná obdélník. Jeskyně je dlouhá 9 metrů a průměr i výška dosahují až 3 metry. Jeskyně je 

ze všech stran obklopena masivem. 

Jak vůbec jeskyně vznikla? 

Jeskyně vznikla vlivem několika faktorů. Jde o kombinaci tektonické pukliny a boční eroze řeky. 

Hlavní roli ale sehrála mineralizovaná plocha břidličnosti. Jeskyně Drábovna se vyvinula v 

šedých silicifikovaných drobách a břidlicích svrchního proterozoika kralupské skupiny, které 

obsahují značný podíl vulkanického materiálu. Díky zvětrávání docházelo k rozpadu pyritu a 

postupnému odmývání sádrovce. Ke vzniku jeskyně vedlo i rozpouštění sulfidů a kalcitu. Proto o ní 

můžeme mluvit jako o pseudokrasové jeskyni. Ostatně, stopy po jejím úplném prvopočátku vzniku 

můžeme v ní najít dodnes. 

http://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/20...-byt-neprozkoumana-jak-vznikla-proc-ji 
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29. Liběchovští bohové ve skalách na Mělnicku. 

Právo Víkend | 07. 09. 2018 | Téma: Kokořínsko 

Václav Levý (1820 až 1870) je jedním z největších českých sochařů. K nejznámějším patří díla, 

která vytesal ještě před cestami do Mnichova a Říma, tedy přibližně jako dvacetiletý. Najdeme je v 

pískovcových skalách u Liběchova, městečka ležícího na polovině cesty mezi Štětím a Mělníkem, 

ale i v liběchovském zámku, kde Levý našel svého mecenáše. 

Během procházky zámeckým parkem nám kronikář Liběchova Josef Janáček vypráví o povodních, 

které v roce 2002 zatopily zámek až do výše 316 centimetrů. Pod hladinou zmizely i sochy. Dnes se 

o část parku spásáním starají koně ustájení v bývalé kočárně. 

Ve své době to tu musela být přímo galerie pod širým nebem se sochami dnes polozničeného 

Hérakla a Persea s hlavou Medusy od Matyáše Bernarda Brauna i Merkura Ignáce Františka Platzera.  

Mistři ovšem svá díla tehdy nepodepisovali. A tak se mění i názory na autorství. 

Václavu Levému bývaly nejspíše mylně připisovány sochy Pomony a Flory. Je však autorem 

romantického a nedávno studenty restaurovaného, ale zarůstajícího vodopádu, a také Scylly na potoce 

Liběchovce. Na starých fotkách a obrazech vidíme upravené koryto s mostky. Levý nepochybně 

vytvořil vázy před zámkem. „Jde samozřejmě o kopie,“ dodává kronikář Janáček. 

Prodíráme se kopřivami ke starému skleníku, na jehož průčelí vytvořil Václav Levý andílky.  

Tajemně působí sluneční hodiny na zdi kočárny pod velkým platanem. Za barokní jízdárnou jdeme 

houštím k malebnému jezírku, chybí jen vodník a rusalky. Výhled na kostel stojí opravdu za to. 

U Brocenské cesty. 

Kolikrát asi dvacetiletý kuchař Levý vyběhl od zámku do kopců, aby ve skalách tesal sekerkou a 

malým krumpáčem v pískovci? Jeho autorství tří soch podél Brocenské cesty, která tehdy začínala 

před zámkem, je dnes zpochybňováno. Ale Janáček je o něm přesvědčen. Podíváme-li se na mapu, 

Levý začínal od zámku co nejdál a postupně se přibližoval. Kdysi důležitá silnice je dnes polní cestou. 

Tudy pochodovaly armády. Cestu zpevňovalo štětování, zbytky jsou patrné. Na pokraji lesa Levý 

postavil kapli sv. Máří Magdalény. „Nedávno jsme sem dali svatý obrázek,“ ukazuje kronikář. 

Opodál stojí Jeskyně u ještěra se sousoším hodně poničené Harfenice. Chybí jí hlava a hudební 

nástroj je sotva vidět. Vedle ní se výhružně šklebí několik masek. „Sochař se inspiroval divadelními 

skupinami, které chodily krajem,“ tvrdí Josef Janáček. Dnes polozničené schůdky vedou na terasu. 

Nápisy na tabuli upozorňují, že lezení po sochách i schodech útvary ničí. 

Klácelovo božstvo 

A do třetice dojdeme k Hadu. Obří maxizmije se vlní kolem skaliska. Nad ní se vznáší smrtící 

sekera, která hada přesekne. Kdo je autorem? Václav Levý? Bylo by to asi jeho nejranější dílo, které 

vzniklo kolem roku 1840, stejně jako ostatní sochy. 

Být tady kdysi sochařem nebylo složité. Stačilo si vybrat pískovcovou skalku. A tak mezi Hadem 

a Harfenicí najdeme na skále Sfingu. V roce 1908 u příležitosti šedesáti let vlády císaře Františka 

Josefa I. (1830 až 1916) tady vytesali do skály jeho profil. O deset let později (to už byl císař pán dva 

roky po smrti) bylo celé dílo odsekáno a zbyla jen Sfinga. 

Na přelomu 19. a 20. století bývala jeskyně Klácelka slavnější a známější než Čertovy hlavy na 

sousedním vrcholu. Klácelka, nazývaná také Kulíškov, měla být původně Klácelova pracovna i 

poustevna. V nádvoří jsou v reliéfu vytesány sochy vůdce blanických rytířů Zdeňka Zásmuckého, 

Prokopa Holého a Jana Žižky. Pod skalou kují zbroj trpaslíci a pádí jezdec. Uvnitř jeskyně jsou 

reliéfy postav z bajek ovlivněných francouzským karikaturistou J. J. Grandvillem. Bezpochyby 

vznikaly pod přímým vlivem F. M. Klácela, autora bajky Ferina lišák, než se musel vrátit do kláštera 

na Moravu. 

Čertovy hlavy ze stráně pod Klácelkou vypadají impozantně. Je otázkou, jestli i v tomto případě 

byl Václav Levý ovlivněn dílem F. M. Klácela. Profesor Miloš Šejn z Akademie výtvarných umění 

v Praze je o tom přesvědčen: „Klácel ve své mravoučné básni Důvěra nábožného z roku 1836 zmiňuje 

antické bohy Dia a Minervu. A tady vidíme vedle sebe dvě nadpřirozené sochy. Z první, s mohutným 

plnovousem, čiší divokost, druhá – až výhružně se smějící ženská hlava s antikizující čapkou – je 

jemnější.“ 
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„Neznáme sochařovu předlohu, je však zřejmé, že tady vzniklo nezaměnitelné dílo, které rozvíjí 

italskou, francouzskou či německou linii manýrismu a baroka,“ shrnuje profesor Šejn. Proč se sousoší 

jmenuje Čertovy hlavy? Má jméno tajemný útvar přiblížit veřejnosti? Na starých mapách najdeme 

Teufelgraben, dodnes je rokle mezi oběma vrchy nazývána Čertova. 

Duch sochaře 

Výlet můžeme začít na nádraží ve Štětí a skončit u vlaku či autobusu v Liběchově (8 km). Případně 

na nádraží v Hněvicích (2,7 km), kde po mostě přejdeme Labe. Turistické značky vedou přes Stračí 

k Mariánské a Hraběcí kapli a převážně jehličnatým lesem kolem skály Mordloch až k Hadu a 

Harfenici. Odtud sejdeme do Želíz a vylezeme k Čertovým hlavám a ke Klácelce. Je dobré zvolit 

pohodlnou obuv do terénu. 

Duch Václava Levého je všudypřítomný. Přesně tak to cítili i horolezci. A skalky využili po svém. 

Nedaleko Hada najdeme Věž Václava Levého. „Poprvé skalní věž zlezl v roce 1985 Vladislav 

„Pštrosák“ Strnad se spolulezci z HO Slovan Bohnice a pojmenoval ji po Václavu Levém. Záhy jsme 

se tam vydali všichni,“ vzpomíná Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd ČR. O deset 

let později Mikuláš objevil a pojmenoval další věž jako Sochařskou. Tu najdeme v masívu u 

Čertových hlav. 

Foto popis| Čertovy hlavy jsou opět vidět zdaleka. 

Foto popis| Harfenice i jeskyně U ještěra, povšimněte si hada nad vchodem. 

Foto popis| Tady měla být poustevna i pracovna kněze a filozofa F. M. Klácela. 

Foto popis| Až sem sahala voda při povodních v roce 2002, ukazuje liběchovský kronikář Josef 

Janáček. 

Foto popis| Originály váz před zámkem byly také dílem Václava Levého. 

 

30. Ondrášovy ďury, veřejnosti zapovězená část Lysé hory. 

Moravskoslezský deník | 29. 09. 2018 | Autor: Radek Luksza | Téma: Beskydy 

Hrůzu nahánějící naprosté ticho a zvláštní mikroklima s teplotou těsně nad bodem mrazu. Takové 

vzpomínky má jeskyňářka Kristýna Schuchová na dno v propasťovitém rozsedlinovém systému 

pojmenovaném po beskydském zbojníkovi. 

Fenomén Lysá hora 

„Mé dojmy? Že chci hned ven!“ uvádí členka Orcusu, regionální pobočky České speleologické 

společnosti, k letošnímu prvnímu seznámení se s jeskyněmi nacházejícími se na Lukšinci pod Lysou 

horou. Už jen vstup do první rozsedliny je tak stísněný, že člověk potřebuje vydechnout, aby se 

protáhl dovnitř. „Rozhodně nic pro klaustrofobiky ani pro ty, co nemají horolezecké zkušenosti,“ 

podotýká Kristýna s tím, že podzemím pod „královnou Beskyd“ je navzdory prvotním obavám 

nakonec nadšena. Jeskyně tady totiž nejsou obvyklého krasového původu.  

Vytvářejí je sesuvy v horninovém masivu, a proto tu chybí i typické krápníky. 

„Na dno je to okolo čtyřiceti metrů a sestup zabral půldruhé hodiny. Tam dole nekape ani voda, je 

tam takové ticho, že mozek dostává strach, není na to zvyklý…“ popisuje jeskyňářka útroby Lysé 

hory – Ondrášovy ďury. Běžný smrtelník si na tento zážitek nicméně musí nechat zajít chuť. Vstup 

je zabezpečený, dovnitř se nesmí! 

Jedinými živými tvory mimo zkušených speleologů tak jsou v tomto jeskynním systému 

netopýři. I to je důvodem jeho ochrany. 

„Zimuje jich zde více druhů, od vrápence malého po netopýra velkého,“ líčí Kristýna, podle níž 

se na kontrolu těchto živočichů vyráží nejméně jednou do roka. 

Musí na to být speciální povolení, výjimka. A to také proto, aby někdo nedopadl jako jeskyňář, 

jenž se vypravil ověřovat zimoviště netopýrů sám a jaksi o tom opomenul dát vědět svému okolí.  

„Když druhý den nedorazil do práce, začali ho hledat. Dopadlo to nakonec dobře, našli ho živého 

a zdravého. Ztratil se v rozsedlinách, když mu došel zdroj světla,“ popisuje Kristýna. Jeskyně, jak 

upozorňuje, však mohou návštěvníci Lysé hory vidět na vlastní oči i bez porušení zákazů či 

dramatických situací. Stačí jen na Satině na rozcestí vystoupat nad vodopád, kde se nachází drobné 
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„díry“ do masivu vznikající rozpouštěním hornin vodou. Ta největší jeskyně je asi pět metrů dlouhá 

i s menším dómem. 

Foto popis| Prostředí zapovězené pro běžné návštěvníky Lysé hory.  

Publikováno| Moravskoslezský deník; události z regionu; 02 

Publikováno| Opavský a hlučínský deník; události z regionu; 02 

Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; události z regionu; 02 

Publikováno| Karvinský a havířovský deník; události z regionu; 02 

Publikováno| Novojičínský deník; události z regionu; 02 

Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; události z regionu;  

 

31. Žulové krajiny nejen středních Čech 

Český kras | 18. 10. 2018 | sciencemag.cz; Václav Cílek; Téma: Pseudokras – Střední Čechy 

Za žulové krajiny považujeme oblasti, které jsou tvořené žulami a příbuznými horninami 

zahrnovanými pod souborné označení granitoid. Rámcově je můžeme rozdělit na (1) horské či 

podhorské oblasti, kde se zvýšenou měrou uplatňuje čtvrtohorní zmlazený reliéf; a (2) žulové krajiny 

českého vnitrozemí. Mezi významné horské oblasti patří například jádro Krkonoš a Jizerských hor, 

cínonosné žuly Krušných hor a Slavkovského lesa, menší šumavské plutony s výrazně vyvinutými 

skalními útvary např. na Medvědí stezce, Čertově stěně či kolem Vydry, i dál na Vysočině. Z pohledu 

této knihy se budeme věnovat převážně žulovým krajinám českého vnitrozemí. Pro ně je typický 

mírný, zarovnaný a základem ještě třetihorní reliéf s nevysokými kopci a širokými a mělkými 

pánvemi.  

Ráz krajiny udávají izolované žulové skalky a balvany, suché zídky nazývané na Petrovicku tarasy, 

a hlavně mozaika mělkých, kamenitých ostrůvků a polí s hlubšími půdami. Podobně jako v krasových 

oblastech, kde vedle sebe nalézáme ostrá rozhraní vápenců a jílovitě-písčitých výplní krasových 

depresí, pro žulové krajiny je charakteristické střídání suchých, málo mocných písčitých půd 

tvořených rozpadem žuly a poměrně častých malých mokřadů porostlých jívou, ostřicemi a sítinou, 

které vznikají v místech, kde byla žula, zvětralá již v teplém třetihorním klimatu, přeměněna na 

nepropustné jílovité zeminy.  

Pro žulové oblasti bývá typické malé zrno krajiny, jejíž jednota je neustále narušována až k 

povrchu sahajícím skalním podložím. Lesy jsou druhově chudé s častou borovicí a břízou. V mnoha 

případech vznikaly z bývalých pastvin, o kterých svědčí dnes již vzácné jalovce a poslední keříčky 

vřesu. Snad nejtypičtějším žulovým biotopem jsou kyselé stepi na mělkých půdách a plochých 

žulových výchozech. Eutrofizované krajiny se zmocňuje dříve nevídaná kopřiva propletená šlahouny 

ostružin. Přesto je dojem této nevzrušené, pomalé, někdy až nudné krajiny harmonický, zklidňující a 

celkově léčivý. Bývala označována jako české mezihoří a popisována jako krabatina, sukovitá 

parovina či hrbatina, tedy jako něco, co je svou podstatou rovné až zvlněné a není ani horami, ani 

nížinou a mnoho „hrbů“ nelze ani označit za pořádný kopec.  

Pravěké osídlení je kvůli nízké úrodnosti půd poměrně vzácné a nalezneme je hlavně poblíž 

starých cest, výskytů zlata či širokých nivních kotlin tvarem připomínajících dávná průtočná jezera. 

Středověká kolonizace je spíš pozdní a románské kostely byly málokdy založeny před lety 1150 –

1200. Duchovní centra jako kláštery na Ostrově, Sázavě, Milevsku a později Lnářích, Benešově a 

Obořišti leží na periferii žulové oblasti nebo za ní. Velká historie se těmto místům vyhýbá. Armády 

tudy většinou netáhly, protože vojáci by se neuživili, i kdyby místním lidem ukradli úplně všechno. 

O to blíž však bývalo k selským hladovým rebeliím. Velikáni jako Jan Dismas Zelenka z Louňovic 

odtud záhy odcházejí, anebo jako Reiner Maria Rilke krajem pouze – jakkoliv okouzleně – procházejí. 

Do Křečovic se však celý život vracel Josef Suk a pole a kopce kolem Jistebnice nepřestal malovat 

Richard Lauda.  

Ještě za první republiky bylo Neveklovsko pro svoji chudobu srovnáváno s Podkarpatskou Rusí, 

a tak tomu bylo zřejmě vždycky. Když se v roce 1929, krátce před svou smrtí, odvážil básník Antonín 

Sova k návštěvě rodného Pacova, poznamenal, že co se týče chudoby, se toho od konce 19. století 

mnoho nezměnilo. 
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Ve středočeských žulových krajinách téměř nenalezneme pořádný hrad, klášter či významný 

ovocný sad, a až na výjimky ani zámek. Památkových objektů vyšší kategorie, jako Konopiště, 

Jemniště, Vysoký Chlumec nebo těsně za hranicemi Středočeského kraje Petrohrad, je pomálu. Zato 

drobných tvrzí a venkovských zámečků je až přebytek. Oč méně je velkých památek, o to víc zde 

bývalo různých křížků, soch, kapliček i pověrečných míst, často vázaných na kameny neobvyklých 

tvarů, o kterých se vyprávěly podivuhodné příběhy.  

Co jsou žuly? Žulou se budeme podrobněji zabývat v dalších částech knihy, ale aby čtenář netápal, 

uveďme hned na začátku její základní charakteristiku. Žuly jsou masivní krystalické horniny, které 

tuhly zhruba 5 a více kilometrů pod tehdejším povrchem země, ale dnes jsou odkryty zvětráváním. 

Slovo žula je německého původu. Je odvozena ze slova „podpatek, podstavec“, protože v 

jáchymovském ložisku žuly tvoří podloží ložiska. Mezinárodní slovo granit se používá od 17. století 

a znamená zrnitá hornina. Žuly obsahují živce, křemen, slídy a občas amfiboly, pyroxeny a další 

minerály. Žul je mnoho různých druhů podle toho, z jaké hloubky pocházejí (typicky to je 10 – 40 

km), jak se jejich magma vyvíjí a jak se mísí s okolními hmotami. K povrchu stoupají puklinami jen 

několik metrů širokými. Tvorba celého plutonického tělesa může trvat méně než 100 tisíc let, ale jeho 

tuhnutí trvá miliony let. Uvolněné teplo způsobuje oběh mineralizovaných horkých vod. Většina 

rudních ložisek, u nás například příbramské uranové ložisko či četná ložiska zlata, cínu, lithia a 

dalších prvků, je vázána na žuly a jejich blízké okolí. Zatímco Český kras zaujímá plochu asi 300 

km2 a z toho chráněná krajinná oblast sotva polovinu této rozlohy, tak jenom blatenský typ žuly, 

jeden z asi dvaceti horninových typů středočeského plutonu, se nalézá na ploše 500 km2. Žulové a 

rulové krajiny ČR vytvářejí důležité, harmonické celky o celkové ploše několika desítek tisíc 

čtverečních kilometrů, které obsahují některé mimořádně hodnotné krajiny s četnými skalními útvary.  

Možná je v žulových krajinách skryta i nějaká další síla. Když se totiž podíváme do rakouské mapy 

z konce 19. století na to, kolik procent branců mohlo být odvedeno do armády, nejvyšší hodnoty (a 

zároveň nejnižší hodnoty pro výskyt nemocí) nalezneme v oblasti mezi Klatovy a Sedlčany a na jižní 

polovině vyšších celků Českomoravské vysočiny, zatímco v zemědělsky bohatších krajích byl podíl 

zdravých mužů nižší a vůbec nejnižší byl v průmyslových oblastech severu Čech a Moravy. 

Tento text je úryvkem z knihy  Václav Cílek, Ferry Fediuk, Zdeňka Sůvová a kol.: Žulové krajiny 

středních Čech 

 

32. Kokořínské skalní jeskyně a obydlí 

08. 11. 2018 seznam.cz; Téma: Kokořínsko 

Zveřejněno dnes Naše trasa začíná a končí na autobusové zastávce ve vesničce Truskavna, odkud 

vyrazíme prozkoumat jeskyně v okolí Šemanovického dolu. Kromě Klemperky to budou ještě 

Rozbořenka a Kostelíček. Zpátky nás pak zaveze autobus přímo ze Šemanovic.  

 

33. Pekelné doly u Lindavy obsadili čerti 

19. 11. 2018 Mladá fronta DNES; (ČTK) Mafra, a.s.; Téma: Pekelné doly 

Plameny pekelné, kouř a řinčení řetězů vítaly v pátek návštěvníky Pekelných dolů u Lindavy na 

Českolipsku. Nejrozsáhlejší pískovcové jeskyně v Čechách obsadili čerti. Vedle ďáblů, satanášů a 

děsivých Krampusů nechybí ani andělská družina a Mikuláš. Ti všichni až do 1. prosince provedou 

každý pátek a sobotu děti tajemnými zákoutími podzemí. Známé je hlavně z pohádek, jako třeba S 

čerty nejsou žerty. Základ jeskyní vznikl podle majitele Miroslava Krejčího po bitvě na Bílé hoře, 

když katolíci vyhnali z českých zemí protestanty. „A oni jak prchali, tak se tady ubytovali a vytesali 

spoustu sklípků a měli tu pravděpodobně i hospodářství, dobytek, koně a povozy,“ řekl. 

Později jeskyně rozšířil hrabě Kinský, který v nich těžil písek. Dalšího rozšíření se dočkaly za 

druhé světové války, kdy tu Němci vyráběli rychlopalné kanony. 
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34. Rozsedlinové jeskyně Beskyd a jejich vznik 

Moravskoslezský deník; 06. 12. 2018 (mrš); Téma: Beskydy 

Přednáška Jana Lenarta z katedry fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity na téma 

Rozsedlinové jeskyně Beskyd a jejich vznik se uskuteční dnes v Geologickém pavilonu prof. F. 

Pošepného na VŠB-TUO. Začátek je v 16 hodin, vstup je zdarma. 

35. Výlety – Jeskyně Blanických rytířů 

Týden u nás | 25. 07. 2018 | Téma: Pseudokras – jeskyně Blanických rytířů 

Jeskyně Blanických rytířů 

Uměle vytvořená pískovcová jeskyně v Rudce nedaleko Kunštátu existuje již z dob první 

republiky. 

V jeskyni stojí 17 soch blanických rytířů včetně svatého Václava. Jejich autorem je sochař 

Stanislav Rolínek. Před jeskyní se nachází socha lva a strážce jeskyně. Poblíž stojí rozhledna. 

KDE: Rudka u Kunštátu  

KDY: út – ne 9.00 do 16.30  

Větrný mlýn Rudice 

Větrný mlýn holandského typu stojí v jihovýchodní části Rudice. Je vysoký sedm a půl metru. 

Součástí prohlídky mlýna je i výstava minerálů, speleologie a expozice z historie hutnictví. 

Prohlídka pouze s průvodcem. Vstupné 50 korun. 

KDE: Rudice, U Větráku 90  

KDY: úterý – neděle od 9.00 do 17.00 

Stará huť u Adamova 

Jedná se o část hutnického komplexu z devatenáctého století. Dominantou je zpřístupněná a deset 

metrů vysoká pec František, expozice železářství a nedaleké ekologické centrum Švýcárna. Huť 

se nachází v Josefovském údolí mezi Křtinami a Adamovem. Základní vstupné do expozice stojí 

50 korun. 

KDE: Adamov  

KDY: všední dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin 

 

06. HISTORICKÉ PODZEMÍ 

1. Rehabilitace odvodňovacích a odvětrávacích systémů klášterních budov. 

2. V holínkách za tajemstvím německé podzemní továrny Diana na Vysočině. 

3. Žebračku nezasypali, do podzemí pozvou lidi 

4. Zlaté Hory už jednají o koupi areálu pro vyhlídku do propasti Žebračka. 

5. Osudy krytů: zasypání nebo sklad cibulovin. 

6. Kryty v olomouckých parcích zasypou, jeden zůstane jako sklad. 

7. Odhalí tajemství podzemí. 

8. Tajemné výpravy do podzemí. 

9. Kam v zimě o víkendu, když vás to zrovna neláká lyžovat nebo do kina? Zkuste tajemné výpravy 

do podzemí - 1. část 

10. Historické podzemí bude až do konce května uzavřené. 

11. Příborské podzemí. 

12. Rozhovor s novinářem a ekologem Daliborem Dostálem. 

13. Přednáška Tajemné podzemí. 

14. Podzemí v Hrádku na Moravě. 

15. Bojím se, chci pryč, vylekala děti mučírna. Při sbírání vajíček už strach zmizel.  

16. Podzemí Obřího dolu. 

17. Podzemí Sněžky se letos turistům neotevře. 

18. odzemí Sněžky se letos kvůli opravám turistům neotevře. 

19. Praha pod zemí. 

20. Tohle byl bunkr papalášů! 
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21. Chodbami v podzemí se vejde do sedmdesátých let. 

22. Podkopaný kraj nabídne první veřejně přístupnou břidlicovou štolu v Česku 

23. Jihlava zpřístupní tajný kryt 

24. Noční prohlídky Hornického muzea Příbram. 

25. Štola v Mikulově nabízí autentičnost a láká na houby. 

26. Jihlava vydala nové pamětní medaile. Na výběr je stříbro nebo levnější alpaka. 

27. Jihlava vydala nové pamětní medaile. 

28. Jihlava má nové medaile. 

29. Na pouť přijede Masaryk. 

30. Před 40 lety skončila staletá těžba stříbra v Březových Horách. 

31. Muzeum otevře podzemí. 

32. Příbram má další prohlídkový okruh historickým podzemím. 

33. Horníci si připomenou patrona Prokopa. 

34. Výlety – Jeskyně Blanických rytířů 

35. Portál se skrýval za kupou uhlí.   

36. Pod Pražským Jezulátkem jsou ukryté mumie. 

37. Dobrodružství a poznání v historickém podzemí 

38. Chrustenice: ráj pro filmaře i záchranáře 

39. Legendy o chodbách mohou být pravda 

40. Staroměstská radnice zpřístupnila unikátní podzemní prostory. 

41. Permoníci zavítali do štoly v horách. 

42. Devatenáct kilometrů dlouhý labyrint chodeb, sklepů a studní. To je plzeňské historické podzemí. 

43. Naše podzemí. 

44. Rozhovor s Ladislavem Lahodou. 

45. Pražské jaro mohlo být jen záminka. Rusové u nás potřebovali ukrýt jaderné zbraně, říká Ladislav 

Lahoda 

46. Hodně nezvyklá slova na Českém rozhlase. O  roce 1968. 

47. Turistické služby Plzeňského Prazdroje získaly certifikaci Českého systému kvality služeb 

48. Oslavy kulatin republiky po havířsku 

49. Tři jednotky hasičů nacvičovaly záchranu zraněných speleologů z břidlicového lomu ve slezské 

Čermné 

50. Turistické služby Plzeňského Prazdroje získaly certifikaci Českého systému kvality služeb 

51. Rusové u nás chtěli mít své zbraně 

52. Peníze do labyrintu na Proseku 

53. Praha 9 připravuje další etapu ke zpřístupnění proseckého podzemí 

54. Zpřístupnění proseckého podzemí 

55. Co skrývá pražské podzemí? Protiatomové kryty, mumie i jeskyně s netopýry 

56. Co skrývá pražské podzemí? Protiatomové kryty, mumie i jeskyně s netopýry 

57. Připravuje se další etapa zpřístupnění proseckého podzemí 

58. Rudolf II. a jeho město s náhledem do alchymie… Na rudolfovské Hornické muzeum přispěla 

EU 

59. Průzkum prachatického podzemí bude jednou z priorit 

60. Průzkum prachatického podzemí bude jednou z priorit 

61. V Hlinsku budou mít lidé možnost vidět opuštěné vojenské prostory a bunkry 

62. Ve sklepních katakombách se v zimě zahřejete  

63. Jablunkov má katakomby. Legendy nelhaly. 
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01. Rehabilitace odvodňovacích a odvětrávacích systémů klášterních budov.  

stavba.tzb-info.cz | 01. 01. 2018 | Téma: Klášter 

Obnova historického odvodňovacího a kanalizačního systému patří mezi základní úkoly při 

rekonstrukci budov. 

Na příkladech několika klášterů v Praze zmíníme realizované úpravy s vědomím, že vývoj metod 

a technologií nelze považovat za ukončený, a proto byly při sanaci voleny takové technologie a 

materiály (responzivní a odstranitelné), které v případě překonání současného stavu poznání 

historickou stavbu nijak neznehodnotí ani nepoškodí. 

Úvod 

     Ochrana proti vodě a vlhkosti a jejich nežádoucím účinkům patří k základním požadavkům 

zajišťujícím spolehlivost a požadovanou životnost staveb. Před stavebními úpravami objektu je vždy 

nutné se důkladně seznámit s původním záměrem stavitele, dobovým řešením a archivní 

dokumentací. Poznání původního či staršího řešení, jeho technických parametrů a předpokládané 

funkce slouží ke zjištění příčin případných poruch stavby a k jejich odstranění a současně umožňuje 

obnovení funkce izolačního systému. 

Historické podzemní konstrukce a technická opatření na ochranu stavby proti vlhkosti realizovaná 

původními staviteli vznikaly vždy s předem daným cílem a mají vazbu na vlhkostní režim objektu – 

vodu jímají a zachytávají, případně ji kontrolovaně odvádějí. Podzemní štoly a zděné kanálky mají 

často také funkci odvětrávací, kdy prouděním vzduchu a odvodem vodních par významně ovlivňují 

vlhkostní poměry staveb. 

Větrací systémy, zpravidla se zřejmým odvlhčovacím účinkem, je možné sledovat zejména v 

barokních objektech. Snížení hladiny podzemní vody přinášejí i kanalizační stoky, které současně 

fungují jako větrané drenáže. Výstavba kanalizačních štol je známa především z barokních přestaveb 

velkých klášterů (Plasy, Teplá, Břevnov, Strahov). 

Poučení o fungování těchto systémů a jejich důležitosti se bohužel často získává spíše negativním 

způsobem při pracné nápravě škod způsobených nepatřičnými zásahy do jejich funkce. Více jsou 

známy neblahé důsledky novodobého narušení těchto systémů – mimo jiné v důsledku neodborně a 

nedostatečně prováděných stavebních průzkumů nebo neznalosti či zanedbání geologických a 

hydrogeologických poměrů. Při provádění běžných úprav jsou často průduchy poškozeny zasypáním 

nebo zazděním, při přestavbách jsou komíny či ventilační průduchy dokonce bourány, čímž dochází 

k eliminaci proudění vzduchu. Pokud nedojde k nápravě těchto negativních zásahů, je ventilační a 

vysoušecí efekt nefunkční a průduchy se naopak stávají zdrojem vlhkosti. 

Jejich narušená funkce se začne na stavbě negativně projevovat – v některých případech po 

relativně dlouhé době, někdy naopak se poškození projeví okamžitě – např. v důsledku zrušení 

kanalizačních štol procházejících pod objektem dochází prakticky k okamžitému zaplavení 

základových a navazujících konstrukcí. Po obnovení funkce systému však nedochází ke zlepšení 

stavu najednou, ale pozvolna, někdy může návrat do stabilizovaného režimu trvat 5–10 let (obnova 

Břevnovského kláštera trvala 8 let, v Plasech 12). 

V následující části článku jsou uvedeny dva příklady průzkumu a sanace historických klášterů s 

původním odvodňovacím a odvětrávacím systémem. Oba objekty vykazovaly statické poruchy 

způsobené poškozením těchto systémů, liší se však přístupem k jejich rehabilitaci. 

Rehabilitace historických odvodňovacích a odvětrávacích systémů 

Klášter bosých karmelitek na Hradčanech 

Klášter bosých karmelitek je barokní stavba na Hradčanském náměstí postavená v roce 1626. V 

roce 1950 byl objekt kláštera násilně vyklizen a přebudován na hotel, dnes slouží opět jako klášter. 

V 90. letech minulého století se začaly na objektu kláštera objevovat statické poruchy.  

Poškozením staré revizní šachty vznikla rozsáhlá zvodnělá kaverna, do které se část budovy 

začala propadat. V důsledku nerovnoměrného sedání došlo k náklonu budovy a část kláštera se 

usmykla směrem k Radničním schodům. Prvotní návrh řešení, který by objekt staticky zajistil, byla 

realizace táhel a stažení železobetonovým věncem po obvodě budovy (obr. 1) v odhadované ceně 105 

mil. Kč. 
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Obr. 1 – Klášter bosých karmelitek na Hradčanech: situace s vyznačením návrhu statického 

zajištění 

V následujících letech se pracovníkům společnosti Speleo podařilo v objektu kláštera 

identifikovat historické odvodňovací a větrací systémy. Některé z nich byly buď přestavbami, nebo 

neznalostí jejich významu zasypány, popř. zazděny jako nepotřebné – část odvodňovacích štol byla 

z bezpečnostních důvodů v roce 1950 zabetonována. V rámci vlhkostního průzkumu byly 

diagnostikovány poruchy objektu a analyzovány jejich příčiny. Odebrané vzorky stavebního 

materiálu prokázaly vysokou vlhkost zdiva vyvolávající degradaci zdících materiálů, která byla 

výsledkem spolupůsobení více nepříznivých vlivů: 

• Nepříznivá geologická situace 

Podloží je tvořeno vrstevnatými jílovitými břidlicemi. Jílovité zvětraliny všech typů břidlic jsou 

objemově nestálé a rozbřídavé. Letenskými břidlicemi protéká voda a dotace těchto vrstev vodou 

způsobuje rozbředání a odplavování jemných částic zeminy. Areál kláštera je dotovaný vodou ze 

strahovských bastionů. Voda migruje podél základů a vymývá z podloží jemný materiál břidlic, což 

přispívá k rozvoji následných statických defektů budovy. 

• Nedostatečná funkčnost odvodňovacího a větracího štolového systému 

Podrobnou rekognoskací terénu a průzkumem objektu byla nalezena u západní obvodové stěny 

zděná větrací šachta (Speleo, 2012). Podzemní prostor byl kdysi – při přestavbě na hotel – kompletně 

zasypán zeminou a odpadním materiálem. V důsledku takto vzniklé situace vlhký vzduch a voda 

zůstávaly v konstrukci a zavodňovaly okolní zdivo včetně přilehlé zeminy. Další část historického 

systému byla zaplněná betonem a zabraňovala odtoku vody. Voda se dostávala mimo štolu do podloží 

a podél trhlin v podkladu migrovala po svahu. Zásyp nasycený vodou byl nedávno ručně odtěžen a 

štola, klesající do hloubky cca 6 metrů pod objekt, zprůchodněna. Štola je zděná s valenou klenbou, 

dolní část je vymazána maltou, výše je ponecháno režné zdivo (obr. 2). Technický stav štoly je velmi 

dobrý, v místě pod základy kláštera je štola opatřena průduchy a odvlhčuje tak i základové 

konstrukce. Vlhkost je odvětrávaná ze štoly do shozové šachty komínovým efektem. Shozová šachta 

je pozůstatkem barokních záchodových prevetů a prostupuje vzhůru podél celé budovy až nad 

střechu, kde je ukončena větrací lucernou. V současné době lze konstatovat, že část štolového 

systému je funkční a vlhkostní režim ustálený, zdivo vysychá. 

Obr. 2 – Klášter bosých karmelitek na Hradčanech: celkový pohled (www.pamatkypraha.eu), 

zděná štola s odvětrávacími průduchy (foto: J. Řehák – Speleo) 

• Podmáčení objektů z prosakující kanalizace 

Vlhkostní režim objektu ovlivňuje i nově zbudovaná kanalizace, která nahradila původní 

kameninové roury s netěsnými provazcovými spoji. Potrubí je nesprávně vedeno ve zhutnělém 

pískovém loži, které vytváří kolektor infiltračních vod z okolí a přivádí vodu k jednotlivým domům. 

Negativně se projevovala rovněž zanedbaná údržba dešťových svodů, které měly zanesené lapače 

střešních splavenin. Voda se neodváděla do kanalizace, ale stékala přímo k základům, kde opět 

způsobovala rozbředání základových zemin a jejich sycení vodou. 

Řešení sanace 

S důrazem na památkovou hodnotu objektu a v kontextu celé historické oblasti byly v první řadě 

využity odvlhčovaní metody a technologie, které představují minimální zásah do konstrukce. Je 

důležité, že bylo nalezeno historické řešení izolace stavby, které – na základě posouzení jeho 

účinnosti – bylo třeba respektovat a rehabilitovat. Zprůchodněním štolového systému byla odstraněna 

místa, kde docházelo ke kumulaci vody, a současně došlo k obnovení cirkulace vzduchu a tím k 

odvádění vody z konstrukce. Cílem těchto opatření bylo snížit přirozeným prouděním vzduchu 

zavlhčení zdiva. Sledování účinnosti vzduchového systému a měření vlhkosti zdiva potvrzuje trend 

vysychání. 

Klášter theatinů na Malé Straně 

V lokalitě pod Pražským hradem již několik let probíhá rekonstrukce objektu bývalého kláštera 

theatinů a jeho úprava na obytný dům. Jedná se o historicky významný objekt, který je zapsán do 

Státního seznamu nemovitých kulturních památek a je součástí Pražské památkové rezervace. 
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Obr. 3 – Klášter theatinů: výsek z Hollarova prospektu (1630), klášter se zahradou byl postaven 

na skalní terase jižního svahu hradčanské ostrožny (pohled ze západu) Zkoumaný klášter je založen 

na strmém svahu hradčanské ostrožny. Geomorfologicky je terén značně komplikovaný. Jedná se 

převážně o poměrně strmé jižní svahy budované letenskými břidlicemi, které mají úklon vrstev 

severním směrem, to je směrem do Jeleního příkopu, což je z hlediska výstupu pramenů podzemních 

vod na povrch nepříznivé. Navíc terén byl významně antropogenně modelován a dotvářen hlavně 

hlubokými hradními příkopy a výstavbou fortifikačních staveb – hradby Malé Strany, hradní příkop, 

přístupová komunikace na hrad – Zámecké schody. Všechny tyto zásahy a stavby měly vliv na reliéf 

terénu a na hydrogeologické podmínky lokality. 

Svah byl postupně přizpůsobován vytvářením teras, které na jižní straně vznikaly vylámáním 

skalního podloží. Na takto vzniklých platech byly budovány jednotlivé domy. Pro co nejlepší využití 

celého stavebního prostoru byly budovy přistavěny těsně ke skalnímu útvaru, část obvodových zdí 

byla založena přímo jako přizdívka ke skalní stěně (obr. 4). K zamezení průniku zemní vlhkosti do 

stavebních konstrukcí sloužila již ve středověku řada odvodňovacích a větracích systémů, které 

odváděly vodu a vlhkost mimo stavební konstrukce a zachovávaly je v přijatelně suchém stavu [1]. 

Obr. 4 – Vytváření teras na svahu hradčanské ostrožny: předpokládaný průběh původního terénu, 

část odvodňovacího systému k zamezení průniku zemní vlhkosti do stavebních konstrukcí. 

V severní části kláštera obrácené směrem ke svahu, která je z hlediska vlhkosti nejvíce 

exponovaná, se z větracího systému zachovala kopaná podélná větrací chodba, která zajišťovala 

větrání případně odvod infiltračních vod. Chodba navazuje na středověkou chodbu nalezenou za 

velikým sálem refektáře. V tomto místě byla také realizována otevřená vzduchová vrstva (podobná 

konstrukci anglického dvorku), která přerušuje vlhkostní tok ze zeminy do konstrukce (obr. 5 a 6). V 

případě přítoku většího množství infiltračních vod z povrchu či ze skalního puklinového systému 

sloužil k odvedení vody kanálek vysekaný ve spodní části chodby. 

Současně se podařilo identifikovat historický odvodňovací systém: jímací galerii, která dříve 

sloužila k zachytávání podzemní vody a historickou kanalizaci, která zajišťuje odvodňování 

sklepních prostor a drenuje základy hlavní budovy [1]. 

Obr. 5 – Klášter theatinů: refektář kláštera, pohled do odkryté středověké chodby 

Obr. 6 – Klášter theatinů: odkrytá středověké chodba (foto J. Řehák – Speleo), schéma původních 

opatření proti pronikání vlhkosti do obvodových zdí (s vyznačením středověké chodby za refektářem) 

V rámci podrobného průzkumu bývalého kláštera byly zdokumentovány poruchy vyvolané trvale 

podmáčeným podložím. Jedná se především o trhliny v severní části objektu způsobené pohybem 

stavby po svahu (obr. 7). 

Průzkum stanovil vlhkost zdiva jako zvýšenou až velmi vysokou. Chemická analýza 

vodorozpustných solí obsažených ve stavebním materiálu prokázala vysoký až velmi vysoký obsah 

dusičnanů – jednoznačně residuum splaškových vod a velmi vysoký obsah síranů, které se do zdiva 

dostávají z podloží. Vysoký obsah chloridů ve zdivu navazujícím na terén ukazuje na zbytky 

posypových solí. 

Obr. 7 – Porušení zdiva kláštera v důsledku podmáčení 

Řešení sanace 

V exponované, severní části kláštera směrem ke svahu byla obnovena odvětrávací vzduchová 

vrstva mezi objektem a terénem (obr. 8). 

K zamezení průniku vody do objektu byla v části nefunkčního štolového systému realizována 

chemická injektáž spojená s povrchovým ošetřením hydroizolačním tmelem, pomocí vrtů byla 

vytvořena rubová izolace (obr. 9). Uzavření jímacích cest vody se projevilo průsakem vody v 

sousedním objektu navazujícím na klášter. 

Obr. 8 – Sanace kláštera theatinů: obnovení odvětrávací vzduchové vrstvy mezi objektem a 

terénem. 

Realizované sanační úpravy neřeší omezení vlivu zdroje vlhkosti, ale jen jeho negativní důsledky.  

Po aplikaci hydroizolace dochází k hromadění vlhkosti za instalovanou clonou a následně může 

dojít k jejímu přesunu do jiných částí objektu. V případě injektáží navíc v historických objektech 



418 

  

hrozí nebezpečí ucpání a zneprůchodnění původních odvodňovacích a větracích systémů těsnící 

hmotou. Takové škody jsou nevratné a z dlouhodobého hlediska obvykle znamenají zhoršení 

vlhkostního stavu původních konstrukcí. 

Obr. 9 – Sanace kláštera theatinů: plošná chemická injektáž 

Závěr 

Obnova historického odvodňovacího a kanalizačního systému patří mezi základní úkoly při 

obnově budov. Zkušenosti z jiných klášterních souborů vedou k přesvědčení, že základní příčinou 

zvýšené vlhkosti konstrukcí a změn v podloží projevujících se statickými poruchami budov, je 

porušení původních odvodňovacích a kanalizačních systémů. Tyto systémy budované po staletí a 

spravované úzkostlivě při vědomí jejich důležitosti pro stabilitu budov navazovaly na zkušenosti 

tehdejších stavitelů. 

Názory na ochranu staveb proti vodě a vlhkosti se v čase mění. Vývoj odvlhčovacích metod a 

technologií nelze považovat za ukončený, a proto by – zvláště při sanaci památkových objektů – měly 

být vždy voleny technologie a materiály reversibilní a odstranitelné, které v případě překonání 

dnešního stavu poznání, stavbu nijak neznehodnotí nebo nepoškodí. 

Poděkování 

Výsledky uvedené v článku byly získány v rámci řešení grantu SGS č. 161 – 1611667A124  

Rehabilitace historických metod a technologií při obnově památek. 
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02. V holínkách za tajemstvím německé podzemní továrny Diana na Vysočině. 

cestovani.iDNES.cz | 03. 01. 2018 | Téma: Podzemní továrna 

Nevedou tudy značky, ovšem romantiky, dobrodružství a záhad si člověk užije vrchovatě. 

Vydejme podél dvou nenápadných říček na východním okraji Vysočiny hledat stopy podzemní 

německé továrny na výrobu slavných stíhaček Messerschmitt 109. 

Libochovka s pravostranným přítokem Halda patří k méně známým říčkám na východním okraji 

Českomoravské vrchoviny poblíž Tišnova. Na rozdíl od jiných podobných v nich značkaři z KČT 

dosud nevyznačili žádnou souvislou trasu, i když romantické krajinné scenérie doplněné mnoha 

technickými a historickými pamětihodnostmi by si to určitě zasloužily. 

Kromě značek tu chybí i mosty a lávky, takže pochod údolím kolem vody vyžaduje nejedno 

brodění. V chladných obdobích roku je dobré mít s sebou v batohu vysoké holínky. Podzemní továrna 

Diana. 

Pomocí tří viaduktů a tří tunelů se nad údolím Libochovky a Haldy vine a nabírá výšku železniční 

trať č. 250 z Tišnova do Křižanova. Trať v tomto úseku je poměrně mladá a začala se budovat až v 

důsledku mnichovských událostí po roce 1938. 

V roce 1943 si němečtí okupanti všimli tří již hotových tunelů na rozestavěné železnici. Tunely 

totiž skýtaly možný úkryt a bezpečí před stále častějším ničivým bombardováním spojenců. 

A tak vznikl nápad zřídit v nich podzemní továrnu Diana GmbH a přesunout sem výrobu stíhaček 

Messerschmitt, které do té doby produkovaly zbrojní závody v rakouském městě Wienner Neustadt, 

v srpnu 1943 prakticky celé zničené spojeneckým náletem. 

Jižní portál tunelu C u Níhova 

Viadukt přes Libochovku s tunelem A u Dolních Louček 

Podzemní továrna Diana rozjela výrobu koncem léta 1944. V prvním tunelu A u Dolních Louček 

se montovaly trupy letadel, v Lubenském tunelu B se zhotovovala křídla a v třetím Níhovském tunelu 

C se připravovaly plechové dílce a části draků letadel. 

Všechna tři pracoviště propojovala narychlo postavená úzkorozchodná železnice vedoucí údolím 

Libochovky a Haldy. Pracovní síly tvořili totálně nasazení dělníci různých národů Evropy, převahu 
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měli obyvatelé okolního moravského regionu. Pracovní tábor pro dělníky vznikl v osadě Kutiny při 

soutoku Haldy s Libochovkou. 

Na podzim roku 1944 se dařilo v Dianě vyrobit až 8 stíhaček denně, s blížícím se koncem války 

produktivita upadala. Poslední letadla opustila továrnu v březnu 1945. Trampským údolím Haldy 

Třetí, nejvýše položený tunel C je snadno dostupný od železniční zastávky Níhov, kde se potok 

Halda začíná zařezávat do náhorní plošiny Českomoravské vrchoviny. Je to kraj s dlouhou tradicí 

trampingu, o čemž se hned několikrát přesvědčíte, pokud se budete držet cestičky podél 

meandrujícího potoka. 

Údolí Haldy pod Lubenským tunelem 

Nihovská madona 

Zvláště druhý ohyb skýtá hezké skalní zákoutí se soškou tzv. níhovské madony a pamětními 

tabulkami již nežijících kamarádů-trampů. Odtud je to kousek k Níhovskému tunelu C (délka 531 m) 

s krásným kamenným portálem nesoucí letopočet 1942. 

Válečná tunelová výroba v podmínkách neustálého chladu, vlhka a průvanu probíhala ve dvou 

patrech, osvětlení řešily rtuťové výbojky na stěnách a vstupy uzavírala dřevěná stěna s vraty. Stopy 

po vnitřních úpravách už dnes nejsou vůbec patrné. Mnohem více je toho k vidění u dalšího 

Lubenského tunel B, v němž se vyráběla křídla. 

Putování údolím Haldy se však začíná malinko komplikovat. Nejdříve je nutné překonat či obejít 

soukromou pastvinu u rybníka, resp. statku Borky a pak několikrát přejít potok. Někde jsou lávky, 

avšak jistější a bezpečnější bývá spíše přeskákání nevelkého potoka po kamenech. Lubenský tunel B 

Blízkost Lubenského tunelu signalizuje betonová nádrž prapodivného tvaru, který má připomínat 

ševcovské kopyto. Odtud také název. Nepravidelný tvar nádrže měl zmást hloubkové letce a 

připomínat hladinu přírodního jezera v lesích. K čemu přesně Kopyto sloužilo, není úplně jasné. 

Možná k chlazení kompresorů, možná k výcviku potápěčů? Některé poznatky o provozu a detailech 

Diany odešly spolu s německými inženýry. 

Hned pod Kopytem se údolí zužuje a ztrácí se mezi strmými srázy a skalními stěnami. Vpravo se 

tyčí mohutná Pochopova skála, naproti ve svahu zeje otvor uměle rozšířeného skalního převisu 

– jeskyně „Na Kutinách“. Pod převisem je k dispozici ohniště a mezi odpadky se válí zřejmě též 

zbytky kovových dílů z dob tovární výroby. 

Bývalý barák pracovního tábora v Kutinách, dnes restaurace a ubytovna U Trempů. 

Kamenný násep úzkorozchodné železnice 

V Lubenském tunelu kousek nad jeskyní dokázala šestičlenná skupinka dělníků vyrobit za 

dvanáctihodinovou směnu jedno křídlo stíhačky. Hotová křídla se pak dopravovala přes údolí Haldy 

po odvážně zbudovaném dřevěném mostě vzpěradlové konstrukce do lakovny v Kuřimské Nové Vsi. 

Z mostu, připomínajícího prý stavbu z dob Divokého západu, zbyly jen dva malé betonové pilířky 

v korytě potoka. V údolí pod Lubenským tunelem je rovněž velmi dobře patrný násep úzkorozchodné 

železničky. Na několika místech je sice odnesený velkou vodou, nikde jinde se však z úzkorozchodky 

více nezachovalo než právě tady pod Lubenským tunelem. Tragédie v Kutinách. 

Další místo hodné pozornosti představuje osada Kutiny. Tady byl pracovní tábor továrny Diany, 

po válce internační tábor pro Němce a pro vojáky Rudé armády, kteří upadli do německého zajetí. 

Mnohé původní baráky se zachovaly a ve dvou dokonce fungují restaurační a ubytovací zařízení.  

V zimě jsou však mimo provoz. 

Podruhé se Kutiny neblaze proslavily ještě v prosinci 1970, kdy se tu stalo jedno z největších 

železničních neštěstí u nás. Zahynulo při něm 31 osob, z nich 30 Poláků. 

Údolí Libochovky a osada Kutiny z velkého železničního viaduktu 

Tragickou událost, známou jako „železniční neštěstí u Řikonína“, připomíná pamětní deska na 

jednom z pilířů tzv. velkého kutinského viaduktu, kde došlo ke kolizi dvou vlaků. Mezinárodní 

rychlík Panonia tu v plné rychlosti narazil do osmi nákladních vagonů právě vykolejených ze 

sousední koleje. První dva vagony rychlíku hned za lokomotivou byly nárazem rozdrceny a spadly z 

36 m vysokého mostu.  
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V Kutinách se potok Halda vlévá do podstatně širší a vodnatější Libochovky. Další dva kilometry 

po proudu kolem řeky k Balákovu mlýnu se neobejdou bez několikerého brodění. Většina výletníků 

proto volí obcházku přes kopec po zelené značce. To však znamená minout tajemstvím opředenou 

loučku Balákovo pole na pravém břehu Libochovky, kde byli po válce pohřbeni a v 90. letech 

exhumováni zajatci z kutinského tábora. Na vlak k Mostu Míru. 

Za Balákovým mlýnem se údolí Libochovky rozšiřuje a kolem říčky se objevují světlé nivní louky. 

V holínkách ubíhá putování po polňačce přes brody rychle, pokud se ale musíte držet pouze jednoho 

břehu, je třeba počítat s notně pomalejším tempem. Méně schůdné úseky (například u skály Páter) 

jsou dokonce vybaveny řetězem. 

Údolí Libochovky za Balákovým mlýnem. 

Balákovo pole: hřbitov zajatců. 

Romantická část Libochovky bez mostů, značek a lidí končí v osadě Chytálky. Tady se objevuje 

asfalt a vede až do Dolních Louček, kde se nad soutokem Libochovky a Loučky tyčí nejkrásnější a 

největší viadukt na železniční trati č. 250 – Most Míru. 

Vyhnout se dá asfaltovému úseku po žluté značce vedoucí z osady Chytálky zkratkou přímo na 

západní konec Mostu Míru, na železniční zastávku Dolní Loučky. 

https://cestovani.idnes.cz/tovarna-dia...sku.aspx?c=A180102_145055_po-cesku_hig 

 

03. Žebračku nezasypali, do podzemí pozvou lidi 

5plus2 | 05. 01. 2018 | Autor: Rostislav Hányš | Téma: Štola Žebračka 

Propadlina nedaleko poutního místa Panny Marie Pomocné nad Zlatými Horami se objevila po 

pádu horniny nad novodobými zlatokopeckými štolami. 

Ukázat návštěvníkům dnes nepřístupnou propadlou štolu Žebračka chtějí Zlaté Hory na 

Jesenicku. Prostor po těžbě zlata dnes patří státnímu podniku Diamo a kvůli bezpečnosti je obehnán 

vysokým plotem a hlídán bezpečnostními kamerami. 

Vedení města se rozhodlo prostor koupit a upravit, aby se lidé bezpečně dostali k úžasnému 

výtvoru člověka a přírody. Teď probíhají jednání se státním podnikem. 

O zpřístupnění mimořádné atrakce uvažují Zlaté Hory už řadu let. V posledních letech měly hodně 

práce s úpravou prostor Poštovní štoly. Ta se stala prvním podzemním prostorem, který se na 

Jesenicku podařilo otevřít pro turisty. 

„Koupi Žebračky nestojí nic v cestě. Chtěli bychom poblíž vybudovat záchytné parkoviště a na 

hraně propadliny vyhlídkovou plošinu, odkud by se lidé mohli na Žebračku bezpečně dívat,“ sdělil 

starosta Zlatých Hor Milan Rác. 

Lidé se dostanou k propadlině ještě blíž, pokud se městu podaří zpřístupnit nedalekou podzemní 

chodbu, kterou by bylo možné dostat se k zadní stěně Žebračky. 

Velká atrakce může být přístupná do několika let. Úpravy podzemní chodby k zadní stěně 

Žebračky se podle starosty uskuteční až v další etapě. 

V prostoru se těžilo především ve 20. století, ale odborníci zde nalezli stopy i po středověké těžbě. 

Opět se tam pracovalo v sedmdesátých letech minulého století, kdy tam vyrubali v podzemí 

ohromný prostor. Odborníci tehdy považovali terén nad „dobývkou“ za stabilní a nepředpokládali, že 

se může propadnout. To se však stalo v roce 1985. 

Nejdřív se objevil jen zhruba metrový otvor. Následně se hornina propadla na velkém prostoru. V 

té době tam naštěstí nepracovali žádní horníci, takže se nehoda tehdy obešla bez ztrát na životech.  

Vznikla tak ale obří propast dlouhá téměř 120 metrů, hluboká 33 metrů a široká přes 60 metrů. 

„Jsou zde viditelné stopy po bývalé těžbě, pokud se podaří místo zpřístupnit, bude to prvořadá 

turistická atrakce,“ je přesvědčen odborník na zlatohorské podzemí Jan Kotris. 

Původně měla být propast zasypána. Odborníci však nakonec odstřelili jen nestabilní části 

horniny. 

K zasypání naštěstí nedošlo a v roce 1994 ministerstvo kultury prohlásilo jedinečný výtvor za 

přírodní památku. 

Snaha zrušit Žebračku se zopakovala v roce 2011, kdy vydal příkaz k zasypání Báňský úřad.  
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Památkáři to ovšem nedovolili. Přestože je Žebračka už 23 let památkou, je veřejnosti skryta. 

Město se ale snaží přiblížit návštěvníkům zdejší mnohasetletou historii těžby zlata. Zlaté Hory 

mají vyhledávané zlatokopecké muzeum, vybudovaly zlatokopecký areál s replikami středověkých 

těžebních zařízení a před několika lety otevřely už zmíněnou středověkou Poštovní štolu.  

Zpřístupněním Žebračky by město udělalo další krok, jak přilákat na Zlatohorsko další turisty na 

zlatokopeckou historii. Plánovanou novinku vítá Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které 

„zastřešuje“ cestovní ruch na Šumpersku a Jesenicku. „Historie těžby zlata je velký tahák pro turisty.  

Je dobré, že se Zlaté Hory snaží hledat nové projekty, které těžbu přiblíží,“ míní ředitelka sdružení 

Lenka Dusová. 

1985 je rok, kdy se v dole utrhla kupa horniny. Žebračka (na snímku vlevo) představuje stopu 

moderní těžby rud v okolí Zlatých Hor. Je chráněna zákonem jako kulturní památka, a protože je 

toto místo stále nebezpečné, tak také elektrickým plotem. Díra v zemi je monumentální. Má oválný 

půdorys o rozměrech 95 krát 55 metrů a maximální hloubku až 40 metrů. Vše ještě umocňuje převis, 

který se nad propadlinou táhne do šířky kolem 80 metrů. Ve stěnách propasti jsou patrné zbytky 

starých štol, kterými bylo těžební patro v okolí komory „rozfáráno“. 

Foto popis| O zpřístupnění mimořádné atrakce uvažují Zlaté Hory už řadu let. Nyní odhalují své 

plány. 

Foto popis| Na mši v poutním kostele Panny Marie Pomocné se sjíždí i lidé z Česka, Německa a 

Polska. 

 

04. Zlaté Hory už jednají o koupi areálu pro vyhlídku do propasti Žebračka. 

olomouc.iDNES.cz | 06. 01. 2018 | Rostislav Hányš | Téma: Štola Žebračka 

Zlaté Hory na Jesenicku, které nedávno otevřely Poštovní štolu, chystají pro turisty další tahák.  

Poodhalit tamní zlatokopeckou minulost jim má obří propast Žebračka, která je nyní kvůli 

bezpečnosti nepřístupná a střežená kamerami. V budoucnu by se však mohla otevřít veřejnosti, plán 

už posvětili zlatohorští zastupitelé. 

Město se nyní snaží od státního podniku Diamo, který území před propadlou štolou vlastní, 

vyjednat koupi areálu, aby jej poté mohlo zabezpečit a ukázat úžasný výtvor lidských rukou a přírody 

lidem. O zpřístupnění mimořádné atrakce uvažují Zlaté Hory už řadu let, v minulosti se však 

soustředily na úpravy Poštovní štoly. 

„Chtěli bychom vybudovat záchytné parkoviště a vyhlídkovou plošinu na hraně propadliny, odkud 

by se lidé mohli na Žebračku bezpečně dívat,“ přiblížil starosta Zlatých Hor Milan Rác. 

Turisté se mohou dostat k propadlině ještě blíž, pokud se podaří zpřístupnit nedalekou podzemní 

chodbu, která vede až k zadní stěně Žebračky. Záležet bude na Diamu. Pokud městu kývne, může 

být vyhlídková plošina u propasti otevřena v řádu několika let, Zlatohorští nevylučují ani letošní rok. 

Úpravy podzemní chodby vedoucí k zadní stěně Žebračky by podle starosty byly záležitostí další 

navazující etapy. Terén měli experti za stabilní, pak náhle vznikla obří propast. 

V prostoru Žebračky se těžilo především ve 20. století, ale odborníci zde nalezli stopy i po 

středověké těžbě. Novodobé dobývání zahájené v 70. letech vytvořilo ohromný podzemní prostor. 

Odborníci tehdy považovali terén nad dobývkou za stabilní a nepředpokládali, že se může 

propadnout. V roce 1985 se však zemina dala do pohybu a nejdříve se objevil jen zhruba metrový 

otvor, následně se ale propadla i hornina v okolí. 

V dole tehdy naštěstí nebyli žádní horníci, nicméně vznikla obří propast dlouhá téměř 120 metrů, 

hluboká 33 metrů a široká přes 60 metrů. 

„Jsou zde viditelné stopy po bývalé těžbě. Pokud se podaří místo zpřístupnit, bude to prvořadá 

turistická atrakce,“ míní odborník na zlatohorské podzemí Jan Kotris. Historie těžby zlata je velký 

tahák pro turisty. 

Původně měla být propast zasypána, došlo však jen k odstřelení nestabilní horniny a v roce 1994 

ministerstvo kultury prohlásilo jedinečný výtvor za přírodní památku. 

Snaha zasypat Žebračku se zopakovala v roce 2011 na příkaz Báňského úřadu, památkáři však 

opět zasáhli. Přestože je tak štola už 23 let památkou, očím veřejnosti dosud zůstávala skrytá. 



422 

  

Zlaté Hory se snaží co nejvíce návštěvníkům přiblížit zdejší mnohasetletou historii těžby zlata. Je 

zde zlatokopecké muzeum, zlatokopecký areál s replikami středověkých těžebních zařízení a před 

několika lety  otevřely zmíněnou středověkou Poštovní štolu. 

Zpřístupnění Žebračky vítá i Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. „Historie těžby zlata je velký 

tahák pro turisty. Je dobré, že se Zlaté Hory snaží hledat nové projekty, které těžbu zlata přiblíží,“ 

sdělila šéfka sdružení Lenka Dusová. InsertSingleVideo 

https://olomouc.idnes.cz/zlate-hory-pr...px?c=A171219_371654_olomouc-zpravy_stk 

 

05. Osudy krytů: zasypání nebo sklad cibulovin. 

Olomoucký deník | 17. 01. 2018 | Autor: (amb) | Téma: Olomouc 

Do likvidace bývalého krytu civilní obrany v Bezručových sadech se včera pustili pracovníci 

Výstaviště Flora Olomouc, která má ve správě městské historické parky. Kryt bude zasypán. Stejný 

osud potká také druhou stavbu v témže parku, naopak jediný velký kryt ve Smetanových sadech má 

sloužit jako sklad cibulovin pro zahradníky. 

Trojici krytů civilní obrany v parcích zkoumali na podzim minulého roku speleologové ze 

společnosti Estavela, která pro Floru dělala v minulých letech i průzkum podzemních chodeb ve 

Smetanových sadech. 

„Zpráva firmy říká, že kryty v Bezručových sadech jsou ve špatném technickém stavu například 

kvůli zvětralým cihlám. Po domluvě s magistrátem, který jako vlastník nemá o využití těchto staveb 

zájem, jsme se rozhodli je zlikvidovat. Kryty budou částečně zasypány, betonové desky na povrchu 

rozbijeme a terén upravíme tak, aby po nich už nic nezůstalo,“ sdělil technický náměstek Výstaviště 

Flora Olomouc Jiří Svačinka. 

Zatímco kryty v Bezručových sadech budou za několik měsíců patřit minulosti, ten ve 

Smetanových sadech má sloužit dál. Nově jako sklad cibulovin pro potřeby zahradníků Flory. „Je 

tam příznivé klima a takové prostory navíc nemáme. 

Musíme to především vyčistit,“ řekl Svačinka. 

Foto popis| Začali včera. Bourání krytu v Bezručových sadech začalo včera. Práce mohou trvat 

až půl roku. 

Publikováno| Olomoucký deník; Olomoucko; 02 

Publikováno| Prostějovský deník; Prostějovsko; 02 – 3 

Publikováno| Šumperský a jesenický deník; Šumpersko; 02 

Publikováno| Přerovský a hranický deník; Přerovsko a Hranicko; 02 

 

06. Kryty v olomouckých parcích zasypou, jeden zůstane jako sklad. 

olomoucky.denik.cz | 17. 01. 2018 | Adam Fritscher | Téma: Olomouc 

Do likvidace bývalého krytu civilní obrany v Bezručových sadech se v úterý pustili pracovníci 

společnosti Výstaviště Flora. 

Olomouc, která má ve své správě městské historické parky.  

Kryt, který je ve špatném technickém stavu, bude zasypán a zmizí i betonové desky na povrchu. 

Stejný osud potká také druhou totožnou stavbu v témže parku, naopak jediný velký kryt ve 

Smetanových sadech má v budoucnu sloužit jako sklad cibulovin pro zahradníky z Flory.  

Trojici krytů civilní obrany v olomouckých parcích zkoumali na podzim minulého 

roku speleologové ze společnosti Estavela, která pro Floru dělala v minulých letech i průzkum 

podzemních chodeb ve Smetanových sadech. 

První zmizí do půl roku. 

„Od firmy jsme obdrželi zprávu, podle které jsou kryty v Bezručových sadech ve špatném 

technickém stavu například kvůli zvětralým cihlám. Po domluvě s magistrátem, který jako vlastník 

nemá o využití těchto staveb zájem, jsme se rozhodli je zlikvidovat. Kryty budou částečně zasypány, 

betonové desky na povrchu rozbijeme a terén upravíme tak, aby po nich už nic nezůstalo,“ sdělil 

technický náměstek Výstaviště Flora Olomouc Jiří Svačinka s tím, že aktuálně se pracuje na 

odstranění jednoho krytu. 
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„To může trvat tak do půl roku v závislosti na počasí a další práci, kterou budeme mít. Potom se 

pustíme do druhé stavby. Samozřejmě po celou dobu trvání prací bude jejich okolí oploceno,“ doplnil 

náměstek. 

Beton nahradí cihly 

Zatímco kryty v Bezručových sadech budou za několik měsíců patřit minulosti, ten ve 

Smetanových sadech má sloužit dál. 

Nově ale jako sklad cibulovin pro potřeby zahradníků z Flory. 

„Je tam pro to příznivé klima a takové prostory navíc nemáme. Musíme to především vyčistit a 

také zlikvidujeme betonovou zídku viditelnou z Polské ulice. Místo ní tam bude pravděpodobně 

cihlová zídka. Rádi bychom vše stihli ještě do konce tohoto roku, v nejhorším případě by to bylo na 

začátku toho příštího,“ řekl Svačinka. 

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_regi...jeden-zustane-jako-sklad-20180117.html 

 

07. Odhalí tajemství podzemí. 

Mělnický deník | 26. 01. 2018 | Autor: (bwb) | Téma: Švýcarsko 

Podzemní světy Švýcarska je název vyprávění a promítání záběrů z natáčení nových filmů z cyklu 

Tajemství podzemního světa, které je v pivovaru v Mělnickém Vtelně na programu už dnes od 

osmnácti hodin. Promítat snímky a vyprávět bude prezident společnosti pro výzkum historického 

podzemí Ladislav Lahoda. 

 

08. Tajemné výpravy do podzemí. 

Aha! Pro ženy | 23. 01. 2018 | Autor: Nikola Staňková, | Téma: Historické podzemí 

Kam v zimě o víkendu, když vás to zrovna neláká lyžovat nebo do kina? 

Také si občas marně lámete hlavu, kam vyrazit během lednových hlavu a únorových víkendů na 

výlet? Pro ty, u kterých nezvítězí zasněžené hory, máme jeden tip – zkuste se vypravit do podzemí!  

Po celé republice jsou i přes zimu možné prohlídky různých tajemných chodeb a labyrintů. Sice 

se v nich nezahřejete, ale plískanice venku vám rozhodně vadit nebude. Navíc ke spoustě z nich se 

váže i mnoho pověstí. 

A kdo ví, některé z nich možná kdysi bývaly peklem… Koneckonců, přesvědčit se můžete sami. 

Plzeň: Jedna velká lednice 

Celý labyrint chodeb Plzeňského historického podzemí je dlouhý téměř 19 kilometrů. Byl 

vybudován na konci 13. století a sloužil k uchovávání potravin, k obraně a později i při výrobě piva, 

které ve zdejších podmínkách dobře kvasilo. V podzemí se také nachází rozsáhlý studniční systém. 

Ten celé město zásoboval pitnou vodou. Na okruh se vychází z budovy Pivovarského muzea ve 

Veleslavínově ulici, kde si nasadíte bezpečnostní přilbu a společně s průvodcem se vydáte až do útrob 

královského města. Prohlídka začíná v tzv. lednici, která sloužila k uložení ledu. Trasa měří necelý 

kilometr a v jejím závěru spatříte také vodárenskou věž z 16. století, která je nejzachovalejším 

objektem svého druhu v Čechách. 

Otevírací doba: Návštěva podzemí je možná od pondělí do neděle v 11, 13 a 15 hodin. Pozor, do 

2. února mají ale zavřeno! 

Cena: Plné vstupné 120 Kč, snížené 80 Kč. 

Náš tip: Pokud budete mít čas, přidejte k prohlídce podzemí i návštěvu místního pivovaru, kde se 

dozvíte řadu zajímavostí o výrobě zlatavého moku. Otevřeno je každý den od 8 do 18 hodin, vstupné 

pro dospělého vyjde na 200 Kč. 

 Mělník: S pokladem na konci. 

Mělnické podzemní chodby vznikaly na konci 13. století souběžně s výstavbou města. Celý 

důmyslně propracovaný systém se nachází 8 až 10 metrů pod zemským povrchem. Vede k 54 metrů 

hluboké studni, která v dřívějších dobách byla jediným zdrojem pitné vody v Mělníku. Dnes je se 

svým průměrem 4,54 metru nejširší studnou v České republice. Podzemní bludiště ale nesloužilo jen 

jako zásobárna vody. V době největší slávy města tu bylo uchováváno víno a k podzemí se váže i 

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/kryty-v-olomouckych-parcich-zasypou-jeden-zustane-jako-sklad-20180117.html
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mnoho pověstí. Na samém konci labyrintu je prý ukrytý poklad, který se objeví, až město lehne 

popelem, aby jej obyvatelé mohli obnovit. 

Otevírací doba: Prohlídky se konají každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. Vchod do podzemí 

je z Turistického informačního centra na náměstí. Více na stránkách www.mekuc.cz. 

Cena: Plné vstupné 50 Kč, snížené 25 Kč. 

Znojmo: Důmyslné a nekonečně dlouhé 

Čtyři patra, 25 kilometrů vzájemně se proplétajících uliček, chytré kouřovody i větrací šachty. 

Tím vším se pyšní znojemské podzemí. Počátky jeho vzniku se datují do 14. století, ale o přesném 

datu není v městských kronikách zmínka. A tím záhady nekončí! Žije tu prý mnoho nadpřirozených 

bytostí a skalní stěny v noci údajně ožívají. Nebudeme však předbíhat, pokud se do Znojma vydáte, 

zjistíte to na vlastní kůži. Ti z vás, kteří se nebojí, si mohou připlatit za speciální adrenalinovou 

prohlídku, během níž se budete brodit blátem, zdolávat kluzké schody a prolézat úzkými průchody. 

Tato trasa nabízí tři různé obtížnosti a je o dost delší než ta klasická – měří téměř 5 kilometrů. 

Otevírací doba: Aktuální termíny otevírací doby sledujte na internetových stránkách 

www.podzemiznojmo.cz, kde si také jednotlivé prohlídky zarezervujete. 

Cena: Klasická trasa 95 Kč, adrenalinová trasa 110 – 200 Kč (podle obtížnosti). 

Rabštejn Janská: Po stopách 2. světové války 

Velmi netradiční zážitek slibuje návštěva podzemní letecké továrny v Janské nedaleko České 

Kamenice. V Rabštejnském údolí, jak se místu říká, původně bývaly přádelny bavlny. V roce 1942 

ale Adolf Hitler hledal místo, kam by mohl přesunout válečnou výrobu, a přádelny zkonfi skoval. Od 

té doby až do konce války se ve zdejších podzemních továrnách vyráběla křídla a zařízení pro 

německé bombardéry. Budování továrny si vyžádalo několik desítek životů vězňů koncentračního 

tábora Rabštejn. Část podzemních štol je nyní návštěvníkům zpřístupněna. Uvidí v nich zajímavou 

expozici o historii tohoto místa a spoustu zajímavých původních předmětů. A z atmosféry, kterou 

temné podzemí vytváří, skutečně mrazí… OTEVÍRACÍ DOBA: Otevřeno je denně po předchozí 

telefonické domluvě. Vybrat si můžete z delšího a kratšího prohlídkového okruhu.  

Cena: Kratší okruh 100 Kč, delší okruh 150 Kč. 

Foto popis| Prohlídkový okruh je dlouhý téměř 800 metrů a prochází v hloubce 9 až 12 metrů pod 

povrchem. 

Foto popis| Součástí prohlídky plzeňského podzemí je i replika vodního kola pohánějícího vodní 

stroje. 

Foto popis| Vydejte se do podzemního bludiště pod Mělníkem. 

Foto popis| Klasická prohlídková trasa znojemským podzemím poučí dospělé i děti. 

Foto popis| Expozice v podzemních štolách v Janské Rabštejně. 

 

09. Kam v zimě o víkendu, když vás to zrovna neláká lyžovat nebo do kina? Zkuste tajemné 

výpravy do podzemí - 1. část 

ahaonline.cz | 27. 01. 2018 Téma: Historické podzemí 

Také si občas marně lámete hlavu, kam vyrazit během lednových a únorových víkendů na výlet?  

Pro ty, u kterých nezvítězí zasněžené hory, máme jeden tip – zkuste se vypravit do podzemí! Po 

celé republice jsou i přes zimu možné prohlídky různých tajemných chodeb a labyrintů. Sice se v nich 

nezahřejete, ale plískanice venku vám rozhodně vadit nebude. Navíc ke spoustě z nich se váže i 

mnoho pověstí. A kdo ví, některé z nich možná kdysi bývaly peklem … Koneckonců, přesvědčit se 

můžete sami. 

Plzeň: Jedna velká lednice 

Celý labyrint chodeb Plzeňského historického podzemí je dlouhý téměř 19 kilometrů. Byl 

vybudován na konci 13. století a sloužil k uchovávání potravin, k obraně a později i při výrobě piva, 

které ve zdejších podmínkách dobře kvasilo. V podzemí se také nachází rozsáhlý studniční systém.  

Ten celé město zásoboval pitnou vodou. Na okruh se vychází z budovy Pivovarského muzea ve 

Veleslavínově ulici, kde si nasadíte bezpečnostní přilbu a společně s průvodcem se vydáte až do útrob 

královského města. Prohlídka začíná v tzv. lednici, která sloužila k uložení ledu. Trasa měří necelý 

http://www.mekuc.cz/
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kilometr a v jejím závěru spatříte také vodárenskou věž z 16. století, která je nejzachovalejším 

objektem svého druhu v Čechách. 

Otevírací doba: Návštěva podzemí je možná od pondělí do neděle v 11, 13 a 15 hodin. Pozor, do 

2. února mají ale zavřeno! Vstupenku si rezervujte online na stránkách www.plzenskepodzemi.cz. 

Cena: Plné vstupné 120 Kč, snížené 80 Kč. 

Náš tip: Pokud budete mít čas, přidejte k prohlídce podzemí i návštěvu místního pivovaru, kde se 

dozvíte řadu zajímavostí o výrobě zlatavého moku. Otevřeno je každý den od 8 do 18 hodin, vstupné 

pro dospělého vyjde na 200 Kč. 

Mělník: S pokladem na konci 

Mělnické podzemní chodby vznikaly na konci 13. století souběžně s výstavbou města. Celý 

důmyslně propracovaný systém se nachází 8 až 10 metrů pod zemským povrchem. Vede k 54 metrů 

hluboké studni, která v dřívějších dobách byla jediným zdrojem pitné vody v Mělníku. Dnes je se 

svým průměrem 4, 54 metrů nejširší studnou v České republice. Podzemní bludiště ale nesloužilo jen 

jako zásobárna vody. V době největší slávy města tu bylo uchováváno víno a k podzemí se váže i 

mnoho pověstí. Na samém konci labyrintu je prý ukrytý poklad, který se objeví, až město lehne 

popelem, aby jej obyvatelé mohli obnovit. 

Otevírací doba: Prohlídky se konají každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. Vchod do podzemí 

je z Turistického informačního centra na náměstí.  

Cena: Plné vstupné 50 Kč, snížené 25 Kč. 

Náš tip: Přes zimu je každý den vždy od 9.30 do 15.30 zpřístupněn i zámek Lobkowiczů, který je 

od podzemí jen co by kamenem dohodil. Vstupné stojí rovnou stokorunu. 

O katakombách v Rabštějně či Znojmě čtěte v tištěném Aha! pro ženy. 

http://www.ahaonline.cz/clanek/143124/...uste-tajemne-vypravy-do-podzemi-1-cast 

 

10. Historické podzemí bude až do konce května uzavřené. 

Kolínský deník | 30. 01. 2018 | Autor: (mar) | Téma: Kolín 

Od ledna probíhá první etapa stavebních úprav historické budovy čp. 1 na nám. Arnošta z 

Pardubic. Z tohoto důvodu je do konce května pro veřejnost uzavřena galerie Šatlava 

i historické podzemí. 

 

0011 Příborské podzemí. 

NEW express | 25. 01. 2018 | Kamil Pokorný | Téma: Příbor. 

Zahaleno tajemstvím (190. Díl) 

Jsme rádi, když dostaneme tip na zajímavé historické podzemí. Odborníci památkáři a 

kasteologové rozlišují staré podzemí na historicky hodnotná a nehodnotná a většinou nenavštíví 

žádné, aby se snad neušpinili, nebo historicky „nesekli“ pro často špatnou čitelnost slohu i použitého 

materiálu. Zvláště tam, kde docházelo k více přestavbám v různých obdobích. To se pak podzemí 

stává doslova rébusem pro ty, kteří chtějí vyčíst nějaké typické indicie a podzemí zařadit do 

konkrétnějšího období. 

O to větší záhadou zůstává podzemí severomoravského města Příbor. Před lety naše skupina 

dokumentovala a zkoumala především zasedimentované kamenné štoly pod rozsáhlým objektem 

piaristické koleje. 

Místní historické prameny uvádějí, že založení piaristické koleje a gymnázia zaznamenalo vzestup 

školství, hudby a studenti dokonce hráli divadelní představení. Zdejší podzemní chodby prý byly 

často používány pány profesory v kutnách, ale studenti sem měli přístup přísně zakázán. Ty časté 

návštěvy by mohly být diskutabilní, protože by bylo nutno chodit v předklonu s vykasanou sutanou 

a nelze vše zahalovat církevními tajnostmi a mystérii. 

Základní účel štol byl jistě odvodňovací, ale jsou zde stále ještě zachovány tři vzdušné komíny a 

jedna ze stoupajících chodeb směřuje ke kostelu ve směru k městu. Je zničena stavbou silnice.  

Domníváme se, že to je zřejmě část chodeb obranných, protože vodu ze hřbitova, který je u kostela, 

by sem nesváděli. 
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Některé úseky chodeb podle techniky a materiálu vyzdění naznačují, že jsou starší než sám objekt 

piaristické koleje. Ten pak nejspíše pro lepší odvodnění využil přiléhajících, již existujících chodeb, 

zděných lomovým kamenem. Proto pak docházelo během staletí k takové míře zanesení 

splavovanými sedimenty, že se v zadních partiích dnes lze pohybovat prakticky jen „po čtyřech“. 

Naplaveniny dosahují tloušťky téměř metr, a tak nezbývá, než se tísnit pod klenbou v jakémsi 

podřepu, nebo rovnou po kolenou, jenomže za chvíli vás bolí kolena z přelézání větších kamenů. Po 

fyzicky velmi náročném průzkumu a dokumentaci, kdy musíte dávat pozor na polorozpadené klenby 

i na stativ a dražší fotografickou techniku před nárazy, blátem a kapající vodou, vždy pak následují 

dny a týdny nekonečného prohlížení záběrů a dodatečné objevování detailů. A také pátrání v 

archivech a dohledávání všech souvislostí. 

První záznam o Příboru je z poloviny 13. století. Podzemí jistě posloužilo i ve válečných 

událostech. Byla zde voda a možnost rychlé spásy útěkem. Příbor byl vypálen třikrát. Při Valašském 

povstání a Dány a Švédy pak v třicetileté válce. Podzemí v takových vypjatých situacích doslova 

zachraňuje životy a místa, kam by běžného člověka nenapadlo „strčit nos“, se záhy stanou těmi 

nejdůležitějšími pro ochranu nebo pomoc lidem. Proto je škoda, že se význam většiny podzemí stále 

spíše přehlíží… 

 

12. Rozhovor s novinářem a ekologem Daliborem Dostálem. 

ČRo Region, Středočeský kraj | 17. 02. 2018 | Téma: Historické podzemí 

Pavel Vítek, moderátor 

Dobrý den, od mikrofonu v pořadu Tady to znám vás zdraví Pavel Vítek. Když tak nad tím 

přemýšlím, vlastně vysíláme tento pořad už déle jak rok, se pravidelně slýcháváme na vlnách Českého 

rozhlasu Region a já jen doufám a je to takové neskromné přání, které si moc přeju, doufám, že vám 

je v mé přítomnosti a přítomnosti mých hostů hezky nebo aspoň dejme tomu příjemně. Byla by to pro 

mě od vás moc hezká odměna a doufám, že vám hezky nebo příjemně bude i dnes, protože i dnes 

mám ve studiu milého a zajímavého hosta. Co bych vám o něm tak prozradil? Mého dnešního hosta 

můžete určitě znát z vysílání Českého rozhlasu Region, nebývá tady sice nějak zvlášť často, ale když 

tu je, zaručeně ho uslyšíte mluvit o divokých koních z milovických pastvin. Je to rodák z Kutné Hory, 

dřív pracoval jako novinář, ale nakonec vyměnil redakci za louky a zvířata a já se mu vůbec nedivím.  

Milí posluchači, hádejte. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám, od mikrofonu vás zdraví Pavel Vítek a také můj dnešní host.  

Většina z vás jistě ví, o koho jde. Pro ty, kteří třeba neuhodli, tady je rozluštění. Dalibor Dostál, 

bývalý novinář, ekolog, který do středních Čech přivezl divoké koně a je to rodák z Kutné Hory. 

Dobrý den. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Dobrý den. 

Pavel Vítek, moderátor 

Řekl jsem to všechno správně? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

V podstatě ano. S drobnou výjimkou, že tu novinařinu jsem ještě tak úplně nevyměnil, protože 

novinařina je to, co mě stále živí. Ta zvířata a ty pastviny jsou takový koníček. 

Pavel Vítek, moderátor 

Jasně, tak on ten život v podstatě je tak veskrze kromě těch hezkých věcí, taková ta ryze praktická 

záležitost, nikdo nám zadarmo nic nedá, takže to naprosto chápu. Dalibore, prosím vás, ale my tady 

vždycky tak jako cestujeme po středních Čechách a vy jste rodák z Kutné Hory. Rozumím tomu, že 

to je to místo vašeho srdce, o kterém si budeme povídat? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Z velké části ano. 

Pavel Vítek, moderátor 

Z velké části. 
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Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Samozřejmě ten projekt, který děláme a který většina veřejnosti zná, tak je také středočeský, je z 

Milovic, takže můžeme zmínit obě ta místa. 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak. Tak to jsem moc rád, že nebudeme monotematičtí, že budeme cestovat, to já velice rád 

cestuju. A vlastně můžeme začít rovnou v Kutné Hoře. To je místo, kde jste se narodil. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak. 

Pavel Vítek, moderátor 

Kde pořád žijete. Říkám to správně? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Hm, je to tak. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. A tudíž ten kraj asi znáte. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak, dá se říct, dá se říct, že ano, přestože jsem třeba dětství trávil hlavně na Moravě u prarodičů 

a určitě za těch 45, jestli to dobře počítám, let tam člověk něco už zažil i v té Kutné Hoře. 

Pavel Vítek, moderátor 

A co dejme tomu na tom regionu je zajímavé, co by stálo za to, když by třeba člověk měl cestu tím 

směrem, co tam stojí za vidění, kam byste nás třeba poslal na výlet? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak v Kutné Hoře je samozřejmě notoricky známý chrám svaté Barbory a kostnice. 

Pavel Vítek, moderátor 

Krása, krásný, ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Nicméně z těch méně známých věcí, které stojí za to určitě vidět, tak je třeba důl Osel, který 

spousta turistů míjí, protože není úplně vlastně na té hlavní trase, nebo právě míří rovnou od té 

Barbory ke kostnici a potom někam dál, takže … 

Pavel Vítek, moderátor 

A co tam uvidíme? Co tam uvidíme v tom … 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak ten důl je zajímavý tím, že vlastně procházíte podzemí tam, kde se dřív kutalo stříbro, a je to 

vlastně velmi podobné návštěvě jeskyně. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Je to podzemní prostor, někdy i velmi stísněný, takže pokud má někdo nějaká kila navíc, tak by si 

měl ověřit u průvodců, jestli se protáhne, protože čas od času tam musí někoho vracet, protože těmi 

nejužšími místy … 

Pavel Vítek, moderátor 

Opravdu? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak, těmi nejužšími místy se neprotáhne úplně každý. 

Pavel Vítek, moderátor 

Takže někdo, kdo je trošku při těle, anebo kdo má klaustrofobii, nedoporučujeme, dobře. A když 

se z té jeskyně vynoříme, tak kam bychom pokračovali dál? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Určitě bude dobré podívat se i do Muzea alchymie, které zase patří k místům, která jsou zajímavá, 

ale která třeba nejsou tolik propagována, přestože se nachází vlastně přímo v centru Kutné Hory na 

Palackého náměstí v Sankturinovském domě. No a potom jsou tam další místa, jako Kamenný dům, 

Vlašský dvůr a podobně, která stojí za to vidět. 
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Pavel Vítek, moderátor 

No tak, když tak to poslouchám, tak mám takový pocit, že todle všechno už by vydalo tak skoro 

na půl dne. Takže byl to tady takový teď velmi stručný, ale jasný návod, co v Kutné Hoře je k vidění. 

Ten návod přišel od člověka, který je k tomu povolaný, protože je to rodák z Kutné Hory a je to můj 

dnešní host Dalibor Dostál. K těm dalším věcem a k dalšímu cestování se dostaneme zase po písničce.  

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám, můj dnešní host Dalibor Dostál, který je novinář, ekolog a který 

přivezl hlavně, což víte z éteru díky i vysílání Českého rozhlasu Region, divoké koně a my jsme teď 

vlastně procestovali historickou část, když to tak můžu říct, Kutné Hory, která rozhodně stojí za to, 

aby jí člověk navštívil a některé ty pamětihodnosti tam na vlastní oči viděl, tak já bych teď zcela 

výjimečně přehodil pořadí, já vás teď, Dalibore, trošku vyzkouším, ale nebojte se, bude to velmi 

snadné. Tři otázky našeho minikvízu. Kutná Hora, a to se určitě shodneme, je opravdu krásné město. 

Dokonce tak krásné, že je na seznamu UNESCO. Vzpomněl byste si, od kterého roku na tom seznamu 

je? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

95? 

Pavel Vítek, moderátor 

Správně, 1995. Tak, to je na výbornou. Další otázka, v 19. století vznikla v bývalém cisterciáckém 

klášteře na dnešním předměstí Sedlec továrna. Co se v ní vyrábělo a vlastně co se v ní vyrábí dodnes? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak tabák. 

Pavel Vítek, moderátor 

Cigarety. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Cigarety. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano, správně. A do třetice všeho dobrého, Kutná Hora má opravdu úctyhodný seznam slavných 

rodáků. Patří mezi ně třeba Mikuláš Dačický, spisovatelka Gabriela Preissová, básník Jiří Orten a je 

mezi nimi taky autor textu české hymny. Jak se jmenuje? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Josef Kajetán Tyl. 

Pavel Vítek, moderátor 

Samozřejmě. Ve městě je po něm pojmenovaná také ulice, divadlo a dokonce i místní ochotnický 

spolek. Tak, docela rád přiznávám, jednička s hvězdičkou. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Děkuju. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám, u mikrofonu na jedné straně našeho redakčního stolu sedí Pavel 

Vítek a na druhé straně můj dnešní host Dalibor Dostál. A Dalibore, my jsme teď vlastně už 

procestovali v Kutné Hoře nějaké pamětihodnosti, které stojí za to, ale mě by zajímalo, ne se na to 

podívat z toho všeobecného úhlu, ale mě by teď zajímal ten váš osobní úhel pohledu. Co třeba máte 

vy v Kutné Hoře nějaké vyloženě vaše srdeční, osobní místo, které rád navštěvujete a kam byste třeba 

někoho poslal, pozval? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak, nevím, jestli bych tam vyloženě posluchače zval, protože Kutnohoráci na tom místě mají rádi 

to, že byť je těsně vedle centra, tak je tam vlastně klid. Je to místo, kterému se říká Královská 

procházka a vede vlastně z centra města takovým malebným údolím říčky Vrchlice kolem mlýnů, z 

nichž některé ještě stojí, některé už jsou v ruinách, a je to vlastně místo, které, když se na to podíváte 

v mapě, tak je skutečně takový tenký zelený proužek mezi poli, ale i ten malý kousek vlastně stačil 

přírodě k tomu, aby se tam vrátili ledňáčci, aby tam žili raci, vydry a podobně. Takže je to jedno z 

takových míst, které ukazuje, jak té přírodě stačí skutečně málo, aby se začala obnovovat. 
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Pavel Vítek, moderátor 

Jen pomoci a ona už se potom … 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak, tak, tak, přesně tak. 

Pavel Vítek, moderátor 

… holka sama chytne. A jak je to asi daleko od, pěšky dejme tomu z centra? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Vlastně od Vlašského dvora, z parku od Vlašského dvora je to skutečně pár kroků, přímo to 

sousedí. Ona ta Kutná Hora je trošku zajímavá v tom, že tam skutečně ta příroda úplně těsně navazuje 

na to centrum, které vlastně dřív bývalo mnohem hustěji zalidněné. Ta Kutná Hora prošla něčím 

podobným jako v minulosti třeba Řím, to znamená po tom, co se tam přestalo těžit stříbro, tak vlastně 

se velká část obyvatel přestěhovala jinam a velká část toho centra se vlastně zhroutila, zpustla, takže 

vlastně máme obrazy, podobně jako jsou obrazy ze starého Říma po tom jeho konci, kdy se vlastně 

nedaleko Colossea ve středověku pásly krávy, tak my máme v Kutné Hoře podobný obraz, kdy na 

jednom z náměstí se pasou husy, takže ta Kutná Hora má takový podobný osud města, které kdysi 

bylo větší a které vlastně z velké části potom bylo vybydleno a nastěhovali se tam obyvatelé z 

okolních vsí. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Takže vlastně i ten osud toho města tak jako vybízí k pokoře, že ani ta velikost, která kdysi byla 

skutečně velká, není nikdy konečná. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. Taková je Kutná Hora dnes, o které si povídáme s Daliborem Dostálem. A po písni budem 

samozřejmě pokračovat dál. My se tam totiž podíváme osobně. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám s mým dnešním hostem Daliborem Dostálem, což je novinář, 

ekolog a taky člověk, který přivezl do středních Čech divoké koně, si povídáme o Kutné Hoře. Mám 

teď takový návrh, Dalibore, co kdybychom se do té Kutné Hory podívali? My totiž máme možnost 

reportážního mikrofonu. Jste pro? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Určitě, rád. 

Pavel Vítek, moderátor 

Jdeme na to. 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

S Daliborem Dostálem jsme se poprvé potkali při studiích na gymnáziu. Vlastně i ten letopočet se 

dobře pamatuje, v září roku 1988. 

Michal Trnka, redaktor 

Jak vypadalo tedy to první setkání? Bylo to třeba při nějaké konkrétní hodině? 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Hm, spíš na chodbě ve škole nebo vlastně jsme měli jako kluci spojený tělesnou výchovu, takže 

vlastně jsme se potkávali hlavně v rámci tělocviku. 

Michal TRNKA, redaktor 

Říká kutnohorský novinář Luboš Hájek. Společně s Daliborem jste pracovali v místní redakci 

Kutnohorského deníku před lety, Dalibor tam později dělal šéfredaktora. Jaký to třeba byl šéf? Byl 

přísný? 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Tak, neřekl bych, že přísný, ale byl důsledný a měl ve všem rád pořádek, takže organizace práce, 

všecko, si myslím, že bylo na velmi dobré úrovni. 
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Michal Trnka, redaktor 

Vzpomněl by sis třeba, o jakých tématech tvůj tehdejší kolega psal do těch novin? Byly tehdy 

nějaké oblasti, které ho třeba bavily víc než ostatní a o kterých tedy informoval veřejnost? 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Tak tím, že Dalibor má vystudovanou vlastně vysokou politickou školu, tak určitě pro ně byly 

výživný témata, předpokládám, že ho to i bavilo, tak to bylo sledování té komunální politiky v Kutný 

Hoře, která byla už tehdy výživná a vlastně i v současný době je pořád o čem psát, protože na 

kutnohorský radnici se pořád něco děje. 

Michal TRNKA, redaktor 

A co třeba příroda a zvířata? Byla už v době toho působení Dalibora Dostála v Deníku v popředí jeho 

zájmů? 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Teď, když si to zpětně tak vybavím, tak náznaky tam určitě byly, protože Dalibor jako zkušenější 

kolega a vlastně pak i můj šéf, tak mě jakoby nasměroval na některá témata a jedním z těch témat 

byly takzvané biokoridory. To jsou vlastně pásy, kde se zvířata přirozeně pohybují, takže to si teď 

takhle vybavuju, že prostě Dalibor už asi to měl ve svém srdci ta zvířata, takže i tímhle tím způsobem 

se možná projevil v té době. 

Michal Trnka, redaktor 

Co si vůbec, Luboši, říkal na to, když jsi o Daliborovi začal slýchat právě v souvislosti s různými 

kopytníky, s nadsázkou řečeno? Jsou to divocí koně nebo třeba zubři. Překvapil tě tenhle ten jeho 

zájem? 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Určitě překvapil. Jsem rád, že to vlastně dotáhnul až teďkomc do této fáze. Já věřím, že ještě bude 

dál pokračovat a určitě má další nápady, které bude realizovat. 

Michal Trnka, redaktor 

Byl ses třeba u Milovic, kde ta zvířata žijí, s rodinou podívat? 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Zatím ještě ne, ale vím o tom dost, protože o tom píšeme i v našem Kutnohorském deníku a i v 

sousedním Nymburském deníku a Boleslavském. Sám jsem na to zvědavý, sleduju tu cestu, která tam 

byla nastolená a určitě si s rodinou uděláme nějaký celodenní výlet, ať už s návštěvou zvířat, tak toho 

zábavního parku v sousedství. 

Michal Trnka, redaktor 

Možná, že se tam zrovna potkáte s Daliborem Dostálem, protože co vím ze svých zkušeností, tak 

jezdí do Milovic docela často. Co by si na závěr Daliboru Dostálovi vzkázal? 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Tak já bych mu vzkázal, že bych se s ním rád třeba i právě v těch Milovicích viděl, že by naší 

rodině mohl udělat průvodce, což by bylo určitě krásný. A pak bych mu vzkázal především, že mu 

držím palce, ať dělá v tom, co dělá, dál a ať se mu hodně daří a jak jsem už tady zmínil, ať ty svoje 

nápady, který ještě má, což věřím, že určitě má, ať je ještě realizuje, pokud Dalibor má nějakej plán, 

tak něco udělat v Kutný Hoře, tak ať udělá. 

Michal Trnka, redaktor 

Říká novinář Luboš Hájek. Luboši, děkuji ti za příjemné povídání a na slyšenou zase někdy ve 

vysílání Českého rozhlasu. 

Luboš Hájek, kutnohorský novinář 

Já taky děkuju za pozvání. 

Pavel Vítek, moderátor 

To byl Michal Trnka, který nás zavedl do Kutné Hory, ale vlastně jsme se v tom rozhovoru s vaším 

kolegou a kamarádem dostali v podstatě do druhé lokality, o které jsme chtěli mluvit, do Milovic. 

Mně vám pořád vrtá hlavou, jak se tam ty koně vzali? Fakticky, prakticky jak, jak to lze tak z ničeho 

nic jako, jako září …, protože to si myslím, že není jednoduchá záležitost. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 
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Určitě je to věc, která je složitá. My jsme hledali s kolegy z Akademie věd z Jihočeské 

univerzity, s kterými jsme na tom projektu od začátku spolupracovali, tak jsme hledali nějaké vhodné 

místo a nabízely se hlavně vojenské prostory. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

A tím, že kolegové byli z jižních Čech, tak jsme se ze začátku soustředili na vojenský prostor 

Boletice, nicméně ta jednání s armádou se nevyvíjela k nějakému úplně konkrétnímu závěru, tak jsme 

potom se začali … 

Pavel Vítek, moderátor 

To bylo, promiňte, v kterých letech? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

To bylo někdy v roce 2010, 11. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Někdy zhruba v těhle těch letech, takže jsme se potom začali dívat i po dalších místech. No a našli 

jsme podporu u Středočeského kraje v tom, abysme vlastně ten projekt pilotní udělali právě v 

Milovicích. 

Pavel Vítek, moderátor 

Tak, a kde jste vzali ty koně? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Koně jsme přivezli z Anglie, z anglického Exmooru. Kdo má rád koně, tak si určitě vzpomene, že 

v knihách o divokých koních se původně psalo, že v Evropě byli divocí koně tarpani, kteří naposledy 

byli někde na východoevropských stepích, nicméně genetické analýzy z posledních let ukázaly, že ti 

tarpani nebyli skutečně divocí koně, ale byli to vlastně pouze zdivočelí koně domácí. 

Pavel Vítek, moderátor 

Zdivočelí, ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Něco jako mustangové v Americe. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano, ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Takže my jsme vlastně v literatuře pátrali, který kůň skutečně by si to jméno divoký zasloužil, a 

dopátrali jsme se právě do toho anglického Exmooru, kde vlastně ti koně žijí odnepaměti divoce. 

První písemné zmínky už jsou o nich někdy z roku 1086 a vlastně je to divoký kůň, který nebyl 

nikdy vlastně člověkem … 

Pavel Vítek, moderátor 

Ochočen. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Ochočen a držen v zajetí. 

Pavel Vítek, moderátor 

A řekněte mi, kolik těch jedinců se vám podařilo získat? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak, nám se podařilo získat do té první skupiny 15 koní, které jsme přivezli v lednu roku 2015, a 

potom vlastně když jsme otevřeli první část té rezervace a potom na podzim stejného roku, kdy jsme 

otevírali druhou část rezervace, kde jsou také zubři, tak jsme dovezli dalších 15 divokých koní z toho 

Exmooru. 

Pavel Vítek, moderátor 

A jak probíhala ta jejich, to jejich zdomácnění, když to řeknu, ta, ta adaptace to, do těch … 
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Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Adaptace je určitě lepší slovo, protože pokud se něčemu chceme vyhnout, tak právě tomu, aby ti 

koně … 

Pavel Vítek, moderátor 

Zdomácněli, ano, ano. 

Dalibor DOSTÁL, novinář, ekolog 

Nezdomácněli, aby nebyli zhýčkaní, ale adaptovali se velmi dobře, protože jsou to zvířata, která i v 

té Anglii dokáží obývat velmi rozmanitá prostředí, od mokřadů přes nějaké náhorní, horské polohy 

až třeba vyloženě pro, až vyloženě po skalnaté, skalnaté části krajiny. 

Pavel Vítek, moderátor 

A oni se sami dokáží uživit? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak. My je vlastně vůbec nepřikrmujeme, jediná doba, kdybysme je přikrmovali, by bylo, 

pokud by tam leželo velké množství sněhu třeba více než 20 nebo 50 centimetrů sněhu dlouhodobě. 

Pavel Vítek, moderátor 

Hm, ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Jinak pokud je normální sněhová pokrývka, tak jak ji známe a jak ji znají třeba posluchači právě z 

Polabí, to znamená pár centimetrů sněhu, tak ta zvířata si dokáží potravu pod tím sněhem normálně 

vyhrabat. 

Pavel Vítek, moderátor 

Prostě jsou soběstačná. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak. 

Pavel Vítek, moderátor 

Dalibore, to je úžasně zajímavé povídání. Tak já bych navrhoval, abychom teď chvilku zahráli 

hudbu, a pak budeme pokračovat. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám. Mým dnešním hostem je novinář, ekolog a člověk, který, jak si 

o tom povídáme, přivezl divoké koně do středních Čech, pan Dalibor Dostál. Jak se to stalo, já vím, 

že ta historie je všeobecně známá, ale třeba ne každý to zná do důsledků, tak zkuste jenom tak jako 

stručně připomenout nejenom mně, ale i posluchačům, jak to s tím implantováním těch divokých 

koní, jak to vlastně bylo, jak se to stalo, jak vás to napadlo, jak se vám to vlastně podařilo? 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tak, když začneme úplně na začátku, tak musíme vycestovat ještě o kousek dál ze středních Čech, 

a to na Moravu, kde jsem trávil dětství na malé vesničce jménem Veselí nedaleko Mohelnice a v 

nedalekém městečku Bouzov, odkud pocházeli moji rodiče, takže jsem tam trávil u babiček 

prázdniny. A už tenkrát v těch 70. letech moji rodiče vzpomínali, že když oni byli malí, tak vlastně 

tam na těch místních loukách vídali obrovská hejna různých motýlů a za toho mého dětství už tam 

člověk viděl jenom ty dva, tři nejběžnější druhy, samozřejmě spoustu bělásků, ale různé ty žluťásky, 

modrásky, o kterých mi vyprávěli rodiče, tak už tam prostě tenkrát nebyli. No a takhle ta vzpomínka 

se mi vrátila později. Já když jsem byl malý, tak jsem chtěl být veterinářem, hrozně rád jsem měl 

knihy Josefa Vágnera o tom, jak zakládal safari ve Dvoře Králové, no ale když jsem si potom vybíral 

po střední škole, co budu studovat dál, tak zrovna to byla taková éra, kdy vlastně byly první léta 90. 

let, všechno se hodně měnilo, zanikla spousta zemědělských družstev a velká část veterinářů tehdy 

byla bez práce, takže jsem si říkal, že studovat tenhle obor nebude pro mě úplně nejlepší, a tak jsem 

začal studovat politologii, protože jsem se vždycky jako o politiku zajímal. No, a když jsem 

dostudoval, tak jsem nastoupil jako novinář a věnoval jsem se žurnalistice. A oklikou jsem se vlastně 

vrátil těmi tématy zase k té přírodě a zase k těm motýlům, protože jsem mimo jiné psal i o tom, proč 

u nás vymírají motýli. 

 



433 

  

Pavel Vítek, moderátor 

Hm, což je smutné. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

No a vědci tenkrát vlastně prezentovali ten hlavní důvod to, že člověk jinak hospodaří v krajině, 

to znamená, že ty babičky už nechodí … 

Pavel Vítek, moderátor 

Bezesporu, ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

… vyžínat ty meze. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

A že už i na těch vesnicích, já to znám i z toho Veselí, tam vlastně v posledních letech jezdí 

technické služby vyžínat náves, aby nezarostla. Zatímco ještě když já jsem byl malý, tak skutečně se 

ty babičky tam předháněly, která vyžene tím srpem kterou mez a která si ráno přivstane, aby to neměla 

tak daleko, protože skutečně každý měl doma nějaké to domácí zvířectvo, ty králíky a … 

Pavel Vítek, moderátor 

A spáslo se to. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

A spáslo se to. 

Pavel Vítek, moderátor 

Přesně tak. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Tím, že vlastně tohle to i z venkova z velké části zmizelo, tak vlastně na tu přírodu má velmi 

negativní vliv, nicméně já jsem si tak pro sebe přemýšlel, že není možné, aby tolik druhů živočichů 

včetně těch motýlů bylo závislých vyloženě na činnosti člověka v té krajině a říkal jsem si, že vlastně 

muselo být ještě něco předtím. No a tak jsem si došel k tomu, že vlastně ten člověk tou svojí činností 

už jenom vlastně navazoval právě na ty divoké koně, pratury a zubry, kteří vlastně původně tu krajinu 

spásali. 

Pavel Vítek, moderátor 

Aha. Takže tady je to pojítko. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak, přesně tak. No a jednou jsem to zavolal kolegům z Akademie věd, s kterými jsme právě 

předtím dávali dohromady ty články o těch motýlech, o tom, jak vymírají, a říkal jsem si, co si o tom 

myslí a oni řekli jasně, to je teď relativně nový vědecký pohled na to, jak se vyvíjela krajina v Evropě, 

a to totiž ten, že vlastně člověk když si představí u nás přírodu, tak si většinou představí les, ale ono 

to bylo původně mnohem pestřejší a právě díky těm velkým kopytníkům, kteří dokázali spásat ty 

velké plochy tam, kde pro to byly příhodné podmínky, tak ta krajina byla vlastně mozaika. Někde byl 

samozřejmě les, na většině území, ale na spoustě míst byla buď úplná step nebo taková parkovitá 

krajina, sem tam nějaký roztroušený strom nebo skupinka stromů, a to byla přesně ta místa, kde byla 

spousta kvetoucích rostlin a na ně právě byli vázáni ty motýli a další druhy, kteří, které mají rádi tu 

otevřenou krajinu, takže my jsme si říkali, jakým způsobem vlastně pomoci zachránit ty poslední 

zbytky této krajiny, které se nám podařilo vlastně v té české přírodě zachovat. 

Pavel Vítek, moderátor 

Zachovat, ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

A paradoxně těmi místy, kde se tenhle typ krajiny podařilo zachránit, tak byly vojenské prostory. 

Pavel Vítek, moderátor 

Aha. 
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Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Bylo to způsobeno tím, že vlastně ta armáda tou svojí činností zase svým způsobem napodobovala 

působení těch velkých stád kopytníků v krajině, to znamená tím, že tam jezdila ta těžká technika, 

běhaly ty velké skupiny vojáků, střílelo se tam, ty krátery vlastně odkryly hlínu, která potom začala 

zarůstat, to všechno vlastně napodobovalo to, když tou krajinou přeběhla ta velká stáda, která něco 

spásla, něco rozdupala a vlastně vytvořila podmínky pro to, aby tam mohly vykvést vlastně ty vzácné 

květiny, protože ono se málo ví to, že vlastně když necháte louku loukou a nevšímáte si jí, tak se tam 

postupně začnou prosazovat agresivní druhy trav, které vlastně tu louku zarostou a vytlačí odtamtud 

ty méně zdatné druhy, což jsou právě ty květiny. 

Pavel Vítek, moderátor 

No, ale to všechno je pro mě velice zajímavé a já doufám, že i pro naše posluchače poslouchat, 

protože teď si vlastně uvědomuju, jak jste o tom teď vyprávěl, že já mám, v blízkosti našeho domu 

bývávala krásná louka, která se pravidelně kosila, a vlastně ta louka během 10 let, co se o ní nikdo 

nestará, zarůstá do úplný džungle, do pralesu a přesně ty agresivní šípky a ty nálety a všechno, je to 

moc zajímavé povídání. Já se dovídám spoustu nových věcí a byl bych rád, kdybychom se po písničce 

ještě k tomuto mohli vrátit. Posloucháte pořad Tady to znám, mým dnešním hostem je novinář, ekolog 

a člověk, který právě ty divoké koně, o kterých jsme si povídali, do středních Čech přivezl, Dalibor 

Dostál. Poslouchejte nás dál. 

Pavel Vítek, moderátor 

Posloucháte pořad Tady to znám a já navážu hned na to, Dalibore, co jsme před písní jen tak jako 

malinko na to upozornili, že je to zajímavé povídání a přemýšlím o tom, o těch divokých koních a je 

to lákavá představa, kdyby se někdo rozhodl, že si třeba o víkendu udělá výlet a bude chtít ty divoké 

koně pozorovat, kdy by to měl udělat? Jestli třeba i teď v tomto období zimním, co by si měl vzít s 

sebou, jestli dalekohled, samozřejmě že ne krmit a tak dál, povězte mi něco, takový manuál, takový 

návod, protože je to opravdu lákavé. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Hm. Tak já osobně mám návštěvu těch míst v zimě nejraději, protože vlastně v zimě je vidět 

největší rozdíl mezi těmi divokými zvířaty, těmi divokými koňmi a tím, co známe normálně z 

hospodářských pastvin a hospodářských zvířat, určitě je potřeba dobrá obuv, protože ty pastviny jsou 

relativně rozsáhlé, trvá tak zhruba hodinu, než je člověk obejde, jsou tam pastviny dvě. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Ta první je přímo u Milovic. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Nejlépe zaparkovat v ulici Ostravská a potom obejít tu pastvinu, kde jsou divocí koně a pratuři, a 

kdo chce vidět zubry, může přejet k Benátkám nad Jizerou, zaparkovat u tamního motokrosu na 

předměstí Kbel a zase může obejít tu pastvinu se zubry, divokými koňmi. Je potřeba počítat s tím, že 

vzhledem k těm rozlohám je dobré mít dalekohled a plánovat to i spíš jako výpravu do přírody, 

protože ta zvířata na té velké ploše často mohou být za nějakou terénní nerovností v hustším porostu 

a nemusíte ta zvířata někdy vůbec zahlédnout. 

Pavel Vítek, moderátor 

Není to zoologická zahrada, ano. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak. 

Pavel Vítek, moderátor 

To znamená, že třeba také půlden stačí na to, aby, aby … 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Určitě, určitě. 
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Pavel Vítek, moderátor 

To člověk obešel a třeba měl i to štěstí právě. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak. I z těch důvodů, že zvířata ne pokaždé lze zahlédnout, je dobré to spojit s návštěvou 

dalších zajímavostí v místě, v Milovicích je to zábavní park Mirakulum, v Benátkách třeba místní 

zámek s muzeem hraček. 

Pavel Vítek, moderátor 

Takže vlastně člověk když se rozhodne udělat si výlet tímto směrem, tak vlastně ukojí několik 

svých vášní. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Přesně tak. 

Pavel Vítek, moderátor 

Naráz. Já vám děkuji moc za hezké povídání. Přeju vám, aby vás ten entuziasmus, který z vás, a 

to zapálení pro tyto věci, kterým já velmi fandím, přiznám se, aby vás provázel i díle, abyste byl takto 

úspěšný, a jsem přesvědčen o tom, že vy už určitě v hlavě máte další a další plány, jak to s tou českou 

přírodou bude. Děkujeme za čas, který jste nám věnoval. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Moc děkuju za pozvání. 

Pavel Vítek, moderátor 

Ať se vám daří. A vy jste mě tak, tak opravdu tím povídáním navnadil, že já vážně přemýšlím o 

tom, že příští víkend se tam zajedu podívat. 

Dalibor Dostál, novinář, ekolog 

Určitě budeme rádi. 

Pavel Vítek, moderátor 

Mým dnešním hostem byl Dalibor Dostál, novinář, ekolog a člověk, který přivezl divoké koně sem 

k nám do středních Čech. Milí posluchači, doufám, že to pro vás bylo hezké příjemné povídání, jak 

jsem avizoval už v úvodu našeho pořadu, a já se na vás budu těšit zase za týden. Od mikrofonu vás 

zdraví a loučí se s vámi Pavel Vítek. 

 

13. Přednáška Tajemné podzemí. 

Mladá fronta DNES | 20. 02. 2018 | Autor: (sk) | Téma: Hlinsko 

Dávné katakomby, barokní kasematy, podzemní továrny nebo sklepení. Přednáška o tajemném 

pražském podzemí spojená s promítáním unikátních fotografií a videozáznamů Ladislava Lahody, 

prezidenta CMA, společnosti pro výzkum historického podzemí, se koná ve čtvrtek 22. února od 18 

hodin v kinosále hlineckého Multifunkčního centra. Přednáška se bude týkat známých i neznámých 

pražských lokalit, jako například Vyšehradu, Letenské pláně, Rudolfovy štoly nebo Karmelitánských 

katakomb. Vstupné činí šedesát korun. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji Multifunkčního 

centra nebo v prostorách Turistického informačního centra v Hlinsku. 

 

14. Podzemí v Hrádku na Moravě. 

NEW express | 01. 03. 2018 | Kamil Pokorný | Téma: Hrádek na Moravě 

Obec Hrádek na Moravě je více než pozoruhodná. Když jsme se dozvěděli o větším výskytu 

starších, ručně kopaných podzemních prostor, neváhali jsme s kolegy speleology naplánovat větší 

prohlídku a pomoci s dokumentací. Nevynechali jsme ani místní kostnici pod rotundou, ani kryptu 

pod kostelem. 

Místní podzemí nelze cíleně zařazovat mezi obranné podzemí vesnického typu, tedy lochy, protože 

úplně nenaplňují takové znaky, které by byly k tomu určující. Význam se zde spíše prolíná s běžným 

užíváním vlastností specifického podzemního mikroklimatu a především chladu v závislosti na 

množství větracích otvorů – mnohé jsou dnes již ucpané, shora zasypané a nefunkční, proto se místy 

začíná vyskytovat plíseň. 
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V roce 1933 se konala výzkumná výprava za účelem průzkumu zdejších podzemních prostor, o 

kterých se celé generace pouze vyprávělo. Na takové informace typu „říká se, traduje se“, jsme velmi 

opatrní, někdy až alergičtí, protože různými pověstmi o podzemních chodbách si průvodci okoření 

svůj výklad téměř na každém zámku, ale realita je bohužel nemilosrdná a výskyt chodeb, natož ryze 

únikových, je v naší zemi prakticky pouze na úrovni všech těch bájí a pověstí. 

O to více jsme se po sobě dívali, když nám bylo sděleno, že druhá, mnohem větší vesnice, by se 

měla nacházet pod povrchem. Výchozím bodem měl být dům starosty, který sám celou naši akci 

podporoval a dutiny pod svým obydlím potvrdil. Prostory, které jsme měli možnost navštívit, jsme 

pak označili za „hojné, velmi zachovalé a krásné„. Nedohodli jsme se však na smyslu a účelu 

jednotlivých úseků. Určitě je lze uvádět jako rozsáhlejší sklepy, sklady, úkryty v neklidných dobách 

s nejméně „jednou ústupovou cestou“ a možná i jako kultovní místa. 

Fotozáběry, které jsem v místním podzemí pořídil, zachycují krom atraktivního barevného 

podloží, také lopaty, krumpáče a další nářadí u jednoho ze závalů. Tu a tam dochází k dalšímu 

příležitostnému kopání, ale chybí tomu systém a větší nasazení. Každá ruka by zde byla dobrá a 

správně zapálení nadšenci by se jistě nenudili po dlouhou dobu. 

Odkrývat, vyčistit a hlavně zmapovat staré zanesené prostory, o kterých nic neuvádí ani kroniky a 

lidé je dávno již nepamatují, by bylo záhodno, aby se předešlo případným nečekaným propadům a 

haváriím. K těm dochází především po přívalových deštích, kdy tlak vody uvolní i některé starší 

dávno zasedimentované otvory, nebo podemele chodníky, silnice, části domů. Často se takové situace 

naprosto podceňují, dokud se něco vážného nestane. V některých osvícenějších zemích jsou 

profesionální speleologové placeni státem, který si uvědomuje důležitost takových průzkumů, 

odkrývání a mapování neznámých podzemních prostor. Ale u nás si o něčem takovém můžeme nechat 

jenom zdát. Proto jeskyňáři – nadšenci – svůj volný čas v podobě stovek dobrovolných hodin ročně 

věnují jen místům, která jsou nejvíce atraktivní – průzkumu větších jeskyní. 

 

15. Bojím se, chci pryč, vylekala děti mučírna. Při sbírání vajíček už strach zmizel.  

znojemsky.denik.cz | 31. 03. 2018 | Dalibor Krutiš | Téma: Znojemské podzemí 

Dvoreček Domu porozumění na Slepičím trhu ve Znojmě je o posledním březnovém dnu pět minut 

před jedenáctou hodinou dopolední plný lidí. Převažují rodiny s malými dětmi. Děti běhají, baví se 

po svém, rodiče netrpělivě pokukují po mříži, která chrání vstup do znojemského podzemí. 

Mezi čekajícími je i rodina Procházkových s dcerkou. „Těším se, že v podzemí budu sbírat 

velikonoční vajíčka,“ svěřuje se malá Libuška Procházková, která sedí tátovi na klíně. 

Po chvilce přichází mladá průvodkyně a odmyká mříž. „Dobrý den, vítám vás na prohlídce 

znojemského historického podzemí. Dnes bude trochu jiné. Omezím výklad historie a na děti dole 

čeká překvapení,“ vítá blonďatá slečna asi tři desítky návštěvníků. 

Rodiče drží všechny děti za ruce a opatrně sestupují do potemnělého podzemí. „Teď půjdeme do 

mučírny, ale slibte mi děti, že se nebudete bát. Všechno je umělé. I pavouci i kostřičky,“ snaží se 

uklidňovat průvodkyně. 

Hosté pomalu procházejí úzkými chodbami, dospělí se přikrčují, aby se neuhodili do hlavy. Náhle 

se před nimi objevuje mučírna. Některé děti se polekají. „Bojím se, chci pryč,“ vzlykne asi tříleté 

děvčátko a táta ji raději odvádí dál od míst, kde jsou naaranžované kostry umučených lidí. 

Po menší prohlídce děti čeká zábava. V jedné z chodeb je vítá žena v masce kočky. „Budete sbírat 

vajíčka s kuřátky do těchto květináčků. Na konci prohlídky pak za vajíčka dostanete odměnu,“ hlásí 

velká mourovatá kočka. 

Všichni se dají do pohybu dál po trase v podzemí. Cestou potkávají bílou kočičku a šedého 

kocourka. I z něj mají hlavně ty nejmenší děti trochu strach. Patrně jim trochu připomíná čerta. 

Na některých místech leží na zemi papírová vajíčka. „Mám všechny,“ volá spokojeně na svoji 

mámu malá holčička a zvedá ze země poslední vajíčko. 

Na konci prohlídkové trasy dostávají děti za vajíčka sladkosti, dospělým pak kočička dává pamětní 

mince. 
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Hosté spokojeně opouštějí podzemí východem do Obrokové ulice. „V podzemí jsme byli dnes 

poprvé. Mně se prohlídka líbila a děti jsou také spokojené. Jen ta dvouletá se trochu bála,“ hodnotí 

Václav Havelka z Předína na Třebíčsku a s rodinou se ztrácí v davu lidí. 

https://znojemsky.denik.cz/zpravy_regi...vajicek-uz-strach-zmizel-20180331.html 

 

16. Podzemí Obřího dolu. 

Mladá fronta DNES | 04. 04. 2018 | (top) | Téma: Obří důl 

O důlních chodbách v nitru Sněžky bude zítra v 18 hodin ve vrchlabském vzdělávacím centru 

Krtek hovořit geolog Radko Tásler. Odborník ze Svobody nad Úpou je na podzemí v Obřím dole 

největším expertem. Bádat zde začal už v 90. letech a se speleology z Albeřic historické důlní dílo v 

roce 2004 zpřístupnil. 

 

17. Podzemí Sněžky se letos turistům neotevře. 

Hospodářské noviny | 09. 04. 2018 | Téma: Důl Kovárna 

Speleologové na jaře výjimečně neotevřou pro veřejnost Důl Kovárna v Obřím dole ve 

východních Krkonoších. Důvodem jsou plánované práce na zpřístupnění dalších chodeb a zavalené 

štoly Prokop na dně Obřího dolu. „Letos nebude vstup možný vůbec. Pokud to půjde dobře, tak 

příští rok uvažujeme jen o omezeném provozu,“ řekl Radko Tásler ze Speleo Albeřice, která 

podzemí Sněžky před lety zpřístupnila. 

 

18. Podzemí Sněžky se letos kvůli opravám turistům neotevře. 

lidovky.cz | 08. 04. 2018 | ČTK | Téma: Důl Kovárna 

Speleologové na jaře výjimečně neotevřou pro veřejnost Důl Kovárna v Obřím dole ve 

východních Krkonoších. Důvodem jsou plánované práce na zpřístupnění dalších chodeb a zavalené 

štoly Prokop na dně Obřího dolu, řekl Radko Tásler ze společnosti Speleo Albeřice, která podzemí 

Sněžky před lety zpřístupnila. 

„Letos nebude vstup možný vůbec. Pokud to půjde dobře, tak příští rok uvažujeme jen o omezeném 

provozu. To ale ještě uvidíme,“ řekl Tásler. 

Důl se stal vyhledávanou turistickou atrakcí. Běžně se turisté do podzemí dostali jen o letních 

prázdninách, od jara do podzimu to bylo možné nepravidelně pouze po předchozí domluvě. 

Jeskyňáři v příštích letech chtějí zpřístupnit další úseky podzemí.  

Česká speleologická společnost Albeřice má na projekt s rozpočtem okolo 20 milionů korun už 

stavební povolení, ale několik let se neúspěšně snaží získat peníze z EU. Albeřičtí speleologové jsou 

letos rozhodnuti s pracemi začít i bez dotace, protože podle nich hrozí zničení celého důlního díla.  

„Tak jako tak letos s pracemi musíme začít. S dotací by to šlo samozřejmě rychleji,“ uvedl Tásler. 

Podle něj hrozí, že pokud v dohledné době nebude otevřena zavalená štoly, bude spodní patro 

zaplaveno. „Celý důl by pak přestal větrat a návštěvnickou trasu bychom mohli zavřít natrvalo,“ 

dodal. Výsledkem má být propojení takzvaného mezipatra, kde je dnes vstup, se štolou Prokop na 

dně Obřího dolu. 

Albeřičtí jeskyňáři, kteří štoly v podzemí Sněžky zkoumají od roku 1988, provádějí podzemím 

turisty od roku 2004. Chodby vznikaly od středověku, těžily se v nich například arzenové rudy, které 

se užívaly ve sklářství. Speleologové zatím v podzemí Sněžky objevili více než čtyři kilometry 

chodeb umístěných v několika pater. 

https://relax.lidovky.cz/podzemi-snezk...px?c=A180407_195110_ln-zajimavosti_ele 
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19. Praha pod zemí. 

Mazda revue | 10. 04. 2018 | Petr Bílek | Téma: Praha 

Štoly, šachty, jeskyně a katakomby vždy jitřily lidskou představivost. I hlavní město má své 

podzemní krajiny. 

Prosecké podzemí 

Dne 9. července 1965 se v Praze-Proseku v ulici Nad Krocínkou propadl trolejbus. V létě roku 

1971 se před proseckou školou rozevřela propadlina asi 8 metrů dlouhá a 2 – 3 metry hluboká. „Když 

jsme vycházeli ze školy, spadla do ní vzdor dřevěné zábraně spolužačka Jana Thorantová. Spolužák 

se tomu smál jako idiot,“ vzpomíná očitý svědek Miroslav Kuranda, který se výzkumem různých 

podzemních prostor zabývá dodnes. Dodejme, že spolužačce se kromě oděrek a šoku tehdy nic 

nestalo. Propadem na Proseku na sebe upozornily rozsáhlé prostory ve zdejším podzemí. 

Systém podzemních chodeb na jižním okraji prosecké plošiny vznikl těžbou kaolinického 

pískovce, který probíhal zhruba od 18. do poloviny 20. století v tzv. Hamplově (později Klikově) 

pískovně. Tlučený pískovec se využíval jako stavební materiál především v Libni a Vysočanech. 

Sloužil k vysypávání podlah nebo výrobě pískových mýdel či jemného štuku. 

Nejznámější a největší je na Proseku podzemí Močálky tvoří množství chodeb a různých 

propojek. Celková délka chodeb mohla dosahovat i několika kilometrů, přístupný je dnes necelý 

kilometr. Tedy přístupný – pokud byste se dostali dovnitř. Vstupy nechala radnice Prahy 9 z 

bezpečnostních důvodů zazdít. Čas od času je však zdivo probourané a vchod, pochopitelně na vlastní 

nebezpečí, do nitra země volný… Jedinečnost Močálky spočívá v tom, že horníci vybírali při těžbě 

nejměkčí části materiálu, tedy místa, které by při zatopení vymlela voda. Výsledný tvar chodeb proto 

připomíná přírodní jeskyni. Mimochodem, Močálka byla několikrát skutečně zaplavena, a to jednak 

vodou, jednak splašky z prasklého kanalizačního potrubí. V okolí Močálky leží další, dnes již silně 

zřícené chodby Amerika I a Amerika II. Podobný ráz jako Močálka mělo třípatrové bludiště odkryté 

při zmíněném propadu trolejbusu. 

Jako každé podzemí, i prosecké štoly jsou opředené legendami. Když byl v Čechách Napoleon, 

prý odtud prošel tajnou chodbou až do Staré Boleslavi. Chodba má údajně vést podél poutní trasy 

spojující hrob sv. Václava na Pražském hradě, první kostel sv. Václava na Proseku, Vinoř a Starou 

Boleslav s Palladiem země České a místem zavraždění sv. Václava. Faktem je, že za 2. světové války 

bylo podzemí pískovny v pohotovosti jako protiletecký kryt. 

Továrna v Branické skále 

Branická skála na pravém břehu Vltavy kdysi spadala až k vodě. Těžbou vápence se však otevřelo 

nábřeží a prostor dnešní Modřanské ulice, včetně místa pro netradiční dřevěný kostel Českobratrské 

církve evangelické. Původní krasové jeskyně v Branické skále ustoupily v průběhu staletí těžbě 

kamene. Koncem 2. světové války, v letech 1944 až 1945, ve skále vznikla podzemní továrna Bronzit 

(Agave) pro německý válečný průmysl, sestávající ze tří rovnoběžných chodeb o délce 50 m s 

příčnými chodbami, tzv. rozrážkami. Ve všech štolách lze nalézt pozůstatky po průmyslové drážce o 

rozchodu 600 mm. Továrna však nikdy nebyla uvedena do plného provozu. V podzemí snad krátce 

fungovala soustružnická dílna. Později se podzemí pravděpodobně využívalo také jako ledárna pro 

skladování ledu z Vltavy. Jeden vstup je zazděný, zbývající dva jsou opatřeny ocelovými dvířky a 

okénkem s průduchy, která jsou běžně uzamčena. Příležitostně je ovšem lze zastihnout v odemčeném 

stavu. Za evangelickým sborem se nachází ještě trojice kratších chodeb, jejichž účel není znám.  

Foto popis| Nad Hutěmi v Hloubětíně se nachází asi deset metrů hluboká studna, která ústí do bludiště 

chodeb o celkové délce 350 m, vysokých až 5 m. Omylem bylo toto místo nazváno Bílý kůň, správně 

se jmenuje Fejkova pískovna. V minulosti se tu vícekrát usilovalo o zavedení těžby uhlí, jeho kvalita 

byla ale velmi nízká. Těžil se tu ovšem pískovec, a to opět podél nejměkčích partií masivu. Doly mají 

tvar labyrintu, který připomíná skalní město. Po dobývání břidlic zůstalo několik jednoduchých 

kaveren a štol v délce do patnácti metrů. V 50. letech či možná i dříve se chodby využívaly jako 

skladiště ovoce a zeleniny. V některých místech badatel Miroslav Kuranda objevil až 

deseticentimetrovou vrstvu meruňkových pecek! 
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20. Tohle byl bunkr papalášů! 

Blesk | 23. 04. 2018 | Autor: (čad) | Téma: Jihlava 

V Jihlavě zpřístupnili podzemní úkryt 

Vyhrazeno jen pro vyvolené komunisty! Sedm metrů pod jihlavskou radnicí je podzemní prostor, 

o kterém věděl jen málokdo. Úkryt v něm mělo v případě útoku nepřátel najít 20 nejdůležitějších 

soudruhů. 

Na návštěvníky čeká strhující zážitek. V podzemí se z místnosti velitele ozývá z reproduktoru 

varovné vysílání rozhlasu o obsazení tehdejšího Československa sovětskou armádou. Postele jsou 

nachystány v odpočinkové místnosti. Na stěnách visí ochranné obleky a plynové masky. Nechybí 

ošetřovna ani sociální zázemí krytu. 

Podzemní prostory zpřístupnila veřejnosti trojice nadšenců. „Tohle už si málokdo pamatuje. Mladí 

na to koukají a nevěří. Proto se tento podzemní kryt stane součástí průvodcované trasy jihlavským 

podzemím,“ popsal Blesku geolog Jan Šustr (57). 

Ten přes 25 kilometrů dlouhý labyrint jihlavského podzemí zkoumá už přes 40 let. 

Otevřou ho v květnu 

V Jihlavě je už zpřístupněno zhruba půl kilometru historického podzemí v několika patrech.  

160 metrů dlouhý kryt pod radnicí tuto prohlídkovou trasu rozšíří od letošního května. 

     Kam na výlety? 

Další tipy na letošní výlety najdete V knižním průvodci, který Blesk vydal. Kromě zajímavých 

míst a akcí po celém Česku uvnitř najdete i zajímavosti o záhadách a historii Pražského hradu. 

Foto popis| Geolog Jan Šustr na velitelském stanovišti. 

Foto popis| Pancéřové dveře, které dělily sklepení radnice od bunkru. 

 

21. Chodbami v podzemí se vejde do sedmdesátých let. 

5plus2 | 27. 04. 2018 | Radek Laudin | Téma: Jihlava 

Příznivci jihlavského podzemí se můžou těšit na výpravu do krytu civilní obrany. Pod povrchem 

země se dostanou do časů před rokem 1989. 

Cesta do minulosti, konkrétně do sedmdesátých let minulého století. A navíc ještě chodbami šest 

metrů pod povrchem země. Tuto novinku nachystali v Jihlavě pro turisty v letošní sezoně. 

V květnu vedení magistrátu oznámí, kdy přesně bude trasa otevřena. „Návštěvníci si budou moci 

prohlédnout ve skutečném krytu pracoviště telegrafisty či ošetřovnu. Expozice připomíná období 

studené války,“ pozval mluvčí radnice Radek Tulis. 

K vidění budou i plynové masky z různých období, jedna plátěná dokonce z roku 1938. I po 

osmdesáti letech je kompletní a funkční. Průvodci ukážou také novější masku s pítkem, kterou 

používali vojáci v Kuvajtu. Mohli tak přijímat tekutiny i ve velkých vedrech, aniž si museli masky 

sejmout. 

Trasu připravili pracovníci správy podzemí. Návštěvníkům také připomenou, jak se dříve 

využívaly sklepy pod domy. Za dřevěnou ohradou mají vyskládané zavařeniny. „Chybí nám tam ještě 

domácí rybízák, slivovička a troška uhlí,“ řekl s úsměvem správce jihlavského podzemí Jan Šustr. 

Od sklepů se pak turisté vydají chodbami do krytu, který je plný dobových předmětů. Za pozornost 

bude stát, jak kdysi vypadala ošetřovna raněných. K vidění je připravená dobová spojovací technika 

či filtry vzduchu. Průvodci také lidem ukážou, jak se měřila radiace, zamoření vzduchu. Kryt je 

opatřen těžkými ocelovými dveřmi. A také nouzovým východem ústícím do spletitých chodeb 

jihlavského podzemí. 
Touto cestou se dá v kritické situaci dostat do sklepení magistrátu. „Naposledy jsem tudy prolezl 

já, když jsme tam dělali elektriku,“ poznamenal správce Šustr. 

Příchozí také uvidí dobové hygienické potřeby a sociální zařízení. „Expozice může být atraktivní 

pro všechny věkové kategorie. Mladí se s něčím takovým nikdy nesetkali a měli by vědět, co se zde 

v minulých desetiletích dělo. Starší si mohou zavzpomínat, jakkoliv může jít o poněkud hořké 

vzpomínky na podivnou dobu,“ poznamenal primátor Jihlavy Rudolf Chloupek, který už se byl na 

místě podívat. 
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V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v Jihlavě celkem 83 krytů. V devadesátých letech byl 

systém civilní obrany zastaven. Kryty jsou dnes obvykle bez využití, nebo slouží jako sklady či 

sklepy. 

„Tento kryt byl vybudován pro pracovníky Městského národního výboru Jihlava. Má několik 

místností. V jedné zní autentický záznam rádiového hlášení, které dvacátého srpna 1968 oznámilo 

překročení státních hranic vojsky Varšavské smlouvy,“ přiblížil další zajímavost Jan Šustr. Prohlídka 

zhruba dvousetmetrové trasy pro desítku dospělých nebo patnáctičlennou skupinu dětí zabere třicet 

až padesát minut podle zájmu návštěvníků. Průvodce povypráví o historii i účelu využití jihlavského 

sklepení a krytů. Návštěvníci si navíc na informačních tabulích zjistí více o historii civilní obrany. 

Projdou kolem sklepních kójí do podzemních chodeb. „Lidé mimo jiné uvidí i technologie pro 

práci v podzemí. Nebo nešetrné zásahy, kdy sice byla zajištěna větší stabilita chodeb vybetonováním, 

ale byl nenávratně poškozen původní vzhled středověkého podzemí a narušen křehký systém 

odvodňování podzemních prostor,“ vysvětlil Šustr. 

V květnu vedení radnice také oznámí, kolik se bude platit za vstup do této části. 

Lístky na prohlídku bude možné zakoupit u vstupu do podzemí vedle městské knihovny. 

Zde se návštěvníků ujme průvodce, se skupinou přejde ke schodům pod povrch země, které jsou 

na Masarykově náměstí, přesněji v domě číslo 6. 

Turistům se nejprve dostane poučení, co je třeba dodržovat při pohybu v chodbách. A samozřejmě 

se také dozvědí, co je nad nimi. Též si připomenou, jak se kdysi ve školách učila branná výchova. 

Novou trasu si přišel před otevřením prohlédnout i náměstek primátora Vratislav Výborný. 

„Délesloužící si tohle ještě pamatují v praxi. Já jsem měl modrou knížku, nebyl jsem na vojně, tak 

jsem se musel věnovat civilní obraně,“ prozradil Výborný po prohlídce. 

Kryt připravili tři pracovníci správy podzemí. „Chodili sem pracovat i ve svém volném čase. 

Původně to vypadalo úplně jinak, byly to opuštěné chodby a sklepy. Ta příprava trvala zhruba rok. 

Doufáme, že turistická sezona prokáže životaschopnost tohoto nového okruhu,“ věří další 

náměstek primátora Radek Popelka. 

Novinku už mohou využít třeba školní třídy při výletech před prázdninami. Část z nich může 

navštívit historickou část podzemí a zbytek tříd tyto nově zpřístupněné prostory. Do nich zapůjčil 

vybavení třeba hasičský záchranný sbor. „Část věcí dodal ze své osobní sbírky pan Šustr ze správy 

podzemí,“ doplnil Popelka. 

Připravení nové trasy stálo 200 tisíc korun. Jihlavské podzemí je významnou historickou stavební 

památkou. Co do rozsahu přímo pod městskou zástavbou je po Znojmu druhým největším v Česku. 

Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích. Nacházejí se téměř pod všemi domy 

historického jádra města. 

První podlaží razili havíři ve 14. století, druhé a třetí pak v šestnáctém století. Historici se 

domnívají, že podzemní chodby vděčí za svůj vznik hospodářským důvodům. 

Sklepy rozšiřovali horníci. 

Jihlava ležela na důležité křižovatce středověkých obchodních cest, a tak v době, kdy význam 

těžby stříbra poklesl, začal ve městě prudký rozvoj obchodu a řemesel. Kupci a řemeslníci si pro 

uskladnění svého zboží a výrobků rozšiřovali stávající sklepy, na jejichž prohlubování pracovali 

zkušení místní horníci. 

V 19. století při budování vodovodů a výstavbě nových domů bylo mnoho chodeb zasypáno 

sutinami. Často tím byl porušen starý odvodňovací systém, chodby se plnily vodou a musel být 

pracně hledán původní odtok, aby nedocházelo k podmáčení základů. 

Narušila se také ucelenost labyrintu, neboť mnozí majitelé domů oddělovali postupně průchozí 

chodby zdmi. Za německé okupace byla potom část chodeb upravena jako protiletecké kryty. Po válce 

nebyl zpočátku o podzemí zájem, až v roce 1957 byl jeden kilometr chodeb zpřístupněn veřejnosti. 

V šedesátých letech byly téměř všechny chodby zpevněny betonovou krustou, podzemí bylo 

vyčištěno a obnovil se středověký odvodňovací systém. Sanací se profil některých chodeb snížil, 

pouze zpřístupněný úsek byl ponechán v původním stavu. V roce 1969 bylo podzemí pro veřejnost 

uzavřeno a prohlídky byly obnoveny až v roce 1991. 
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Mladí se s něčím takovým nikdy nesetkali a měli by vědět, co se zde v minulosti dělo. Starší si 

mohou zavzpomínat. Lidé mimo jiné uvidí i nešetrné zásahy, kdy sice byla zajištěna větší stabilita 

chodeb vybetonováním, ale byl nenávratně poškozen původní vzhled středověkého podzemí. 

Zajímavosti o podzemí  

Při úpravách povrchu Masarykova náměstí a ulic byla v minulosti zaslepena většina ventilačních 

šachet, což způsobuje zvýšenou vlhkost vzduchu v podzemí. Teplota se v něm pohybuje mezi 8 a 12 

°C. V roce 1978 amatérští speleologové objevili takzvanou „svítící chodbu“. Její stěny jsou pokryty 

bělavým povlakem, který po předchozím nasvícení zelenkavě světélkuje. Chodba se nachází asi 11 

metrů pod povrchem země. Je největší raritou podzemí. Pro návštěvníky jsou připraveny též expozice 

věnované středověkému dolování. K vidění jsou i ukázky zpracování rudy. 

Foto popis| Novou trasu připravil se svými kolegy správce jihlavského podzemí Jan Šustr (na 

snímku v popředí s mluvčím radnice Radkem Tulisem). Na stěnu instalovali řadu informačních 

tabulí. 

Foto popis| Jan Šustr poslouchá v podzemním krytu záznam dramatického hlášení ze srpna roku 

1968. Uslyší ho i návštěvníci nové trasy. 

Foto popis| V krytu návštěvníci také uvidí, jaké se kdysi používaly plynové masky. Jednu 

zachovalou tam mají i z roku 1938. 

Foto popis| Jedna z nově otevřených místností bude připomínat podzemní ošetřovnu, bez níž by se 

kryt neobešel. 

 

22. Podkopaný kraj nabídne první veřejně přístupnou břidlicovou štolu v Česku 

bruntalsky.denik.cz | 08. 05. 2018 | Autor: Redakce | Téma: Raabova štola 

denik.cz | 08. 05. 2018 | Autor: Redakce  

fm.denik.cz | 08. 05. 2018 | Autor: Redakce  

karvinsky.denik.cz | 08. 05. 2018 | Autor: Redakce 

moravskoslezsky.denik.cz | 08. 05. 2018 | Autor: Redakce 

novojicinsky.denik.cz | 08. 05. 2018 | Autor: Redakce  

opavsky.denik.cz | 08. 05. 2018| Autor: Redakce  

Jedinou veřejně přístupnou břidlicovou štolu v Česku brzy slavnostně otevřou členové Spolku 

Zálužné. Svět může za kouzly podzemí jezdit k nám, tvrdí jeskyňář Jan Lenart. 

„Do Raabovy štoly historického břidlicového dolu z 19. století vstoupí v sobotu 19. května i další 

návštěvníci. Poznají tak historii místa, které dříve sloužilo k těžbě pokrývačských břidlic v Nízkém 

Jeseníku. 

„Návštěvníci se mohou z komentáře průvodce dozvědět informace o způsobech těžby břidlice a 

ve štole mohou vidět typické prvky břidlicového podzemí jednotlivá patra dolu, zakládky, komín, 

slednou štolu a dobývací komoru. Seznámí se s technologií těžby břidlice v hlubinných dolech na 

konci 19. století,“ řekl místopředseda Spolku Zálužné Petr Zahnaš. Členové tohoto spolku také 

zajišťují prohlídky štoly pro veřejnost. 

Raabova štola na Vítkovsku spadá pod projekt Krajina břidlice, který se snaží zastřešit bohatství 

břidlicových dolů v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. 

Bez nadšenců to půjde těžko 

Právě nadšence pokládá ředitel Moravian-Silesian Tourismu David Karčmář za zásadní hybnou 

sílu při snahách o turistické využití podzemního dědictví. 

„Pokud bude mít jejich projekt hlavu i patu a kraj ho shledá zajímavým a přínosným pro cestovních 

ruch, tak by byl sám proti sobě, kdyby nechtěl tyto aktivity podpořit,“ řekl David Karčmář. 

Zastáncem využití podzemí v cestovním ruchu je i geomorfolog z Ostravské univerzity Jan Lenart, 

který ale vidí rezervy v ochraně podzemního dědictví. „Kdejaká tvrz a pozůstatek hradeb se chrání, 

ale doly ne, i když by z hlediska technologických postupů mohly být klidně technickými památkami.  

Většinou se chrání jen díky tomu, že v nich zimuje nějaký chráněný druh. Až v poslední době se 

o dolech začíná uvažovat jako o historickém dědictví,“ tvrdí Lenart. 

Některá důlní díla potkalo zasypání odbornou firmou, a jejich historická hodnota se tak ztratila.  
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Někdy se ale zasypávání chopili i obyvatelé a z dolu si udělali skládku. 

„Na Vítkovsku dříve některé šachty zasypali třeba materiálem ze zbouraných budov, takže tam 

dneska jsou vylité oleje. Je to prakticky skládka. Látky se možná dostávají do pitné vody a do studní 

tamních obyvatel,“ upozorňuje Jan Lenart. 

Svět může za kouzly podzemí jezdit k nám, tvrdí jeskyňář Jan Lenart 

Jakožto geomorfolog se zabývá procesy na zemském povrchu, coby jeskyňář Jan Lenart objevuje 

v Beskydech tak trochu jiný svět, který nám všem leží pod nohama. „Vylezete z jeskyní, ujdete dvacet 

metrů a jste na stezce, kde je milion borůvkářů,“ říká Lenart. A právě to mu na skrytém podzemním 

světě připadá tak skvělé. 

Před čtyřmi lety jste s kolegy našel v Beskydech jeskyni Mraznica. Jak hledáte jeskyně? 

V místě skalnatého sesuvu dokážete v létě odhadnout, že by tam jeskyně mohly být. V zimě potom 

z jeskyně stoupá teplý vzduch, který se v ní přes léto nahromadil. Dostane se i přes suť, která vstup 

do ní třeba zakrývá, a rozpouští sníh. Někdy můžete vidět, jak vychází ven v podobě páry. Místo si 

poznačíte a další léto tam zkusíte kopat. V Beskydech může najít jeskyni v podstatě každý. 

Jak zjišťujete, že je sestup do jeskyně bezpečný? 

Díváme se, jestli je jeskyně stabilní a zda stěny i strop tvoří pevná hornina. Když je kolem nás 

spousta suti, která se na dotyk hýbe, neměl by v člověku převážit objevitelský instinkt. Musíme 

rozeznat nebezpečí stejně jako lyžaři na lavinovém svahu. Existuje poučka: Neboj se říci „ne“. Není 

ostuda se vrátit. 

Stal se vám už někdy vážnější úraz? 

V Ondrášových dírách na Lysé hoře jsem uklouzl, spadl několik metrů dolů a podřel si záda. Znám 

ale historku o jeskyňáři, který šel sám v devadesátých letech v zimě na kontrolu netopýří populace.  

Došly mu zdroje světla, a ačkoliv byl už deset metrů pod vchodem do jeskyně, nedokázal najít 

cestu ven. Lidé ho na druhý den začali hledat a někdo se dovtípil, kam šel, protože se o tom náhodou 

zmínil. Našli ho podchlazeného ležet v jeskyni. Takže vždycky chodit ve dvou… 

A před odchodem nejlépe někomu zavolat, že vcházíte do jeskyně a že se za určitou dobu ozvete.  

Ve tmě nemá smysl se pohybovat, protože můžete jednoduše spadnout do nějaké propasti. Jediná 

možnost je tak zůstat na místě a čekat. Do jeskyníale chodí většinou vycvičení jeskyňáři a klidní lidé, 

takže nejsme zbrklí. V jeskyních člověk většinou vyhledává klid, je tam absolutní ticho. 

Jaký jste měl pocit z absolutního ticha?  

Je to tísnivý pocit. Slyšíte, jak vám hučí tělo, jak v něm proudí tekutiny, takové šumění. Můj mozek 

se vyděsil a na sekundu mě napadlo, že jsem třeba ohluchl. Ze strachu jsem se radši pohnul, abych 

nějaký zvuk udělal. Byl to zvláštní okamžik, který jsem zatím zažil jenom jednou v nejhlubší větvi 

Ondrášových děr asi čtyřicet metrů pod zemí. 

Jan Lenart - narodil se v roce 1985 v Ostravě, kde vystudoval environmentální geografii a ochranu 

a tvorbu krajiny. Jako člen České speleologické společnosti zkoumá jeskyně, doly a další podzemní 

prostory. Zároveň působí na Ostravské univerzitě, kde provádí výzkum a také přednáší. 

Jaké vybavení si berete na výpravy do podzemí?  

Máme jeskyňářský overal, pod ním ještě zateplovací vrstvu, dále přilbu, čelovku, záložní baterii, 

rukavice a obyčejné gumáky. Ty jsou nejlepší, protože mají dobrou protiskluzovou podrážku. Poté 

míváme s sebou i lana, speleoalpinistické vybavení a pomůcky pro lezení na lanech. A někdo si vezme 

třeba i kořalku na zahřátí. (směje se) 

Kořalku?  

Je to první pomoc, když potřebujete člověka trochu zahřát. Neopíjíme se, ale často dole nacházíme 

pozůstatky po někom jiném. Někdo tam třeba nechá vypitou flašku fernetu, a je tedy šance, že tam 

dotyční třeba i přespali. To já ale nechápu, protože prostředí dole je nepřátelské a jsem tam ostražitý. 

Jak na vás pobyt v jeskyni působí?  

Jeskyně mě psychicky vyčerpává, protože se neustále soustředím je tam tma, vlhko, vždy můžu 

někam špatně šlápnout. Většina lidí si první návštěvu jeskyně chválí jako parádní zážitek. Když ale 

odpoledne dorazí domů, jdou vyčerpaní spát, ačkoliv se toho fyzicky moc nedělo. 
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Co vás na objevování jeskyní tolik láká?  

Láká mě jejich nepřístupnost a to, že můžu pořád něco objevovat i v jinak prozkoumané 

zemi. Jeskyně jsou pro mě také prostředkem výzkumu. Baví mě mapování a celkově pobyt v přírodě, 

zajímají mě sesuvy. Každý jeskyňář má ale jiný pohled na věc. 

Kam do podzemí v zahraničí byste se chtěl ještě podívat?  

Mám tipy na návštěvu důlních děl na Balkáně, kde jsou všechna opuštěná, zachovalá a nikdo se 

nesnaží je likvidovat jako u nás. Jsou tam prý třeba krápníky tvořené skapávající ropou. Ale spíše 

bych řekl, že svět může za kouzly podzemí jezdit k nám. 

Hledal jste jeskyně i v Norsku. V čem to pro vás bylo jiné?  

V pustině za hranicí polárního kruhu jsme mapovali krasové jeskyně vytvořené ledovcovou vodou, 

která do jeskyní vtékala otevřenými vchody i v podobě řek. Ale pravidelně by mě výpravy do pustiny 

nebavily chybělo by mi objevování něčeho v již zdokumentovaném světě. Tady vylezete z jeskyní, 

ujdete dvacet metrů a jste na stezce, kde je milion borůvkářů, houbařů a lidí s mobily v rukou, i když 

kousek od nich leží úplně neznámý svět. 

https://bruntalsky.denik.cz/z-regionu/...otevre-bridlicovou-stolu-20180508.html 

 

23. Jihlava zpřístupní tajný kryt 

Jihlavský deník | 09. 05. 2018 | Autor: Martin Singr | Téma: Jihlava 

Cestovní ruch podpoří expozice atraktivní pro všechny generace Jihlava – Pondělí 28. května, to 

bude den, kdy se první zájemci vydají do jihlavského podzemí, aby si prohlédli kryt civilní obrany 

z období studené války. Šest metrů pod zemským povrchem lze najít skutečný kryt civilní obrany ze 

sedmdesátých let minulého století. 

Počet osob na jednu návštěvu bude ale omezen. 

„Minimální počet návštěvníků jsou dva a maximální bude deset,“ uvedl náměstek primátora 

Jihlavy Radek Popelka (ANO). 

V případě školních výprav však průvodce pustí do podzemí až patnáct dětí plus jednoho až dva 

dospělé. 

Zejména pro školy bude zajímavý speciální balíček. 

V jeho rámci se třída rozdělí na dvě skupiny, první půjde na okruh historickým podzemím, druhá 

se podívá do krytu civilní obrany, a pak se skupiny vystřídají. 

Cena balíčku je stanovená na sto deset korun pro dospělé, důchodci a studenti zaplatí šedesát korun 

a děti do patnácti let čtyřicet. Bude možné koupit si vstupenku i pouze na kryt civilní obrany. „Dospělí 

zaplatí sedmdesát korun, důchodci a studenti čtyřicet a děti třicet korun,“ uvedl Popelka. Radní 

předpokládají, že kryt civilní obrany zaujme hned několik generací. „Expozice může být atraktivní 

pro všechny věkové kategorie. Mladí se s něčím takovým nikdy nesetkali, a měli by vědět, co se zde 

dělo. 

Starší si mohou zavzpomínat, jakkoliv může jít o poněkud hořké vzpomínky na podivnou dobu,“ 

poznamenal primátor krajského města Vysočiny Rudolf Chloupek (ČSSD). 

Vstupenka se kupuje na tradičním místě vstupu do historického podzemí v ulici Hluboká, pak 

skupinka i s průvodcem odejde na adresu Masarykovo náměstí 6, kde s helmou na hlavě vstoupí do 

podzemí. Prohlídka se odhaduje na třicet až padesát minut dle zájmu účastníků. 

„Projde se kolem sklepních kójí stometrovou trasou do krytu civilní obrany. Návštěvníci mimo 

jiné uvidí nešetrné zásahy do podzemí,“ popsal správce jihlavského podzemí Jan Šustr. 

Vybetonováním byla sice zajištěna větší stabilita chodeb, ale byl nenávratně poškozen původní 

vzhled středověkého podzemí a narušen křehký systém odvodňování podzemních prostor. Na konci 

exkurze všichni vyjdou u pokladny u radničního infocentra. 

Expozice je rozšířena o reálné dobové exponáty ze soukromé sbírky Jana Šustra i zapůjčené od 

hasičského záchranného sboru. 

Návštěvníci uvidí dobovou spojovací techniku, filtry vzduchu a měřiče radiace nebo jiného 

zamoření, ale třeba i ošetřovnu raněných. K vidění bude i sprcha a toaleta. Nechybí ani těžké ocelové 

dveře nouzového východu, které ústí do spleti chodeb historického podzemí. 

https://bruntalsky.denik.cz/z-regionu/podkopany-kraj-ma-co-nabidnout-spolek-na-vitkovsku-otevre-bridlicovou-stolu-20180508.html
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 „V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo v Jihlavě celkem třiaosmdesát krytů,“ připomněl 

mluvčí radnice Radek Tulis. Více lze vyčíst z informačních tabulí vystavených přímo v podzemí. 

„Tento kryt byl vybudován pro pracovníky Městského národního výboru Jihlava,“ dodal Šustr. To 

bylo ve své době pouze několik desítek lidí. 

Za zpřístupněním krytu ale stálo až neskutečné množství práce. „Obrovské poděkování patří 

kolegům ze správy podzemí, kteří ve třech lidech celou expozici připravovali i ve svém volném čase. 

Zabralo to zhruba rok, pracovali, když byl čas,“ podotkl Popelka. 

Magistrát investoval necelých dvě stě tisíc korun. 

„Návratnost je velice krátká. Na historickém okruhu se vydělá kolem milionu korun ročně,“ dodal 

Popelka. 

 

24. Noční prohlídky Hornického muzea Příbram. 

Příbramský deník | 23. 05. 2018 | (šas) | Téma: Prokopská štola 

V areálu dolu Anna se v sobotu 26. května od 18 do 23 hodin uskuteční Muzejní noc. Nabídne mimo 

jiné noční prohlídky historického podzemí. Návštěvníci si mohou projít trasy Wasserlauf a Jánský důl, 

projet se důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší jámě březohorského rudního revíru (1600 m), 

nebo obdivovat parní těžní stroj Breitfeld & Daněk z roku 1914 a také užít doprovodný program. 

 

25. Štola v Mikulově nabízí autentičnost a láká na houby. 

Týdeník Směr | 29. 05. 2018 | Autor: (kos) | Téma: šachta Lehnschafter 

Důlní šachta Lehnschafter s dochovanými chodbami ze 16. století je častým cílem turistů. Otevřeno 

má celý rok. 

Hledáte tip na výlet? Prohlídková štola Lehnschafter je jedno z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních 

děl ve svazích krušnohorské obce Mikulov, vzdálené 12 km od Duchcova a dobře dostupné dvanáct pater 

o celkové hloubce 250 metrů. Polymetalické stříbronosné rudy se v mikulovském rudném revíru těžily od 

13. do 19. století, největší rozmach těžby byl historiky datován do 18. století.  

První novodobí nadšenci důl objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním. „Chodby byly zasypané, 

bylo potřeba odklidit desítky tun materiálu,“ uvedl Pavel Chaloupka (na snímku) z České speleologické 

společnosti, který stojí u myšlenky alespoň část důlního systému zpřístupnit od samého začátku. „Unikátem 

prohlídky je, že některé chodby jsou původní. Jsou to chodby, které zavezli horníci zbytkovým materiálem, 

když se dostávali na stříbro v nižších patrech. My takovou chodbu postupně vyčistíme a zbude pak 

originální chodba. Malá a úzká. Člověk se musí dost přikrčit, aby jimi prošel,“ pronesl Chaloupka. Štola 

se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby. 

Ano, čtete dobře. V chladu a vlhku se na výztužích ze dřeva dobře daří houbě. Pravděpodobně jde o 

opěnku měnlivou (Kuehneromyces mutabilis). 

Otevřeno má štola od středy do neděle. Začátek prohlídek je v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 hodin. 

Cena vstupného za prohlídku je podle zvolené trasy od 100 do 150 korun. „V týdnu jezdí většinou 

početnější skupiny. Těm doporučuji si prohlídku včas zarezervovat a dobré je i zaplatit předem,“ dodal 

Chaloupka. 

 

26. Jihlava vydala nové pamětní medaile. Na výběr je stříbro nebo levnější alpaka. 

jihlavskadrbna.cz | 23. 06. 2018 |Lenka Dvořáková | Téma: Jihlava 

V jihlavském turistickém informačním centru lze nyní zakoupit nové pamětní medaile. Na jedné z nich 

je vyražený jihlavský městský znak z roku 1539 s latinským nápisem Insignia civitatis Iglaviae: Verbum 

Domini manet in aeternum, tedy Znak města Jihlavy a Slovo Páně zůstává na věky. Druhá medaile nese 

motivy historického podzemí a jihlavských kolektorů, rozsáhlých podzemních chodeb, které se 

rozkládají pod historickým centrem města. 

Hmotnost pamětní medaile je 11 gramů. Zájemci si mohou vybrat ze dvou variant. Tou první je čisté 

stříbro, které je pro Jihlavu symbolické, tento kov se zde ve středověku těžil a měl zásadní podíl na velkém 
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rozmachu města. K mání jsou ale také cenově dostupnější verze vyrobené z alpaky, tedy slitiny mědi a 

niklu. 

„Stříbrné pamětní medaile s motivem městského znaku jsou ke koupi na pracovišti Turistického 

informačního centra za 790 korun, alpakové provedení je k mání za 290 korun. Stříbrná mince s 

motivem historického podzemí a kolektorů je ke koupi u vstupu do jihlavského podzemí (Hluboká ulice, 

u knihovny) za 790 korun, alpaková obdoba je za 290 korun,“ uvádí podrobnosti Radek Tulis, mluvčí 

jihlavské radnice. 

 

27. Jihlava vydala nové pamětní medaile. 

parlamentnilisty.cz | 22. 06. 2018 | PV | Téma: Jihlava 

Medaile jsou v dvojím provedení, ze stříbra a z alpaky. 

Na jedné z medailí je vyražený jihlavský městský znak z roku 1539 s latinským nápisem Insignia civitatis 

Iglaviae: Verbum Domini manet in aeternum, tedy Znak města Jihlavy a Slovo Páně zůstává na věky. Druhá 

medaile nese motivy historického podzemía jihlavských kolektorů, rozsáhlých podzemních chodeb, 

které se rozkládají pod historickým centrem města. Medaile o váze 15, resp. 11 gramů byly pořízeny ve 

dvojím provedení. Jednak jsou vyrobeny z čistého stříbra, které je pro Jihlavu symbolické, tento kov se zde 

ve středověku těžil a měl zásadní podíl na velkém rozmachu města. K mání jsou ale také cenově dostupnější 

verze vyrobené z alpaky, tedy slitiny mědi a niklu.  Stříbrné pamětní medaile s motivem městského znaku 

jsou ke koupi na pracovišti Turistického informačního centra za 790 korun, alpakové provedení je k mání 

za 290 korun. Stříbrná mince s motivem historického podzemí a kolektorů je ke koupi u vstupu do 

jihlavského podzemí (Hluboká ulice, u knihovny) za 790 korun, alpaková obdoba je za 290 korun. 

http://www.parlamentnilisty.cz/politik...le-541130?utm_source=nm&utm_medium=xml 

 

28. Jihlava má nové medaile. 

Havlíčkobrodský deník | 26. 06. 2018 | (mam) | Téma: Jihlava 

Na krajské město upomínají nové pamětní medaile ze stříbra a alpaky. Na jednom z kusů lze vidět 

vyražený městský znak z roku 1539 s latinským nápisem Insignia civitas Iglaviae: Verbum Domini manet 

in aeternum, což v překladu znamená Znak města Jihlavy a Slovo Páně zůstává na věky. 

Druhá z medailí vyobrazuje motivy historického podzemí a rozsáhlých podzemních chodeb 

proplétajících se pod historickým centrem Jihlavy. 

Upomínkové předměty se dají zakoupit ve dvojím provedení, a to ze stříbra, které Jihlavu díky 

středověké těžbě symbolizuje, či z cenově dostupnější slitiny mědi a niklu, alpaky. 

Stříbrné pamětní medaile s motivem městského znaku jsou k dostání v Turistickém informačním centru 

za 790 korun, alpakové provedení stojí 290 korun. Minci s motivem podzemí lze zakoupit u vstupu do 

jihlavského podzemí v Hluboké ulici u knihovny. 

Publikováno| Havlíčkobrodský deník; Vysočina; 03 

Publikováno| Jihlavský deník; Vysočina; 03 – 5 

Publikováno| Žďárský deník; Vysočina; 03 – 5 

Publikováno| Pelhřimovský deník; Vysočina; 03 – 5 

 

29. Na pouť přijede Masaryk. 

Příbramský deník | 29. 06. 2018 | (rac) | Téma: Ševčinský důl 

Pomalu se blíží tradiční Prokopská pouť. Letos bude její program v duchu oslav 100 let existence 

samostatného státu. V jeho rámci členové Malého svatohorského divadélka Gymnázia pod Svatou Horou 

vystoupí se scénkou návštěvy prezidenta T. G. Masaryka a jeho doprovodu na nádvoří Ševčinského dolu.  

Poté bude slavnostně zpřístupněna další část historického podzemí zdejších dolů. 
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30. Před 40 lety skončila staletá těžba stříbra v Březových Horách. 

nasregion.cz | 30. 06. 2018 | Téma: Příbram 

Březové Hory u Příbrami prosluly díky těžbě kovů, zejména olova a stříbra, která začala už ve 

středověku. Do 30. června 1978, kdy zde dobývání stříbra oficiálně skončilo, opustilo podzemí na 3200 tun 

stříbra a 244 kilogramů zlata, ale také 360 tisíc tun olova. 

Po uzavření dolu se podařilo zachovat zdejší technicky unikátní stavby, historické podzemí i zařízení. 

První návštěvníci mohli zavítat do areálu zdejšího muzea už v roce 1978. 

V Březových Horách, jež se až po druhé světové válce staly součástí Příbrami, se kutalo již od 13. 

století, největší slávu ale zdejším dolům přinesla od 18. století hlubinná těžba. Na sklonku 19. století se tu 

ročně těžilo asi 40 tun stříbra, což představovalo více než tři čtvrtiny těžby v celém Rakousko-Uhersku. 

Dnes kromě muzea připomíná těžbu kovů i podnik na zpracování olova a stříbra, který ale dnes místo rudy 

získává kovy z odpadních surovin. 

http://nasregion.cz/pribramsko/pred-40...aleta-tezba-stribra-v-brezovych-horach 

 

31. Muzeum otevře podzemí. 

Příbramský deník | 04. 07. 2018 | (rac) | Téma: Ševčinský důl 

V neděli 8. července se uskuteční již 29. ročník historické hornické Prokopské pouti. V letošním roce 

si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Tomu bude přizpůsobený doprovodný program 

Hornického muzea, který začne ve 14 hodin scénou návštěvy prezidenta T. G. Masaryka a jeho doprovodu 

na nádvoří Ševčinského dolu. Poté bude slavnostně zpřístupněna další část historického podzemí zdejších 

dolů, a to Ševčinská dopravní štola s možností jízdy důlním vláčkem.  

Poté na dole Anna zahraje kapela Jany Hejkrlíkové. 

 

32. Příbram má další prohlídkový okruh historickým podzemím. 

ČRO Radiožurnál | 08. 07. 2018 | Téma: Ševčinský důl 

Jana Uttendorfská, moderátorka 

Příbram má další prohlídkový okruh historickým podzemím. Jde o ševčínskou dopravní štolu, která 

byla kdysi součástí areálu na těžbu uranu. Návštěvníci se do podzemí dostanou důlním vláčkem. 

Osoba 

Za mašinu jsme zapřáhli dva vagonky, nasedáme a můžeme jet.) 

Radek Duchoň, redaktor 

Poprvé vjíždíme do ševčínské dopravní štoly. Všude je tma a mašina nám svítí na cestu. 

Vojtěch Kříž, mašinfíra.  

Tato štola byla původně dopravní štola. Jezdili tady koníci s tou rudou, vozili tady tu rudu na tu úpravnu. 

Radek Duchoň,  

Jakou rudu? 

Vojtěch Kříž, mašinfíra 

Byla to olověná ruda galenit a stříbro. 

Radek Duchoň, redaktor 

Říká mašinfíra Vojtěch Kříž. Vláčkem jsme právě dojeli zdárně do cíle, a tady už na nás čeká ředitel 

muzea Josef Velfl. 

Josef Velfl, ředitel muzea, Příbram 

V délce celkem 133 metrů se nám podařilo položit koleje. 

Radek Duchoň, redaktor 

Muzeum zpřístupní i další podzemí, bude to možná v 25, 30 metrech. Z Příbrami Radek Duchoň, 

Radiožurnál. 

 

 

 

 



447 

  

33. Horníci si připomenou patrona Prokopa. 

Právo | 07. 07. 2018 | (rap) | Téma: Ševčinský důl 

Jedna z největších hornických slavností se uskuteční v neděli 8. července v Příbrami. Ve městě 

proslulém dolováním stříbrné rudy a dalších kovů nejspíš už ve 12. století se bude konat tradiční prokopská 

pouť. 

Horníci si připomenou svého patrona sv. Prokopa, jehož svátek je v kalendáři stanoven na 4. července. 

Na nedělním 29. ročníku prokopské pouti bude hlavní částí programu tradiční slavnostní průvod 

Hornická paráda. Krojovaný průvod horníků a hutníků odstartuje v devět hodin z příbramského náměstí 

T. G. Masaryka a bude směřovat na Březové hory, kde je hlavní areál příbramského hornického muzea. 

V 10 hodin začne polní mše před kostelem sv. Prokopa. Doprovodný program Hornického muzea 

Příbram, který začne ve 14 hodin fanfárami Souboru svatohorských trubačů, bude věnován mimo jiné 100. 

výročí vzniku Československa. 

Vystoupí zde Malé svatohorské divadélko Gymnázia pod Svatou Horou se scénou návštěvy prezidenta 

T. G. Masaryka a jeho doprovodu na nádvoří Ševčinského dolu. 

„Poté bude slavnostně zpřístupněna další část historického podzemí zdejších dolů, a to Ševčinská 

dopravní štola s možností jízdy důlním vláčkem,“ uvedl ředitel muzea Josef Velfl   

Prohlídka jednotlivých expozic muzea bude v tento slavnostní den za symbolické vstupné jednu korunu. 

Prokopská pouť je podle pořadatelů největší a nejslavnější českou hornickou poutí. Její počátky sahají 

hluboko do minulosti, kdy příbramští havíři oslavovali svého patrona. 

 

35. Portál se skrýval za kupou uhlí. 

Mladá fronta | 1. 08. 2018 | Markéta Zikmundová | Téma: Český Brod 

Ke slovu přišla i lopata 

Že se mohou turisté v Českém Brodě na Kolínsku podívat do podzemí pod budovou číslo 1 na náměstí 

Arnošta z Pardubic, za tím stojí Miroslava Bočková. V roce 1993 byla ředitelkou Městského kulturního a 

informačního centra a založila spolek na ochranu památek ve městě. Chtěla hlavně odkrýt historické 

podzemí a to se nakonec podařilo. „Zájem o prohlídky se každoročně zvyšuje,“ říká její snacha Zdenka 

Bočková z infocentra, které sídlí na stejné adrese. 

Jak se na existenci podzemních chodeb přišlo? 

V roce 1970 vedl takzvanou „osvětu“, což bylo kulturní a společenské středisko, Rudolf Petráň. Osvěta 

sídlila ve stejné budově jako dnes my. Když v zimě spotřebovali všechno uhlí, odhalili zazděný pískovcový 

portál. Petráň tehdy prohlásil, že jde o vchod do podzemních chodeb, ale že je to pro něj záhada, protože 

ani místní novinář a vydavatel Našich hlasů Miškovský o něm nikdy nepsal. Část zazděného portálu nechal 

vybourat a objevila se zasypaná chodba. Pod stropem však byla jen třiceticentimetrová mezera a dalo se 

prolézt jen pár metrů. V té době však nebyl správný čas na odhalování a podzemí zůstalo předmětem 

dohadů. 

Proto vznikl spolek na jejich záchranu až o tolik let později? 

Spolek na ochranu kulturních a historických památek Českobrodska založila v roce 1993 Miroslava 

Bočková a s pomocí skautů a dobrovolníků začali vyklízet zasypané chodby. Po vyčerpání vlastních sil 

přizvali i firmu slovenských Romů a ukrajinských dělníků. Spolek neměl ze začátku ani korunu, takže si 

ochranné přilby, kbelíky, kolečka a lopaty půjčovali od místních podnikatelů. 

Kdy se do podzemí podívali první zájemci? 

V menší odhalené části byli prvními návštěvníky místní obyvatelé o posvícení v září 1993. Díky členům 

spolku, kteří se v roce 1994 zároveň stali pracovní skupinou Programu regenerace města, se podařilo do 

podzemí umístit pásový transportér. Odpadlo tak ruční vynášení sutin a vyklízení se zrychlilo. Radnice pak 

založila fond na obnovu města a „podzemí“ získalo i peníze od ministerstva kultury. Hlavní práce skončily 

v roce 1997. 

To vypadá, jako by šlo všechno úplně hladce … 

Naopak, byla spousta komplikací. Chodby se pravidelně zaplavovaly při velkých deštích. Proto dnes 

podlahy mají drenáže a voda se svádí do malé studny, odkud se odčerpává nahoru do kanalizace. V roce 
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1996 se kvůli promáčení zhroutila část klenby a vyvalilo se hliněné nadloží. Opravy udělala parta 

kutnohorských havířů a záchranářů. 

Víte, kam dál chodby vedou? 

Gotické sklepy a chodby se nacházely pod celým českobrodským náměstím a nelze určit, kde přesně 

ústily. Nedochovaly se žádné písemné materiály mimo jiné proto, že Český Brod v minulosti mnohokrát 

hořel, a tak jsou zničené původní archivy. S odhalováním dalších prostor zatím nikdo nepočítá, znamenalo 

by to i velké náklady. Město však nechalo před časem zpracovat průzkum sklepů, který vedl historik Jan 

Frolík. 

Do podzemí chodí lidé sami? 

Prohlídky nabízíme celoročně a dělají je průvodkyně z informačního centra. Budova byla původně 

radnicí, a tak vstupní část podzemí slouží i k netradičním, menším svatebním obřadům. Součástí prohlídky 

je také návštěva historického vězení, kde vznikla malá městská galerie. 

Kdo je Zdena Bočková 

Pracuje na městském úřadě a pod její agendu spadá Informační centrum a ICM – Informační centrum 

pro mládež v Českém Brodě. Její tchyně v roce 1993 založila Spolek na ochranu kulturních a historických 

památek Českobrodska s cílem odkrýt podzemí pod bývalou radnicí na náměstí, což se podařilo. 

Infocentrum nabízí prohlídky těchto unikátních míst přes dvacet let. V podzemí se nachází i obřadní síň pro 

příznivce netradičních svateb. 

Foto popis| Výprava do chládku V gotických chodbách pod bývalou radnicí na náměstí v Českém Brodě 

se lidé mohou zchladit už 25 let. 

 

36. Pod Pražským Jezulátkem jsou ukryté mumie. 

prahatv.eu | 07. 08. 2018 | Lenka Castillo | Téma: Praha 

Na Malé Straně je spousta krásných kostelů. Ne všichni však vědí, co se skrývá pod nimi. My jsme 

navštívili jeden z nich a podívali se s kamerou do krypty, kde odpočívají zazděné ostatky a mumifikovaná 

těla až 400 let stará. 

Proslulá soška Pražského Jezulátka - hlavně kvůli ní proudí davy turistů i místních do Kostela Panny 

Marie Vítězné na Malé Straně. Málokdo už ale ví, že součástí kostela je karmelitánské pohřebiště a krypta 

ze 17. století, veřejnosti nepřístupná. Nám se ale do míst dostat podařilo. 

„Bylo zde skoro 200 otevřených rakví. V současné době to samozřejmě nevyhovovalo předpisům a 

podobně, takže zde zůstalo několik nejvýznačnějších nebo nejlépe zachovalých mumií,“ řekl Ladislav 

Lahoda, prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí. 

Hlavní krypta vznikla v roce 1662 a sloužila jako pohřebiště karmelitánů a šlechticů. O něco později pak 

vznikla druhá tajemná místnost. V té se naopak pohřbívali prostí obyvatelé Prahy. Postupně se obě místa 

propojila. 

„V kryptě, kterou vybudovali karmelitáni, se pohřbívalo do roku 1782, kdy Josef II. zakázal pohřbívat 

uvnitř městských hradeb. V roce 1784 byl potom zrušen klášter karmelitánů v rámci Josefínských reforem.  

Toto místo, kostel a přilehlá fara, byly ve správě řádu Maltézských rytířů. Karmelitáni se sem vrátili 

znovu po sametové revoluci v roce 1993,“ řekla Hana Říhová, sekretářka kostela. 

A tudy se nebožtíci původně spouštěli v rakvích do katakomb a ukládali do jednotlivých krypt. Když 

se pohřbívat přestalo, vstup do krypty byl zazděný. 

„V 19. století byla poprvé vyloupena v tom revolučním roce 1848 a potom dále ve století 20. také 

několikrát,“ řekl Pavel Pola, převor, karmelitán. 

Dnes, kromě karmelitánů, s nimiž jsou rakve uloženy ve zdech, se v kryptě nachází další významné 

osobnosti. 

„Vlevo za mnou je takový kamenný vyvýšený stupeň. V podstatě je to sarkofág. Dříve se uvádělo, že 

tam leží kněžna Polyxena, dárkyně pražského Jezulátka, protože na tom sarkofágu je vytesán její erb. Jenže 

ve skutečnosti tam leží její Frebonie. Byla zde pohřbena v roce 1646 jako jediná v kamenném sarkofágu," 

řekl Ladislav Lahoda. 

V rakvi s proskleným víkem zase spí jistá šlechtična. 
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„Ona ve své závěti měla uvedeno, že pokud zemře svobodná, její majetek připadne řádu. Zemřela 2 

minuty před svatbou," řekl Ladislav Lahoda. 

Údajně tu byl pohřeb i don Baltasar de Marradas, vítěz bitvy na Bílé Hoře. Přestože je krypta stále 

veřejnosti nepřístupná, na jejím otevření se intenzivně pracuje. Tak snad se to brzy podaří. 

http://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-1...-prazskym-jezulatkem-jsou-ukryte-mumie 

 

37. Dobrodružství a poznání v historickém podzemí 

Hospodářské noviny | 22. 08. 2018 | Téma: Brněnské podzemí 

Tma, vlhkost, zatuchlý pach hniloby, ale také mysterium dávných časů a tvořivosti či mistrovské 

řemeslné práce. To jsou atributy zapomenutých podzemních staveb a objektů v historickém jádru města. 

Brněnské podzemí je nejen pro ty, kdo sdílejí s našimi předchůdci stejný životní prostor, ale pro 

všechny, které historie Brna zajímá, neopakovatelným fenoménem ve své přitažlivosti a magičnosti, který 

se – umocněn procesem postupného objevování a poznávání – stává skutečným dobrodružstvím. 

Během posledních let bylo při průzkumu brněnského podzemí objeveno a sanováno mnoho unikátních 

historických objektů, zajímavých prostor, studní, štol a chodeb, strategických kasemat i hospodářských 

sklepení. Jejich historická i architektonická hodnota je tak zajímavá, že logicky vyústila ve snahu 

zpřístupnit tyto prostory návštěvníkům. Některé části objevených prostor byly veřejnosti představeny při 

výjimečných příležitostech. Zájem o jejich zhlédnutí byl však tak velký, že nemohl být dostatečně 

uspokojen. Mimořádné prohlídky pak následovaly v častějších intervalech, přesto zájem odborníků, ale i 

brněnských obyvatel stále rostl. Snaha proto vyvrcholila v roce 2008 přípravou a realizací projektu s 

názvem „Zpřístupnění brněnského podzemí“. Z nejzajímavějších historických lokalit, které se nabízely, 

byly vybrány tři objekty – mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí, labyrint sklepů pod 

Zelným trhem a kostnice u kostela sv. Jakuba. Od roku 2010 tak byly i za pomoci fondů Evropské unie 

zpřístupněny nejzajímavější části brněnského podzemí. Brno tak získalo do seznamu svých historických 

zajímavostí několik položek, které se svou atraktivitou vyrovnají nejznámějším a nejnavštěvovanějším 

památkám. Sklepení domu mincmistrů. 

Mincmistrovský sklep či „sklepení domu mincmistrů“ jsou nazývány historické sklepní prostory, 

objevené při průzkumu v roce 1999 pod Dominikánským náměstím. V roce 2007 byl sklep, který v 

minulosti stával pod domem mincmistra Bruna, zpřístupněn veřejnosti a o tři roky později k němu byly 

připojeny rekonstruované sklepy Nové radnice. Propojením šesti sklepních objektů vznikl podzemní 

komplex navazující na přístupovou chodbu směřující pod náměstí, kde byl zakončen gotickým 

mincmistrovským sklepem. V těchto prostorách byly zřízeny expozice, které se váží k historii sklepů a ke 

zdejší lokalitě. 

Velká část navržené expozice je věnována tematice mincovnictví s odkazem na historii ražby mincí v 

Brně a na Moravě. Ukázky nejzajímavějších ražeb dokumentují vývoj mincovnictví v Brně od jeho počátku 

v polovině 11. století až do jeho ukončení v roce 1648. Vzhledem k tomu, že se sklepní komplex nachází v 

objektu Nové radnice, která dnes představuje sídlo společenské správy města, slouží expozice k prezentaci 

historie i současnosti Brna. Faksimile privilegia krále Václava I. z roku 1243, vybrané ukázky Zemských 

desek, prvních brněnských pečetí a městského znaku doplňují krátké videofilmy tematicky zaměřené na 

nejvýznamnější etapy vývoje Brna i Moravy. 

Expozice obsahuje také dokumentaci o vzniku a zániku jedné z nejhodnotnějších středověkých staveb v 

Brně – Královské kaple. Poprvé v její dlouhé historii jsou osudy tohoto gotického unikátu představeny 

veřejnosti v dochovaných archivních a fotografických materiálech. Prezentace objasňuje historické i 

společenské důvody pohnutého osudu sakrálního objektu od jeho vybudování ve 13. století až po zánik 

roku 1908. Další místnost je věnována historickému vývoji Rybného trhu (dnešního Dominikánského 

náměstí) od počátků založení města. Na modelu náměstí v podobě ze 13. století je doložena existence 

mincmistrova domu, kláštera dominikánů i původního kostela sv. Michala. Expozici doplňují 

archeologické nálezy z průzkumu podzemí v této lokalitě. Výstavní komplex je zakončen prohlídkou 

mincmistrova sklepa, kde jsou instalovány ukázky fragmentů Královské kaple. Hlavním exponátem je 

však funkční replika šroubového mincovního lisu, na němž přítomný pregéř předvede metodu a postup 

mincovní ražby a zájemcům zhotoví pamětní minci. 



450 

  

Mincmistrovský sklep a expozice sklepů pod Novou radnicí byly slavnostně otevřeny veřejnosti v 

listopadu roku 2010. Staly se tak první stálou zpřístupněnou lokalitou brněnského historického podzemí. 

Labyrint pod Zelným trhem 

Zelný trh, historické náměstí se stálým koloritem každodenních trhů zelinářů, zahradníků, drobných 

pěstitelů a obchodníků, je živým dokladem existence a vývoje městských vinařských tradic v Brně. 

Množství sklepení, chodeb, schodišť a dalších podzemních prostor dosahujících celkové délky téměř 

jednoho kilometru z něj činí nejvíce podsklepenou část města. Výroba vína ve sklepích měšťanů, kteří 

vlastnili na tehdejším Horním náměstí dům, si vyžadovala neustálé budování a rozšiřování prostor pro 

uložení beček a sudů. Přestože na konci 19. a na začátku 20. století bylo mnoho historických suterénů a 

sklepení zničeno, pod plochou náměstí a přilehlých ulic se část těchto staveb dochovala. Jejich torza, 

staticky porušené konstrukce kleneb a chodby se schodišti, která po zničení původních objektů již nikam 

nevedla. 

* Připomínkou slavných brněnských lékařů, lékárníků a vědců, zvaných „fysikusové“, je expozice 

alchymistické dílny. Byl pro ni zvolen prostor, který je svou minulostí dle archivních podkladů pro tento 

účel téměř autentický. Dům, který k tomuto sklepu náležel, byl pravděpodobně jedním z těch, které v 

minulosti obývali brněnští vědci a lékaři. 

Trhoveckému životu, trestání nepoctivého prodeje a pranýřování trhoveckých nešvarů – šizení, 

nekvalitě, předražování a finančním úskokům – se věnuje expozice „trestnice“. Je zaměřena na téma „čest 

a poctivost kupců ve středověku“ a doplněna ukázkami vymáhání práva pomocí trestů včetně práva 

útrpného. Ústředním exponátem je replika městského pranýře, který stával ve spodní části náměstí. Součástí 

expozice je také „klec bláznů“, která v minulosti rovněž patřila k praktickému vybavení Zelného trhu.  

Prohlídková trasa je zakončena „historickou krčmou“. Obnoveným schodištěm před domem č. 13 

návštěvník opět vystoupí na náměstí Zelného trhu. 

Kostnice u sv. Jakuba 

Kostnice u sv. Jakuba byla objevena pod Jakubským náměstím v místech, kde existoval více než 500 let 

jeden z největších brněnských hřbitovů. Stejně jako další městhá desetiletí tichými svědky zaniklé historie 

města. V roce 2009 prošly sklepy komplexní stavební úpravou umožňující jejich novodobé využití.  

Spojením do jednoho celku vznikla unikátní soustava historických sklepení a chodeb s názvem Labyrint 

pod Zelným trhem, jehož zpřístupnění bylo dokončeno roku 2011. 

Kvůli optimálnímu využití byl komplex rozdělen na dvě části. Část pod východním dílem náměstí slouží 

ke konání společenských akcí, vinařských slavností s ochutnávkami vín, vánočních trhů, prezentaci 

řemeslníků a firem i prázdninových akcí spojených s ukázkami lidové tvořivosti. Druhá část je vybavena 

expozicemi, které se zabývají historií brněnského podzemí a Zelného trhu.  

Připomínkou vinařství na Moravě a nejrozšířenějšího využití brněnských sklepů v minulosti je expozice 

v podobě historického vinného sklípku. Sklepy jako někdejší lednice, sloužící k uchování potravin, 

představuje expozice „středověkého sklepa“, na který navazuje prezentace historických osvětlovadel. ské 

hřbitovy byl založen uvnitř hradeb, jež bránily jeho pozdějšímu rozšiřování. 

Kapacita brzo přestávala potřebám rostoucího města stačit, proto byl zaveden výměnný systém 

pohřbívání: po uplynutí 10 až 12 let od pohřbu byl hrob otevřen, ostatky vyjmuty a na stejné místo byl 

pohřben další 

Obsah původních hrobů se pak ukládal do speciálních podzemních objektů – osárií neboli kostnic. 

Přímo pod dlažbou svatojakubského kostela byla k těmto účelům v 17. století zřízena tříkomorová 

krypta. Zpočátku se zaplňovala zvolna, ale od poloviny 18. století zde začalo vznikat velké úložiště 

kosterních pozůstatků ze zrušených kostelních hrobek. K rychlému zaplňování kostnice docházelo i z 

důvodů častých morových a cholerových epidemií. Trvalý nedostatek prostor k ukládání kostí vedl v roce 

1741 k rozšíření kostnice. Jako stavebně nejvhodnější se ukázalo rozšíření nové kostnice pod hřbitov a její 

napojení na kostelní kryptu. Nová kostnice však byla brzo naplněna a krypta pod kostelem následně také. 

Vstup do kostnice byl uzavřen kamennou deskou a na její rozsah se zapomnělo. Při průzkumu 

Jakubského náměstí v roce 2001 byla kostnice opětovně objevena a bylo rozhodnuto o jejím zpřístupnění 

veřejnosti. 



451 

  

Prvořadým aspektem, kterým se po celou dobu výzkumu a návrhu prezentace specialisté a architekti 

řídili, bylo především hledisko etické. Po konzultacích s antropology, historiky, archeology i zástupci 

svatojakubské farnosti bylo navrženo řešení respektující pietu místa a památku zemřelých. Všechny ostatky 

zbavené nánosů hlíny a nečistot byly uloženy zpět na původní místa posledního odpočinku v důstojné, 

kultivované podobě. Ve střední části krypty je vytvořeno meditativní a kontemplativní prostředí s 

duchovními atributy navozujícími atmosféru kaple, prostor je doplněn uměleckými díly s funerální 

tematikou. Kostnice u sv. Jakuba v Brně s ostatky více než 50 000 pohřbených Brňanů patří mezi největší 

v Evropě. V porovnání s ostatními veřejně přístupnými kostnicemi má však poněkud odlišné postavení. 

Není v pravém smyslu slova expozicí prezentující výzdobu z lidských kostí a lebek v duchu rčení 

„pamatuj na smrt“ a v žádném případě se nejedná o muzeum smrti. Její duchovní, historický, ale hlavně 

filozofický rozměr je natolik zásadní a nadčasový, že přesahuje formu prosté prezentace archeologického 

nálezu. Rozsah a zachovalost všech prostor jsou v evropském měřítku naprosto ojedinělé a autentickým 

prostředím mimořádně sdělné. Navržená expozice navíc povyšuje tuto zvláštnost na historicko–umělecký 

artefakt s neobvyklou výpovědní hodnotou. Množství archeologických nálezů a dochovaných fragmentů 

minulosti představuje studnici poznání pro další generace historiků, antropologů i návštěvníků města Brna. 

Kostnice u sv. Jakuba byla dokončena v roce 2012 a dne 22. června byla slavnostně otevřena pro 

veřejnost. Nově vytvořeným vstupem a novou vstupní halou je přístupná přímo z Jakubského náměstí v 

bezprostřední blízkosti kostela. 

Labyrint pod Zelným trhem s celkovou délkou dosahující téměř kilometru je nejvíce podsklepenou 

částí města. 

Foto popis| Mincmistrovský sklep pod Dominikánským náměstím s fragmenty Královské kaple a 

replikou mincovního lisu 

Foto popis| Kostnice u sv. Jakuba – chodby s náhrobními kameny z původního hřbitova 

Foto popis| Kostnice u sv. Jakuba – centrální krypta a vstup do kostnice 

Foto popis| Petrov s katedrálou Petra a Pavla a podzemní jezero ve sklepení někdejší hospody „U veliké 

dýmky“ 

Foto popis| Dominikánské náměstí a barokní sklepení v podzemí před s kostelem sv. Michala 

Foto popis| Cihelný vodojem z roku 1870 a betonový vodojem z roku 1900 vybudované pod Žlutým 

kopcem 

 

38. Chrustenice: ráj pro filmaře i záchranáře 

5plus2 | 24. 08.2018 | Téma: Chrustenická šachta 

O třicet let později po zpřístupnění štoly začaly lákat zatopené podzemní prostory potápěče i 

jeskyňáře. V současnosti sem jezdí pravidelně cvičit už jen potápěči Integrovaného záchranného 

systému – policisté z Plzně nebo hasiči z Prahy a Kladna. „Po utonutí dvou speleologů zde báňský 

úřad další sportovní i rekreační potápění zakázal,“ vysvětluje Dobrý. 

Pro veřejnost je nyní zpřístupněná část sedmého patra s podzemní strojovnou a osmé patro s půl 

kilometru dlouhým prohlídkovým okruhem, kudy projíždí i důlní vláček. „První průzkumné chodby 

byly ještě sekané želízkem a mlátkem. Později přišel na řadu střelný prach.  

Do vrtů na čelbě se nasypal střelný prach, odstřelilo se to a odtěžilo. Nejdřív ručně a později 

důlním bagrem,“ popisuje správce. Jeden takový bagr z roku 1950 je součástí důlní expozice.  

„Je to takzvaný vzduchový nakladač a je stále funkční,“ říká průvodkyně Josefína Vávrová, která 

ho při prohlídkách běžně obsluhuje. Provozuschopné jsou i ostatní exponáty. 

Martin Dejdar i Lara Croft 

Důl Chrustenice tak vypadá, jako kdyby ho horníci opustili teprve nedávno, a proto je ideální pro 

filmové štáby. V letech 1996 a 2000 zde točil režisér Hynek Bočan seriál Zdivočelá země s Martinem 

Dejdarem v roli válečného pilota Antonína Maděry odsouzeného k patnácti letům do pracovního 

tábora v uranových dolech. Další byl celovečerní film s Jiřím Schmitzerem Bumerang (1996) nebo 

seriál Neviditelní (2014). Naposledy to byla loni pohádka Čertí brko.  

Britská společnost zde natočila pro Discovery Channel hraný dokument o katastrofě na americkém 

uhelném dole Quecreek v Pensylvánii. „Vznikla u nás upoutávka na počítačovou hru Lara Croft Tomb 
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Rider. Řádil tady také rapový zpěvák Kanye West při natáčení videoklipu Diamond Sierra Leone o 

zneužívání dětské práce na diamantových dolech,“ doplňuje Miki Dobrý. Televizní štáby si z 

chrustenické expozice často půjčují i materiál na natáčení. Třeba přilby a lampy pro drama Dukla 61 

(2018). V americkém dramatu Serena (2014) s Jennifer Lawrence natáčeném poblíž Nižboru se 

objevily koleje s mašinkou a vozíčky (hunty). 

Nejvzácnější hunty jsou z Malé a Velké Ameriky – z nedalekých štol u Mořiny. Úplně nejstarší 

je celodřevěný vůz na uhlí z dolu Milán u obce Srby. „Horník, který s ním jezdil, si ho po skončení 

těžby vzal domů na památku. Uložil ho do stodoly, kde ho objevil až jeho pravnuk. 

Od něj jsme ho získali my,“ říká správce dolu. Plně funkční jsou také všechny lokomotivy.  

Nejstarší z nich je trolejová vyrobená v roce 1910 firmou Siemens pro kladenské doly. V 

chrustenické šachtě ale nejezdí. Nejsou zde natažené troleje a koleje pro důlní vláček, který vozí 

návštěvníky zpět k východu, mají jiný rozchod. 

Velkým unikátem je důlní konírna. Je jediná zachovalá ve střední Evropě. Koně v ní byli ustájení 

v letech 1909 až 1926. „Byl tu vždy jeden a v tahání vozíků s rudou ho střídala benzinová 

lokomotiva,“ vypráví správce dolu. 

Chrustenická šachta ještě není vytěžená. Podle posledních geologických průzkumů před jejím 

uzavřením v ní zbývá železné rudy minimálně na 15 let těžby. „Nikdo zatím neví, kde zdejší 

železnorudná čočka končí. Poslední geologické vrty se totiž dělaly na 72. patře a ta ruda v těch 500 

metrech pod povrchem stále je,“ uzavírá Miki Dobrý. 

Foto popis| Až pět tisíc návštěvníků zamíří během léta na prohlídku expozice důlní techniky v 

bývalém železnorudném dole Chrustenice. 

 

39. Legendy o chodbách mohou být pravda 

5plus2 | 31. 08. 2018 | (dmk) | Téma: Jablunkov 

Řada legend vypráví, že pod Jablunkovem byly vyhloubeny unikátní stavby, které propojují 

historické domy a další objekty. A odborníci nyní tyto pověsti potvrdili. „Pod Starým klášterem v 

Jablunkově se našly historické chodby, které mohou být součástí většího souboru katakomb.  

Vše bylo léta považováno jen za smyšlené příběhy. Jen tu a tam se objevila zpráva, která zmiňovala 

jejich existenci,“ popsal Petr Hamrozi, ředitel Světového Muzea a Knihovny Bible, které ve Starém 

klášteře sídlí. 

Spolek I4U, který se postupně snaží klášter zrekonstruovat a zpřístupnit veřejnosti, získává 

poznatky, které jablunkovskou legendu potvrzují. „Ta uvádí, že v části Jablunkova a blízkém okolí 

existuje unikátní systém podzemních chodeb. Spolek se to proto snaží ověřit v historických 

záznamech nebo výpovědích pamětníků. Pátrání potvrzuje, že pod Jablunkovem opravdu můžeme 

unikátní systém chodeb najít,“ řekl ředitel. 

Teorii potvrdil také nedávný nález části historického podzemí pod Starým klášterem. „Při 

rekonstrukci se našlo i několik dalších indicií, které mohou, ale nemusí potvrzovat historické 

podzemí i v jiných částech kláštera,“ poznamenal Hamrozi. 

O katakombách mluví svědectví i zkušenosti některých Jablunkovanů. „Ti před mnoha lety část 

podzemních prostor navštívili. Někteří odvyprávěli vzpomínky blízkých a známých, kteří do podzemí 

v mládí zavítali, ale dnes již bohužel nežijí,“ uvedl ředitel. 

První písemná zmínka o Jablunkovu pochází z roku 1435. „Nicméně počátky nejvýchodnějšího 

města sahají nejspíše až do 12. století. Jablunkov byl v minulosti významným obchodním místem 

na stezce vedoucí od Středozemního moře přes jižní Evropu až k Baltu,“ připomněl ředitel. „Takto 

významná obchodní místa byla často chráněna historickými hradbami či unikátním systémem 

podzemních chodeb. To by mohl být i případ Jablunkova.“ 

Spolek I4U a nadšenci hledají další svědky existence podzemí, kteří by mohli v hledání 

jablunkovských katakomb pomoci. „Budeme rádi za jakoukoliv informaci,“ dodal. 
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40. Staroměstská radnice zpřístupnila unikátní podzemní prostory. 

novinky.cz | 15. 09. 2018 | Téma: Praha 

Tento rok slaví pražská Staroměstská radnice kulaté výročí svého vzniku. Byla založena před 

680 lety a jubilejní narozeniny oslavila mimo jiné zpřístupněním historického podzemí v rámci akce 

Radnice dokořán. Během jednoho týdne, od 13. do 18. září, si návštěvníci mohou prohlédnout běžn14 

poprvé však budou moci nahlédnout i do sklepů radničních domů na Malém náměstí. 

„Navíc otevřeme i historický spojovací tunel mezi Staroměstskou radnicí, Novou radnicí na 

Mariánském náměstí a novou úřední budovou v Kaprově ulici,“ sdělil Novinkám manažer 

Staroměstské radnice Antonín Baloun. 

Tunel je součástí podzemní trasy, která vede ze sklepení Minutového domu až ke Kafkovu 

náměstí. „Byl vybudován na počátku 20. století především jako technické zázemí, kudy jsou vedeny 

inženýrské sítě mezi oběma budovami,“ vysvětlil. 

Dodal, že podzemní prostory pod Staroměstskou radnicí sloužily během Pražského povstání jako 

lazaret pro zraněné obránce radnice a civilisty. Starobylá budova se totiž během povstání stala jedním 

z ústředí odboje. Během těžkých bojů shořelo její novogotické křídlo. 

https://www.novinky.cz/koktejl/483446-...upnila-unikatni-podzemni-prostory.html 

 

41. Permoníci zavítali do štoly v horách. 

teplicky.denik.cz | 29. 09. 2018 | Téma: Štola Lehnschafter 

Štola Lehnschafter v Mikulově v pátek odpoledne slavila 30 let od znovuzahájení provozu. Lidé se při 

této příležitosti mohli „setkat“ s permoníky, kteří podle legend kdysi důl chránili. 

„Během akce proběhly přednášky, prohlídky a ukázky těžby. Zahrála i kapela Tuti a Murry. 

„Počasí nám úplně nepřeje, takže před deštěm se můžeme schovat ve štole. K vidění v ní je projekce s 

videem, které obsahuje audiopříběh havíře se zatím málo zveřejněné snímky z práce na štole. Ty dodali 

naši spolupracovníci a brigádníci,“ řekl Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti, která spravuje 

štolu v Mikulově. Šachta Lehnschafter je součástí rozsáhlého důlního komplexu na těžbu především 

stříbra, který byl využíván až do roku 1858. První novodobí nadšenci ho objevili v roce 1987 a začali s jeho 

odkrýváním. Důl má celkem 12 pater, je 215 metrů hluboký a délka všech chodeb je 13 km. A jeho správci 

ho stále rozšiřují a zvelebují. „Připravujeme několik novinek, ale ty bych si nechal zatím pro sebe. Určitě 

se ale návštěvníci mají na co těšit,“ dodal Chaloupka. 

Štola je přístupní celoročně, na skupinovou prohlídku je lepší se objednat předem. V šachtě je 

konstantních 9 stupňů Celsia. 

„Pro lepší pohyb v podzemí byla na několika místech snížena podlaha. Štola je také doplněna o dřevěné 

konstrukce, to znamená, že štola není již jen dírou ve skále, ale návštěvník uvidí vše, tak jak to tam vždy 

vypadalo a jak to fungovalo. Bylo nainstalováno několik rumpálů, povalů, žebříků, dřevěné výztuže, 

odvodňovacích korýtek apod. Vše se dělá s citem, aby se nenarušil ráz dolu.  

Vylepšeno bylo i osvětlení. Štola byla odbahněna a podlaha odvodněna. Na spodních patrech pokračují 

práce na jejich zpřístupnění,“ sdělil Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti. 

Důlní šachta Lehnschafter byla před časem zařazena na seznam kulturních památek České republiky. 

 

42. Devatenáct kilometrů dlouhý labyrint chodeb, sklepů a studní. To je plzeňské historické 

podzemí. 

ČRo - hradec.cz | 01. 10. 2018 | Pavel Halla | Téma: Plzeň 

I pod historickým centrem města Plzně se nachází labyrint chodeb, sklepů a studní. Plzeňané tento 

spletitý systém vybudovali mezi 14. a 18. stoletím. Podzemní prostory tehdy sloužily k uchovávání 

potravin a samozřejmě také piva. Domy s právovárečnou licencí využívaly sklepení k uchování 

zlatavého moku. Sklepy a spojovací chodby se pod centrem města začaly hloubit už na počátku 14. 

století. Nejstarší části jsou tesané do pískovce. 

Labyrint vzájemně propojených chodeb měří celkem 19 kilometrů. Návštěvnická trasa má přitom 

jen necelý kilometr. I tak by se tu ale dalo celkem snadno zabloudit. Naštěstí se vám při prohlídce 
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věnují zkušení průvodci. K orientaci také skvěle slouží informační panely, na kterých je vyfocený 

vždy konkrétní dům, v jehož sklepích se právě nacházíte. 

Při cestě podzemím rozhodně nečekejte, že budete procházet jen holými chodbami. Na 

prohlídkové trase na vás doslova na každém rohu čeká nějaké překvapení. Osvětlené výklenky 

nabízejí ukázku všeho, co se při archeologických průzkumech našlo. A to hlavně ve studních, kterých 

byste tu napočítali přes dvacet. Od dělových koulí a různých zbraní, přes keramiku až po mince nebo 

třeba i lebku koně. 

Samostatnou kapitolou plzeňského podzemí je unikátní vodní systém. Ať už jde o dochované 

fragmenty původního dřevěného potrubí nebo o mlýnské kolo u vodárenské věže. Právě tady je jediné 

místo, kde na chvíli spatříte denní světlo. Jinak se musíte připravit na procházku v helmě a ta se vám 

opravdu bude hodit. Některá místa přístupného podzemí jsou skutečně hodně úzká. 

Nejvzácnějším místem z celého prohlídkového okruhu je takzvaná Klíčová chodba. Ne snad, že 

by se tu odehrávaly klíčové události. Ale vstup do chodby připomíná svým tvarem klíčovou dírku. 

Chodba je na rozdíl od jiných částí podzemí vytesaná jen v pískovci. 

Plzeňské historické podzemí má celkem tři podlaží. O umění jeho tvůrců svědčí skutečnost, že v 

některých místech jsou stropy úzké jen 20 až 50 centimetrů. 

http://region.rozhlas.cz/devatenact-ki...eb-sklepu-a-studni-je-plzenske-7629374 

 

43. Naše podzemí. 

Tina | 10. 10. 2018 | Marcela Kašpárková | Téma: Historické podzemí 

Co mají společného Brno, Slavonice, Plzeň, Jihlava a Tábor? Například to, že můžete projít jejich 

„suterén“. 

Král společenského chování Jiří Guth-Jarkovský by asi omdlel, kdyby zjistil, že vás zveme na 

návštěvu do sklepa. Nebudou to ovšem sklípky s jablky či bramborami, ale rozsáhlé, a tudíž velmi 

zajímavé labyrinty dávných chodeb pod našimi historickými městy. V Praze prozkoumejte třeba 

podzemí Staroměstské radnice nebo vyšehradské kasematy. 

Mumie i lednice 

Možná jste byli kdysi se školou v klatovských katakombách a prvně viděli mumie. Dnes jich tam 

leží na čtyřicet a dozvíte se i příběh barokních jezuitských Klatov. Stačí ujet padesát kilometrů a 

můžete obdivovat chodby pod Plzní. Tamní podzemí měří skoro dvacet kilometrů, vy projdete zhruba 

jeden. Začnete nad zemí v Pivovarském muzeu – v prvním sklepení, takzvané lednici, se kdysi 

skladoval led. 

Kamenné suvenýry 

Z Plzně můžete zamířit na severozápad do Karlových Varů. Až ochutnáte oplatky a minerálku, 

zajděte se až do konce října podívat pod kolonádu, odkud se čerpá léčivá voda. Nechávají se tam 

„zkamenět“ i oblíbené suvenýry. Z Varů je to kousek do Jirkova, kde vás udiví v pískovci vykutané 

Městské sklepy. Pocházejí z 16. století. Budeteli mít v letní sezoně cestu kolem Litoměřic, můžete 

projít tamní historické podzemí, jedno z nejrozsáhlejších u nás. 

Chodby pod zámky 

V tom mělnickém zase mají nejširší studnu. Vybudována byla asi ve 13. století a čerpala se z ní 

voda. Je úctyhodně hluboká – 54 metrů, na šířku měří čtyři a půl metru. Český Brod známe zejména 

jako zastávku na hlavní trati z Prahy do Kolína a dál, město se ale může pyšnit i gotickým jádrem. 

Historická sklepení se tam kdysi využívala i pro pivovarnické účely. Středověké podzemí objevíte ve 

Světlé nad Sázavou, podle pověstí se jím dalo projít až k tamnímu zámku nebo na hrad Lipnici. A i v 

krásné Litomyšli se můžete podívat do sklepení pod zámkem. 

Tajemná místa 

Do řady podzemních chodeb se dostanete v turistické sezoně – třeba do těch táborských. Prostory, 

někde i vícepatrové vznikaly od husitských dob. Také Slavonice překvapí gotickým podzemím a 

hodně jsme slyšeli o tom jihlavském. Lidé tam prý vídají záhadné jevy, reportér Stanislav Motl tam 

kdysi takovou podivnost natočil. Milovníci chodeb míří i do Brna, dostanou se pod „Zelňák“ či kostel 
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svatého Jakuba. Jedno z nejrozsáhlejších podzemí v Evropě mají ve Znojmě, měří 27 kilometrů, má 

víc pater a mnoho tajemných zákoutí. 

Kam o víkendu  

Čechy  

Chcete udělat něco pro přírodu? Zapojte se do prvního ročníku úklidové akce, při níž se bude čistit 

koryto i okolí řeky Jizery. Koná se za každého počasí po celém toku.  

Morava 

Milovníci papoušků a dalšího ptactva můžou zamířit do Olomouce, kde na výstavišti Flora 

Olomouc proběhne expozice Exota Olomouc 2018 s bohatým doprovodným programem pro celou 

rodinu. Více informací hledejte na www.fl ora-ol.cz. 

Foto popis| Plzeňský labyrint přiblíží i historii města. 

Foto popis| Slavonické podzemí pochází z období gotiky. Někdy je trochu těsné. 

Foto popis| Sklepení pod Táborem vznikalo od husitských dob a někde má i více pater. 

Foto popis| Rozsáhlé chodby pod Znojmem nabízí zajímavé historické výjevy. 

Foto popis| Středověké podzemní chodby ve Světlé nad Sázavou prý vedly až k zámku. 

 

44. Rozhovor s Ladislavem Lahodou. 

ČRO Radiožurnál | 11. 10. 2018 | Téma: Historické podzemí 

Lucie Výborná, moderátorka 

Hezké dopoledne, je 7 minut pod 9 hodině a mým hostem je prezident spolčenosti pro 

výzkum historického podzemí pan Ladislav Lahoda. Vítejte, dobrý den. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Dobrý den. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Když se řekne historické podzemí, tak to mohou být staré doly, katakomby, kostnice, sklepení, 

tajné chodby, taky kanalizace, různé vojenské objekty. Kolik stovek podzemních prostor Vy jste 

prolezl? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

To se asi nedá vůbec spočítat, abych řekl pravdu, dělám to skoro 40 let, takže v Čechách jsem byl 

zdá se úplně všude, pak jsme dělali trochu Slovensko, trochu Polsko a poslední dobou několik let 

děláme Švýcarské podzemí, to je úplně neuvěřitelné. O tom točíme dokumentární filmy, to je 

skutečně krajina ještě neprbádaná. 

Lucie Výborná, moderátorka 

To je určitě velmi zajímavé téma. My jsme tady proto, abychom mluvili o podzemí a u podzemních 

prostorech opouštěných řekněme Sovětskou armádou. Jak vy jste se dostal k průzkumu vlastně 

tohoto historického podzemí, nebo tohoto typu podzemí? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

No on to není ani tak průzkum podzemí jako spíš hledání historie. My jsme samozřejmě v roce 

1991, když odcházeli Rusové, tak se vyprávělo mezi lidmi, co všechno v těch vojenských prostorech 

mají. Raketová sila, desetipatrové podzemní bunkry. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Jaderné zbraně. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Jaderné zbraně samozřejmě, ale hlavně nás zajímalo, z hlediska toho historického podzemí nás 

prostě zajímali ty bunkry. Takže jsme řekli, že začneme jezdit do těch vojenských prostorů, hlavně 

Rolsko, Milovice, Libavá, Doupov, tyhle ty kraje, ty části, kde se pohybovala ruská vojska a budeme 

hledat ruské bunkry a když jsme do té krajiny přijeli tak to bylo takové zvláštní, skutečně jste byli 

třeba v Rolsku 57 kilometrů od Prahy. Liduprázdná krajina, jenom zvěř, nikde nikdo. Za dva dny 

jsme uši 40 kilometrů a nepotkali jsme vůbec nikoho. To člověka překvapí, nebo zaujme. Bunkrů 

jsme ze začátku našli strašně málo, oni je Rusové totiž zasypávali a zamaskovávali, ale začali jsme 

nacházet další zajímavé stavby a útvary o kterých jsme netušili, k čemu by mohli sloužit. Takže 
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vlastně člověk musel začít zkoumat tu armádní minulost, ponořit se trochu do toho jenže. Vemte si 

rok 91, nebyl internet, nebyli mapy, letecké snímky, nebyli mobilní telefony. To si dneska lidi neumí 

představit. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Teď jsem si chtěla představit. Já jsem si teď chtěla představit právě, jak bez jakékoli mapy lezete 

do nějakého podzemního sila, do nějakých nádrží na benzín, nebo kdo ví do čeho, aniž byste tušili, 

kam jdete. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ano, takže musíte opatrně, opatrně otvírat dveře. Třeba by někoho mohlo napadnout je zaminovat, 

nebo tam dát granát. Nevíte, jestli tam nebude uložený radioaktivní odpad, nebo nějaké chemické 

látky, takže musíte mít detektory, dobrá světla, opatrně kreslit si mapu, eventuálně pokud je podzemní 

složit. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Omlouvám se, že vstupuji do Vaší řeči. Musíte mít taky povolení? Nebo, nebo ne? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Povolení jak kde, pokud je majitel pozemku, tak samozřejmě majitel pozemku, jenže když odešli 

Rusové ty věci, co oni tady vybudovali všechny ty bunkry, ty oficielně neexistovali, takže nemohli 

nikomu patřit. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Takže nepotřebujete povolení do neexistujících prostor? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Do neexistujících, nebo dosud neobjevených logicky vám nemá kdo povolení vydat. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Ladislav Lahoda je prezident společnosti pro výzkum historického podzemí. Kde se také budeme 

v následující hodině pohybovat.  

Lucie Výborná, moderátorka 

Hostem Radiožurnálu je dnes je prezident společnosti pro výzkum historického podzemí a s 

Ladislavem Lahodou se brouzdáme prostorami pod Ralskem. Co byla krycí akce Javor? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Krycí akce Javor byla výstavba 3 specielních objektů na našem území, kde měli být uloženy 

jaderné zbraně, jenže tenhle ten plán nastal už dávno před tím, než sem Rusové přišli. V podstatě se 

o uložení jaderných zbraní u nás uvažovalo od roku 1962 a teprve v roce 1965 souhlasila 

Československá strana s tím tedy, že tady Rusům vybudujeme 3 sklady, každý z nich je ovšem 

dvojitý, takže v reálu se jedná o 6 skladů, kde budou  uloženy pravděpodobně dělostřelecké jaderné 

náboje a hlavice pro operačně taktické rakety. Ty sklady jsme začali stavět a měli být dokončeny 

zhruba kolem roku 1968. Jenže ta dohoda pravila, že jakmile budou sklady dokončeny, tak sem 

přijede specielní sovětská, specielní sovětská brigáda, která bude si tady ty jaderné zbraně sama hlídat 

a naši soudruzi ač je nemám příliš rád, tak nechtěli, aby tu byli rozmístěný sovětský vojska, takže 

zdržovali výstavbu těch skladů. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A 21. srpna speciální jednotka přijela. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

21. srpna sem Rusové přišli a dokonce někteří vojenští historici tak lehce připouštějí možnost, že 

Pražské jaro bylo prostě pro ty Rusy jenom záminka, že oni prostě potřebovali tady rozmístit jaderné 

zbraně a my jsme jim v tom v podstatě bránili. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A to se vlastně hned po srpnu 68 dělo? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ano, okamžitě obsadili tyhle ty objekty a od té doby se tam žádný český voják nedostal až do roku 

1991. 
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Lucie Výborná, moderátorka 

Ty objekty byly poměrně sofistikované? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Byli sofistikované, kdyby nebyli vyrabovány a zničeny námi po revoluci, tak by zůstali v podstatě 

dodnes. Každý ten objekt měl vydržet přímý zásah atomové bomby o výkonu 3 megatuny. Vešlo se 

do něj odhadem 80 jaderných hlavic, například do každého toho skladu a výstavba těch skladů stála 

zhruba 430 milionů korun Československých. To v té době byli veliké peníze. Je pravda, že to stavěli 

české firmy, nebo československé firmy podle ruských výkresů a Rusové dodali pouze vnitřní 

vybavení těch skladů a samozřejmě teoreticky přivezli i ty jaderné zbraně. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Co tam bylo konkrétně za jaderné zbraně? Víme to? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

A, no můžeme jenom spekulovat, protože ruské archivy, speciálně archiv Gumo12, který to měl 

na starosti, se samozřejmě ještě neotevřeli a asi se dlouho neotevřou. Můžem samozřejmě uvažovat 

o plánech po použití Československé lidové armády, která jasně říkala, že například plán z roku 1964 

stanovil, pokud zaútočíme na západní Evropu, tak naše Československá armáda od Rusů dostane 131 

jaderných raket a atomových bomb, aby mohla provést první úder, a ty zbraně máme dostat do 3 

hodin po vyhlášení rozkazu. Takže je zcela jasné, že museli být na našem území a potom zase 

vycházíme z toho, jaké zbraně jsme měli my k dispozici. To znamená například rakety Skat, takže 

logicky tam musely být jaderné hlavice pro rakety Skat. 

Ty mají výkon asi 80 kilontun, ono v rámci jaderných zbraní je to vlastně málo, je to 6 krát tolik 

než Hiroshima, ale v podstatě jsou tisíckrát výkonnější jaderné zbraně, ale 80 kilotun on si to těžko 

umí někdo představit. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Slovo málo je v tomto případě velmi relativní pojem. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Relativní, ale na atomové zbraně je to skutečně málo. Pak by tam mohla být munice pro jaderné 

houfnice, které jsme též měli v Žamberku ve výzbroji, to byli samohybná děla, která mohla dostřelit 

do vzdálenosti přes 50 kilometrů a mohla vystřelovat jaderné náboje, takže Rusové třeba na Hvězdově 

v Rolsku měli také rakety Skat a rakety Točka, což jsou trochu méně výkonné rakety, takže opět v 

těch skladech Javor museli být hlavice pro tyto zbraně. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Pojďme se podívat do Rálska, mám tady jeden minutový záběr reportáže z roku 2001, který byl 

tedy natočen 10 let po odsunu vojska z Československa. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Ladislav Lahoda mluvil právě v téhle reportáže v záběru z roku 2001 z Rálska. Padla tam, padly 

tam 2 velmi zajímavé teorie, nebo já nevím, jestli jsou to spekulace. Ta první bakteriologické hlavice, 

zbraně a ta druhá trezory, které dodnes nejdou otevřít. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Bakteriologické hlavice to byla samozřejmě tehdy teorie a poté co se začali zvolna otvírat naše 

archivy až po roce 2001, tak je dá se říct 100 procentně jisté, že chemické a bakteriologické zbraně 

tady Rusové nerozmístili. Stačili pravděpodobně ty jaderné. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A co bylo v těch trezorech? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

A, ty trezory později jakýsi vylupovači kovů otevřeli a byli tam v podstatě nepodstatné dokumenty, 

takové technické výkresy, ale samozřejmě co se týče jaderných hlavic, tak ty trezory co se týkají 

přímo počtu hlavic v tom jednotlivém skladu, tak byli samozřejmě prázdné. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Ladislav Lahoda je dnes hostem Radiožurnálu.  
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Lucie Výborná, moderátorka 

Ladislav Lahoda je prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí. Jsme v Rálsku v 

těch prostorách opuštěných v roce 1990 sovětskou armádou. Zajímalo by mě s jakým vybavením 

člověk nadšenec po tom roce 90, do takových prostor vstupuje. Jde tam s dozimetrem, s detektorem 

záření, nebo jenom s vírou a modlitbou, aby se mu nic nestalo? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

S vírou a modlitbou nemůžete prozkoumávat historické podzemí, to by jste dlouho asi nepřežili. 

Samozřejmě dozimetr jsme tenkrát někdy koupili v nějakém začínajícím armyshopu, tenkrát po 

armádě toho byla spousta a bez něj v podstatě do těhletěch bunkrů jsme nikdy nechodili. Pak právě 

proto, že byli obavy z těch chemickejch zbraní, tak jsme měli detektory obyčejné, takové ty trubičky 

na fosgen, yperid, kyanovodík a je zajímavé, že občas ty trubičky něco malinko ukazovali, ale logicky 

to nebylo z těch chemických zbraní, ale například byli testovací soupravy na chemické zbraně, které 

obsahovali malé množství těch jedů a ty se tak různě povolovali v těch vojenských prostorech. Někdy 

jsem jich našli i tuny a kdyby se to sečetlo, tak v nich těch bojových látek bylo hodně, v těch 

soupravičkách zkušebních, ale musíte mít samozřejmě dobré světlo, přilbu na hlavu, protože nikdy 

nevíte, o co se praštíte. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Taky nikdy nevíte, kam spadnete asi ne? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

No, musíte zase počítat s tím, že historické podzemí stavěli lidé. To nejsou jeskyně, čili stavěli 

to lidé tak, aby se tam lidé mohli pohybovat, takže těžko počítat s nějakými padacími dveřmi, nebo 

nějakým zákeřným tím jenže bývá rezavé zábradlí. Někdy se můžou zaseknout dveře a nedostanete 

se ven. Je prostě spousta možností co se vám tam může stát, může tam být ne plyn, ale nedýchatelný 

vzduch. Velmi často se v pozdějších letech pak stávalo, že do těhletěch bunkrů lezli různý 

bezdomovci, pálili tam kabely, aby mohli prodávat měď do šrotu. 

Jenže když pálíte kabely, vzniká fosgen a ten v tom podzemí zůstává. Oni měli štěstí, že to přežili, 

ale ty výpary tam samozřejmě v tom podzemí zůstanou, v sáze  spaliny neuvěřitelné věci. Potom 

Rusové nechtěli odvážet svoje odpadky. Naftu přebytečnou vylévali, házeli do právě podzemních 

bunkrů. Tím se myslí i například zbytky z kuchyně, což ovšem za několik týdnů je příšerně 

kontaminované místo jo, různě to zahrabávali prostě, proč by si to vozili do Ruska, že jo. 

Lucie Výborná, moderátorka 

V některých těch místech jsou i automatické hasicí stanice, které jsou schopny v nějakou krizovou 

chvíli zaplnit celou továrnu CO2. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

To bylo třeba ve skladech pohonných hmot, ano tam byli v podstatě stanice, které při požáru 

vypustí kysličník uhličitý do celého prostoru a ještě pomocí závaží se zabouchnou všechny dveře. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A do toho jste v klidu šli, nebo jste tam vlezli a. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

No v klidu ne. 

Lucie Výborná, moderátorka 

No ne a teprve potom jste zjistili co tam všechno je. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

No ve chvíli, kdy vejdete a za dveřmi je hasící stanice a kysličník uhličitý, tak už automaticky 

poznáte asi, že tam bude něco hořlavého. Samozřejmě  cítíte naftu. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A dveře nezavíráte jo? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Cítíte naftu, cítíte benzín, takže dveře samozřejmě zablokujete, nemáte sebou nic, co by mohlo 

vyvolat výbuch a požár, což by třeba v 90 tých letech problém. Byli takové ty komunistické svítilny, 

baterky, to všechno když zapnete, vypnete, vzniká jiskra. Neexistovali nevýbušné lampy, to měli snad 



459 

  

možná hasiči, takže byli i místa, kde jsme si svítili tak zvanejma chemickejma trubičkama, takovým 

tím chemickým světlem, které jediné má jistotu, že nedokáže udělat oheň, takže i na takové věci 

musíte myslet, když jdete do podzemí. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Jak člověk ví, kam v tom podzemí má jít? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

A, to neví. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Tam jsou prostě stovky. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Někdy i kilometry chodeb ano. Jdete, kreslíte si plánek, usuzujete, na co ty chodby byly, a tedy 

jde právě o to, když těch podzemí prolezete stovky, nejenom u nás, ale i v cizině a ono všechny ty 

vojenské objekty jsou si strašně podobné. Oni jsou praktické, takže vlastně čím víc máte zkušeností, 

tím je to vlastně bezpečnější. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Takže jistá logika v tom je? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Někdy i na první pohled už poznáte na co ten bunkr, nebo na co ty chodby mohly sloužit. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Je pravda, že u nás byli zásoby na 7 denní válku? Světovou, bavíme se tedy o pohonných hmotách? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

A, teoreticky, ale to byl jeden jediný sklad, o kterém jsme tenkrát hovořili. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Který to byl? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

V tom skladu byly zásoby na 7 dnů, 7 dnů pohybu našich vojsk. 

Lucie Výborná, moderátorka 

K tomu se ještě vrátíme. Hostem Radiožurnálu je dnes Ladislav Lahoda prezident společnosti pro 

výzkum historického podzemí. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A tím je prezident společnosti pro výzkum historického podzemí a Ladislava Lahody se ptáte na 

všechno možné. Hlavně na lokality, třeba na Walbřich v Polsku, na základu Klnodaik, na Stožci 

nedaleko Dobříše na úložiště radioaktivního odpadu a možnost jestli by nemohlo být třeba v Rálsku. 

Otázky můžete posílat na web Radiožurnálu a my za malou chvíli budeme pokračovat. 

 Lucie Výborná, moderátorka 

Před 50 lety vpadli do Československa Rusové a nepřijeli s prázdnou. S Ladislavem Lahodou 

mluvím o tom, co bylo v podzemním Rálsku. Vy jste řekl, že jste vlastně původně v Rásku šli hledat 

bunkry. Kdybych se do nějakého takového nakonec dostala, co bych tam viděla zajímavého? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

No, nejdřív byste je musela najít, protože v Rálsku se vlastně dosud žádný pořádný velký velitelský 

bunkr nenašel, ač je zcela jasné, že tam musel být. Našli se ve všech vojenských prostorech, takže 

předpokládejme, že by se našel i ten v Rálsku, jak by asi tak vypadal. Můžu to popsat třeba na příkladu 

Mordové rokle, to je takové zvláštní místo pochmurným názvem, ovšem ten už je tam asi 200 let ten 

název. To je místo, kde se Rusové rozhodli postavit si kombinované velitelské stanoviště letectva a 

protivzdušné obrany střední skupiny vojsk. Čili v podstatě obrovský bunkr. Oni to udělali jednoduše, 

aby nemuseli kopat do země, tak postavili v podstatě vedle sebe 3 letecké úly, takové ty betonové 

úkryty letadel, prodloužili je, postavili v nich patra a celkem 172 místností a to celé zasypaly hlínou 

samozřejmě. Takže teď si představte, že sice jste jako by nad zemí, ale jste v kopečku umělém, kde 

je tma, je tam, jsou tam stovky pancéřových dveří, schodiště nahoru, dolu. Samozřejmě schodiště 

stavěli sovětští vojáci, takže každý schod je jinak vysoký například taková zajímavost a teď 

procházíte, jsou tam diesel agregáty, velitelské sály, telefonní ústředny, samozřejmě reléové, aby 
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vydrželi po jaderném výbuchu fungovat, na to byla technologie specielní. Jsou tam různé mapy, 

navijáky, tisíce kilometrů kabelů, spousty tlakových lahví, protože tenhle objekt byl tak důležitý, že 

v podstatě neměl filtroventilaci. On v případě jaderné války by se uzavřel před okolním světem a 

fungoval by na zásoby vzduchu, které měli uvnitř schované. To byl bunkr třeba v Melovicích, ale na 

Doupově měli Rusové jeden ze svých nejdůležitějších bunkrů u nás. Jmenovalo se to, krycí název byl 

Velký Hlavákov a bylo to vlastně velitelství 22 československé armády, která nikdy neexistovala. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Omlouvám se, že vstupuju do Vaší řeči, kdyby se řídila jaderná válka z našeho území, řídila by se 

z Velkého Hlavákova? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ano, určitě z Velkého Hlavákova. To bylo jak, jsem říkal velitelství 22 armády, která měla vlastně 

vzniknout až za války a tvořili by jí jak naše armáda tak vlastně střední skupina sovětských vojsk. Je 

zcela jasné, že by jsme útočili my, protože,  kdyby jste potřebovali obranný bunkr, tak ho nedáte k 

západním hranicím. Například za druhé světové války naše velitelství bylo u Vyškova proti Hitlerovi, 

kdežto jaksi tady Rusové měli velitelství na západní hranici, takže bylo zcela jasné, že bude spíše 

útočné. Ten bunkr je obrovský, skutečně obrovský my jsme kdysi tam dělali plány toho bunkru pro 

vojenské lesy, kterým ten pozemek patřil. Ten bunkr postavili Rusové tajně v noci, tak aby to naše 

armáda nevěděla, ačkoli v tom prostoru pobývala i naše armáda i naše armáda a bunkr se vlastně 

našel až po odchodů Rusů. Je obrovský, jsou to stovky metrů tunelů velikosti v podstatě i pražského 

metra, takové obrovské tunely. Mělo to 87 pancéřových dveří, 6 podzemních elektráren, nádrž na 45 

tisíc litrů vody a nádrž na vodku. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Cože? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ano nádrž na Vodku. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A na kolik litrů, jestli mohu být tak smělá? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Nevím teďka přesně, protože to tam nebylo napsáno, ale odhaduju to na několik tisíc litrů. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Já myslím, že jsme teď možná vzbudili u někoho zvědavost. Do takového objektu se asi člověk už 

nedostane. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ne ten objekt už dneska neexistuje. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Byl zasypán? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Byl nejdříve vykraden a potom zasypán, ačkoliv se stále nachází na našem, na území vojenského 

prostoru, tak prostě byl blízko hranic toho vojenského prostoru a pořád do něj někdo lezl. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ladislav Lahoda je dnes hostem Radiožurnálu, za malou chvíli přidáme vaše otázky a vrátíme se 

zpátky do Rálska. 

Lucie Výborná, moderátorka 

S dnešním hostem Radiožurnálu Ladislavem Lahodou se věnujeme Rálsku a prostorám po 

odchodu sovětské armády. Martin se ptá, který z těch objektů o kterých mluvíme, je dnes veřejně 

dostupný a bezpečný? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Veřejně dostupný ze všech 6 jaderných skladů, tedy typu Javor, ono u nás bylo ještě více jaderných 

skladů a těžších jaderných zbraní, o kterých se tak nějak moc nehovoří, takže jediný vlastně Javor 

zachovalý tady u nás můžeme vidět na Brdech, Míšov-Borovno stará se o něj nadace Železná opona, 

mají tam velmi pěkně udělané muzeum v jednom tom skladu a tam je možnost se u těch jaderných 
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zbraní dovědět skutečně hodně o celé té koncepci, o tom co se tu skladovalo, kde tu co bylo a podobně. 

Také ovšem samozřejmě vycházejí z otevřených zdrojů, nemají úplně všechny informace. Velmi 

často je tam otevřeno a skutečně ten sklad je možno vidět dá se říci v původním stavu, ale počítat s 

tím, že je to muzeum, takže je tam spousta exponátů. Kdežto pro hodně zatvrzelé zájemce dokážou 

občas otevřít ten druhý sklad, jak jsem říkal, ty sklady jsou vždycky dvojice, tak oni tam mají ten 

druhý a ten je skutečně netknutý v tom syrovém původním stavu, kde skutečně není nic navíc, ani nic 

nechybí. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Přemýšlí člověk o tom, jak málo chybělo k válce, když se vlastně dostane hned po tom 90 roce do 

těhle prostor? A ještě nemáte informace. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

No ty informace nemá, jenže když ty sklady najdete, tak je zcela jasné, že to nejsou obyčejné 

muniční sklady. Takže vám prostě dojde, že buď jsou to sklady chemických, nebo radioaktivních 

zbraní. Pak si zase říkáte, když procházíte tím skladem, jak to tam fungovalo, jak to bylo zabezpečeno. 

Sklad dá se říci supermoderní vybavený všecko, pak vylezete ven, hlídali ho vojáci v okopech po 

kolena ve vodě, v dřevěných zemliankách. Rezavý ostnatý drát, kulometná hnízda v podstatě 

nesplňující ani jako kategorii druhé světové války, čili na jednu stranu vidíte to, že tu byli strašně 

výkonné zbraně a na druhé straně vidíte ty, dá se říct ty obyčejné sovětské vojáky určené k tomu, aby 

padli jako potrava jaderných zbraní při prvním útoku. Dá se říct mnohdy i primitivních vojáků, kteří 

se o to všechno měli starat, takže je to takový paradox. Víme, jak vypadali důstojníci naší armády, 

kdyby válka vypukla odpoledne, nebo o víkendu, to by bylo neštěstí, všichni důstojníci byli buď 

doma, nebo v hospodě. Víte jak to myslím, takže když víme, jak to fungovalo v naší armádě, nedělám 

si iluze, že ve střední skupině vojsko fungovalo trochu jinak. I výpovědi samozřejmě českých lidí, co 

bydleli a obchodovali s těmi Rusy, tak prostě chybička se může stát. Viz případ Černobilu a další. U 

jaderných zbraní je samozřejmě předpoklad, že u nich pracovali aspoň ti lépe vybavení a inteligentní 

vojáci, ale chyba se prostě může stát vždycky a jedna jaderná zbraň skutečně jeden náhodný výbuch 

může rozpoutat válku. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Vy jste mluvil poměrně sofistikovaně o tom, jak silné byli ty zbraně, které tady byli a kde všude 

byli. Odkud to víte? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

V podstatě už teďka z otevřených zdrojů, ale jak říkám do roku 2000 nevěděl nikdo nic. Otevírají 

se naše archivy. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A co jsou to, pardon a co jsou to otevřené naše archivy? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Naše archivy se otvírají, ty dokumenty jsou odtajněné. Vojenští historici se v tom dost přebírají, 

otázka jestli někoho tohle to zajímá příliš, zvláštní na tom je, že spousta těch dokumentů je psána 

Rusky, ačkoli je psali naši generálové, ale jsou psány v ruštině. Pak jsou přísně tajné dokumenty, 

které nesmí být napsány na stroji. Musí být psány rukou, musí existovat v jediném exempláři a může 

o nich vědět pouze 10 žijících osob. Například. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Má to nějaký důvod? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Jsou takové dokumenty, viděl jsem, mám kopie například. To byl právě třeba ten plán pro použití 

naší armády pro případ jaderné války. A další raší, ale takové dokumenty se v podstatě válely někde 

v trezoru, kdesi na ministerstvu obrany a našli se třeba až 12 let po odchodů Rusů, protože nikoho 

nenapadlo, že takový počmáraný rukou počmáraný papír může být důležitý. 

Lucie Výborná, moderátorka 

A, Jakub se ptá. „Rád bych se zeptal, zda existuje nějaké podzemí v bývalé raketové základně 

Klondajk na Stožci nedaleko Dobříše?“. 
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Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Klondajk byla klasická základna protivzdušné obrany Československa, která byla řízená z Drnova 

a z velikého krásné podzemního bunkru, který je mimochodem také zpřístupněný veřejnosti. Takže 

tam je o Klondajku se můžeme dovědět hodně, nicméně tam byli v podstatě jenom úkryty raket a 

úkryty pro posádku a pro ty ovládací vozidla, čili v podstatě jsou to takové dá se říci polopodzemní 

garáže. Žádné významné podzemí tam není. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Ladislav Lahoda je prezident společnosti pro výzkum historického podzemí. Byli jsme v Rálsku, 

byli jsme v oblasti 51 ve všech možných místech jsme se pohybovali, ale to je jenom část toho co Vy 

děláte a co jste a co jste a co se týče historického podzemí v Česku viděl. Jak významná je část, 

tahlecta část Vašeho koníčka, Vaší práce. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ale ona ta vojenská je v podstatě zpočátku nebyla tak významná, samozřejmě nás zajímali spíše 

ty tajné chodby, sklepy, staré doly a hodně se vyprávělo o podzemních továrnách z druhé světové 

války, to je taková zvláštní oblast. Těch u nás bylo hodně a pak jsme si říkali nějaké ty Rusové, tak 

to budou takových pár obyčejných bunkrů a v podstatě to zdokumentujeme a necháme toho. Jenže 

jsme vlastně zjistili, že tato nejmladší historie vlastně mizí úplně nejdřív. My paradoxně nacházíme 

tady v podzemí daleko víc toho po německé armádě, než po ruské. 

Ono se řeklo, Rusové odešli, všichni jsme rádi, že odešli a všechno co tady zůstalo po nich, 

zničíme, rozkrademe, zbouráme, zasypáme, aby se na to tak nějak zapomnělo a tu historii nestihl 

vlastně nikdo zdokumentovat, ty bunkry v původním stavu nemá nikdo nafocené, nevíme, jak to tam 

vlastně vypadalo těsně po odchodu Rusů. V podstatě se první kdo je našel, byli různí sběrači kovů, 

kteří je začali rabovat, že jo. Takže my jsme paradoxně se museli pustit do těch vojenských prostorů 

a věnovat se jim dlouho, protože nám mizeli pod rukama a dneska už skoro nic neexistuje, kromě 

těch několika málo muzeí, kdežto podzemí po Němcích nám tady jakž takž ještě zůstává a 

samozřejmě ty starší několik let staré, nebo několik set let staré štoly, doly a podobně ty tu zůstanou 

ještě pár tisíc let, takže na ty nemusíme tolik spěchat. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Je to tak, že Rusové sami po sobě zasypávali některé ty bunkry a zahlazovali některé věci? 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Některé zasypali pravděpodobně z důvodů, aby se nevidělo, kde všude je měli, nebo jak byli velké 

ze strategických důvodů, že jo, aby samozřejmě Amerika a NATO nevědělo, co tu všechno měli.  

Leckteré ty bunkry ovšem, zasypali lesáci, hned po odchodu Rusů se jim totiž stávalo, že do těch 

bunkrů jim padala zvěř, takže prostě vzali buldozery a ty bunkry zasypali a dneska už si nepamatují, 

kde to bylo, takže dneska při sázení stromků se prostě zase tyhle bunkry znova objevují. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Jaroslav píše: „Prosím, co bylo za studené války ve vojenském objektu Starý Ples u Jaroměře?“. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Abych pravdu řekl tak tam jsem nebyl, musel bych se podívat do svého archivu, takže v hlavě 

tohle to nemám. Já si jaksi pamatuju jenom to, kde jsem osobně byl. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Já měla pocit, že jste byl osobně skoro všude, ale. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Skoro všude, ale těch objektů jsou fakticky stovky, samozřejmě tady mám na stole před sebou 

seznam všech vojenských posádek a všech bunkrů, ale trvalo by asi 5 minut než bych to v tom 

dohledal, ale ta Jaroměř mi něco říká. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Je tady, je tady několik otázek lidí, kteří se podívali na vaše stránky, viděli vaše fotografie. Tady 

jeden za všechny: „Čím si pan Lahoda v podzemních prostorách svítí a čím fotí, že dělá tak úžasné 

fotky?“. 
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Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

No úžasné fotky udělat samozřejmě z počátku se svítilo fotobleskama jenže, aby jste udělali 

pořádný snímek, nesmíte mít blesk na fotoaparátu. Musíte svítit několika blesky z několika různých 

stran a problém je tedy ty blesky synchronizovat. Zpočátku byl problém, nebo se to řešilo tak, že 

několik kolegů jeskyňářů se rozestavělo a vy jste si postavili fotoaparát, otevřeli ho na B a oni 

bleskly, ale výsledek jste se dověděli za několik týdnů až vám vyvolali diapozitivy, že samozřejmě 

pak jsme svítili halogenama, jenže bylo to těžké a v poslední době v podstatě i na fotografování 

používám výkonné led diody, ovšem samozřejmě kvalitní vojenská světla, která mají barvu denního 

světla, kterými si nasvěcujeme podzemí, když tam natáčím dokumentární filmy a v podstatě ta světla 

jsou tak výkonná, že můžete fotografovat fotoaparátem z ruky, ale gró toho není to fotografování, gró 

toho všeho je kam dát ty světla. Skutečně já prostě přijdu do toho podzemí, rozhlédnu se, usoudím 

kam rozmístit ty světla, obvykle se mi to na první pokus už tak nějak po těch 40 letech povede, ale 

tam jde o to zachytit vlastně to podzemí, to znamená, boční světla vám zdůrazní stíny, protisvětlo 

vám zdůrazní, že je tam vlhko, že tam kape voda, že ty stěny jsou mokré. Je tam takový ten opar ve 

vzduchu, že cítíte, že je tam vlhkost a zima a to musíte na té fotografii vlastně dokázat těm lidem 

předat, když si prostě dáte blesk na foťák, tak tam bude prostě nějaká si chodba vedoucí někam a 

vzadu bude tma a neřekne to nikomu nic, takže rozmístění světel vlastně zdůrazní podstatu toho 

podzemí. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Hostem Radiožurnálu byl dnes Ladislav Lahoda, pohybovali jsme se v historickém podzemí. 

Probrali jsme jenom jednu kapitolu, tak doufám, že mi všechny ty ostatní. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Velmi krátce. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Tak doufám, že některé ty ostatní si zase necháme na příště. Děkuju za náhled do těchto otevřených 

dveří a ať se Vám daří. 

Ladislav Lahoda, prezident spolčenosti pro výzkum historického podzemí 

Ano, také děkuji za pozvání. 

Lucie Výborná, moderátorka 

Lucie Výborná přeje hezký den. 

 

45. Pražské jaro mohlo být jen záminka. Rusové u nás potřebovali ukrýt jaderné zbraně, říká 

Ladislav Lahoda 

ČRo - radiozurnal.cz | 11. 10. 2018 | Lucie Výborné | Téma: Historické podzemí 

Před 50 lety vpadli do Československa Rusové. A nepřijeli s prázdnou. Ladislav Lahoda, prezident 

Společnosti pro výzkum historického podzemí, po roce 1990 objevoval místa, ze kterých dodnes 

mrazí. 

„V roce 1991 se vyprávělo, co všechno Rusové ve vojenských bunkrech mají. Nás hlavně zajímaly 

bunkry. Proto jsme začali jezdit do vojenských prostorů a hledali ruské bunkry,“ vzpomíná Ladislav 

Lahoda v rozhovoru s Lucií Výbornou. 

Prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí taky prozradil, proč je celé Švýcarsko 

podkopané. Anebo proč v Praze prakticky neexistuje městské podzemí a co v tom málu pod Prahou 

najdete. 

On a jeho kolegové tak objevili zcela nový svět. Představte si to sami: jste v Ralsku, necelých 50 

kilometrů od Prahy – a kolem vás jen liduprázdná krajina. „Za dva dny jsme ušli 40 kilometrů a 

nepotkali jsme vůbec nikoho,“ popisuje. 

Bunkrů prý nejprve mnoho nenašli. A není divu – Rusové je před svým odchodem často zasypávali 

a zamaskovávali. „Nacházeli jsme ale další zajímavé stavby, u kterých jsme vůbec netušili, k čemu 

slouží. A tak jsme je začali zkoumat.“ 
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Jaderné zbraně v Československu 

Jen málokdo to už dnes ví. Faktem ale je, že na československém území kdysi měly být uloženy 

jaderné zbraně. „Uvažovalo se o tom od roku 1962. V roce 1965 pak československá strana souhlasila 

s tím, že tu Rusům vybudujeme tři sklady, v nichž budou uloženy hlavice raket,“ říká Ladislav 

Lahoda. 

Někteří vojenští historici dnes dokonce připouštějí možnost, že pražské jaro bylo pro Rusy jen 

záminka. Potřebovali tu rozmístit jaderné zbraně a my jim v tom bránili. 

Sklady měly být vybudovány do roku 1968. Mělo to ovšem háček. Součástí všeho mělo být i 

rozmístění sovětských vojsk v Československu, tomu se ovšem českoslovenští komunisté usilovně 

bránili. „Někteří vojenští historici dnes dokonce připouštějí možnost, že pražské jaro bylo pro Rusy 

jen záminka. Potřebovali tu rozmístit jaderné zbraně a my jim v tom bránili.“ 

Co přesně v těchto nově vybudovaných skladech nakonec Rusové umístili, se dodnes přesně neví. 

Příslušné sovětské archívy se totiž ještě neotevřely. 

https://radiozurnal.rozhlas.cz/prazske...trebovali-ukryt-jaderne-zbrane-7638660 

 

46. Hodně nezvyklá slova na Českém rozhlase. O  roce 1968. 

parlamentnilisty.cz | 11. 10. 2018 | kas | Téma: Historické podzemí 

Mohlo být pražské jaro jen záminkou pro umístění sovětských vojsk na území ČR? Byly na území 

ČR jaderné zbraně? Co všechno se odehrávalo v bunkrech? O tom hovořil Ladislav Lahoda, prezident 

Společnosti pro výzkum historického podzemí, který tyto prostory mapuje a navštěvuje. Své teorie 

svěřil v pořadu Host Lucie Výborné na Českém Rozhlase  Radiožurnálu. Interview je k dispozici na 

YouTube. 

Lahoda mluvil o tom, jak se po odjezdu sovětských vojsk vyrojila celá řada legend o tom, co zde 

vlastně všechno bylo. Raketová sila, desetipatrové bunkry, jaderné zbraně. Lahoda se rozhodl tyto 

fámy prověřit. Když prozkoumával s kolegy prostory v Ralsku, říká, že bunkrů našli jen málo, protože 

je Rusové prý maskovali a zasypávali. Lahoda také zmínil, že lést do podzemí vyžaduje opatrnost, 

protože nemohl vědět, co se tam nachází. Prostory mohly být dokonce zaminované nebo v nich mohl 

být sklad jaderného paliva. V devadesátých letech, kdy expedice proběhla, navíc nebyly ani letecké 

snímky, mapy ani mobilní telefony. Pak přešla řeč na krycí akci Javor. Krycí akce Javor byla podle 

Lahody určena k výstavbě tří speciálních objektů na území Československa, kde měly být uloženy 

jaderné zbraně. Plán údajně vznikl ještě před příchodem ruských vojsk, uvažovalo se o tom prý už od 

roku 1962 a souhlas k výstavbě dala československá vláda až v roce 1965. Jenže k tomuto souhlasu 

podle Lahody patřil i dovětek, že až budou sklady hotové, tak přijede speciální sovětská brigáda, která 

je bude hlídat. Českoslovenští politici prý tuto možnost neuvítali, takže výstavbu zdržovali. Podle 

některých historiků pak invaze z roku 1968 byla jen záminka pro rozmístění jaderných zbraní.  

Objekty prý byly sofistikované a měly vydržet zásah atomové pumy o síle až 3 megatuny a 

kapacita jaderných hlavic byla údajně 80 kusů na jeden. Co se týče výzbroje, prý se můžeme jen 

dohadovat, ale mělo se jednat o hlavice raket SCUD, dále munice pro jaderné dělostřelectvo.      

V Ralsku se prý zatím žádný „pořádný“ velitelský bunkr nenašel, ačkoliv je podle Lahody zřejmé, 

že tam musel být. Pak Lahoda popisoval jiné velitelské bunkry, například Velký Hlavákov. Zde se 

nacházely tunely zvící pražského metra, 87 pancéřových dveří, 45 tisíc litrová nádrž na vodu, 6 

elektráren a dokonce i nádrž na vodku. „Je zcela jasné, že bysme útočili my,” vyjádřil se Lahoda k 

možné třetí světové válce, s tím, že obranný bunkr by přece nebyl u západních hranic. Lahoda zmínil, 

že u nás byly i těžší jaderné zbraně a jiné bunkry než typu Javor. Lahoda také srovnával, jaké vybavení 

bylo uvnitř bunkrů, a jaké měli vojáci, kteří bunkry strážili v okopech a bydleli v zemljankách. Prý 

ani československá armáda nebyla lepší.  

„Kdyby válka vypukla odpoledne nebo o  víkendu, to by bylo neštěstí. Všichni důstojníci byli buď 

doma, nebo v hospodě,” uchechtl se Lahoda. 

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/m...68-55003?utmsource=nm&utm_medium=xml 
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47. Turistické služby Plzeňského Prazdroje získaly certifikaci Českého systému kvality služeb 

e-vsudybyl.cz | 17. 10. 2018 | Téma: Plzeň 

2media.cz | 17. 10. 2018   

Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, Konferenční centrum SECESE,  

Návštěvnická centra pivovarů Plzeňský Prazdroj, Velkopopovický Kozel a Radegast – pět 

čerstvých držitelů certifikátu Českého systému kvality služeb. Oficiální osvědčení je zárukou 

vstřícného přístupu k zákazníkům, což ostatně dokládá i nově spuštěné rezervační oddělení v 

Plzeňském Prazdroji. Zájemci si nyní mohou rezervovat všechny typy prohlídek, zážitkových 

programů, ale i pronájmy konferenčních prostor a pivovarských šaland na jednom místě, 7 dní v 

týdnu!  

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem 

pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících 

službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála 

cestovního ruchu – CzechTourism. „ Jsme rádi, že jsme certifikace pro naše Návštěvnická centra v 

pivovarech získali a že takovýto systém kvality existuje. Věřím, že certifikace přispěje obecně ke 

zvýšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu,“ konstatoval Rudolf Šlehofer, manažer 

rozvoje cestovního ruchu a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje.  

Nové rezervační oddělení je k dispozici 7 dní v týdnu od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 377 

062 888 či e-mailu Reservations@asahibeer.cz. „Věřím, že tohle propojení služeb a využití synergií 

našich provozů je tou správnou cestou a zároveň nám to umožní posunout naše služby na ještě vyšší 

úroveň,“ dodává Pavla Mášková, manažerka návštěvnických a komerčních služeb.  

 

48. Oslavy kulatin republiky po havířsku 

5plus | 19. 10. 2018 | Jaroslava Šašková | Příbram 

Hornický skanzen, Muzeum zlata, špýchar Prostřední Lhota, skanzen Vysoký Chlumec a Památník 

Vojna budou příští neděli mimořádně přístupné zdarma.  

U příležitosti státního svátku vzniku samostatné Československé republiky a Dne Středočeského 

kraje si mohou zájemci v neděli 28. října všechny expozice Hornického muzea a jeho mimo 

příbramské pobočky prohlédnout zdarma. „V areálu Ševčinského dolu bude navíc od 10 do 16 

hodin připraven zábavný program pro rodiče s dětmi nazvaný Havířské šprýmování, který hravou 

formou přiblíží práci i každodenní život horníků v minulosti,“ zve do březohorského skanzenu 

Stanislava Moravcová.  

Návštěvníci se mohou těšit na oblíbenou havířskou štreku, kde se vžijí do role horníků, kteří 

vyrubanou stříbrnou a olověnou rudu dopravovali na povrch. Také zjistí, jak náročné bylo prolézat 

úzkou štolou za světla kahanu. „Zájemci, kteří si přinesou kladívka, si při kutání na odvalu zkusí své 

štěstí při hledání vzorků minerálů,“ říká Moravcová. Pro účastníky budou rovněž připravena 

tematická stanoviště vztahující se ke stému výročí vzniku Československa a k oslavám tohoto 

kulatého jubilea. „Návštěvníky oblečené v barvách trikolóry vítáme,“ vyzývá Stanislava Moravcová.  

Hornické muzeum je otevřené od 9 do 17 hodin. Součástí skanzenu na Březových Horách je 

Ševčinská šachta z roku 1813, která vznikla na místě středověkého dolu z 16. století, dále důl 

Vojtěch z roku 1779 a důl Anna založený roku 1789.  

Rodiče dětí školou povinných zřejmě potěší, že Hornické muzeum bude mimořádně otevřené také 

v pondělí 29. října, kdy mají jejich ratolesti podzimní prázdniny. Volný den si tak mohou společně 

zpestřit třeba jízdou důlním vláčkem z nádvoří Ševčinského dolu k dolu Vojtěch nebo Prokopskou 

štolou či se vypravit na procházku tajuplným historickým podzemím.  

Novoknínské dýňování  

Prázdninový program připravilo také Muzeum zlata v Novém Kníně. V sobotu 27. října pořádá 

výrobu originálních lampiček z dýní, zdobení strašidelných perníků, výrobu podzimních dekorací a 

další tvoření pro celou rodinu. Dýňování se koná v restauraci Na Merendě od 14 do 18 hodin.  

Pod pokličku mistru cukráři mohou až do příští neděle nahlédnout návštěvníci špýcharu v 

Prostřední Lhotě. Součástí výstavy cukrářských forem a dalšího vybavení příbramských 
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cukrářských dílen jsou také historické recepty na sušenky, perníky, zmrzliny a další sladké 

pochoutky. Špýchar je v říjnu přístupný o víkendech od 9 do 17 hodin.  

Běh pro republiku  

Již pozítří se v okolí Památníku Vojna poběží Běh pro republiku, který má připomenout osudy 

generála Tomáše Sedláčka, Františka Zahrádky a dalších lidí uvězněných v tomto a ostatních 

komunistických táborech v 50. a 60. letech minulého století. „Mnozí z nich se často ocitli na útěku a 

museli tedy běžet, proto nyní pořádáme běh svobody a demokracie,“ říká organizátor běhu Josef 

Hovorka. Start je v 10:30 hodin. Okruh zavede běžce kolem Památníku Vojna přes Žežice a Lešetice 

zpět k památníku. Celá trasa je dlouhá pět kilometrů. „Každé startovní číslo bude navíc obsahovat 

unikátní QR-kód s příběhem a na číslo bude možné napsat i to, pro koho běžíme,“ dodává Josef 

Hovorka. Pořadatelé se inspirovali v Berlíně, kde se každý rok koná běh podél Berlínské zdi jako 

připomínka všech, kteří zde v letech 1961 až 1989 zahynuli při pokusu dostat se na svobodu. 

Foto popis: Velkou atrakcí je pro nejmenší návštěvníky Hornického skanzenu na Březových 

Horách jízda důlním vláčkem a hned po ní hledání hornin na odvalu.  

Foto popis:  Zdarma je příští neděli přístupný také Památník Vojna (na snímku). Již pozítří se zde 

koná vzpomínkový Běh pro republiku.  

 

49. Tři jednotky hasičů nacvičovaly záchranu zraněných speleologů z břidlicového lomu ve 

slezské Čermné 

pozary.cz | 22. 10. 2018 | Téma: Čermná ve Slezsku. 

Tři jednotky hasičů, včetně lezeckých specialistů ze stanice HZS Moravskoslezského kraje v 

Opavě, se zapojily na konci uplynulého týdne do taktického cvičení složek IZS, zaměřeného na 

záchranu dvou amatérských speleologů  (muže a ženy) v bývalém břidlicovém lomu na okraji obce 

ve Slezsku.  

Muži se pod nohama na okraji lomu uvolnily břidlicové desky a sklouznul do důlního díla asi 12 

metrů hluboko. Vážně se zranil, nebyl schopen pohybu, byl však při vědomí, křičel bolestí a volal 

ženu o pomoc. Jeho kolegyni uhodila uvolněná břidlice do hlavy, dolů ale nespadla.  

I když byla zraněná a zmatená, nakonec se jí podařilo najít signál pro mobilní telefon a dovolala 

se na tísňovou linku hasičů 150. Nedokázala ale přesně určit, kde se lom nachází.  

Na předpokládané místo události vyjely základní složky Integrovaného záchranného systému 

(IZS) – tři jednotky hasičů (dvě jednotky HZS MSK – ze stanic Vítkov a Opava, dobrovolní hasiči 

Budišovice nad Budišovkou), ZZS MSK a Policie ČR, které začaly pátrat po oznamovatelce a 

současně zachraňovat zraněného muže ze svážné hrany u důlního díla pomocí lanové techniky.  

Muž byl nalezen již v bezvědomí, hasiči mu poskytli předlékařskou pomoc a uložili ho do 

evakuačních nosítek. Vytáhli jej nahoru pomocí lanové techniky, kterou přivezla a použila 

specializovaná lezecká skupina ze stanice HZS MSK v Opavě.  

Nalezli také zraněnou ženu, oba amatérské speleology transportovali k osádce ZZS MSK. 

 

50. Turistické služby Plzeňského Prazdroje získaly certifikaci Českého systému kvality služeb 

gastroahotel.cz | 22. 10. 2018 | Téma: Plzeň 

Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, Konferenční centrum SECESE. 

Návštěvnická centra pivovarů Plzeňský Prazdroj, Velkopopovický Kozel a Radegast – pět 

čerstvých držitelů certifikátu Českého systému kvality služeb. Oficiální osvědčení je zárukou 

vstřícného přístupu k zákazníkům, což ostatně dokládá i nově spuštěné rezervační oddělení v 

Plzeňském Prazdroji. Zájemci si nyní mohou rezervovat všechny typy prohlídek, zážitkových 

programů, ale i pronájmy konferenčních prostor a pivovarských šaland na jednom místě, 7 dní v 

týdnu!  

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem 

pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících 

službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála 

cestovního ruchu – CzechTourism. „ Jsme rádi, že jsme certifikace pro naše Návštěvnická centra v 
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pivovarech získali a že takovýto systém kvality existuje. Věřím, že certifikace přispěje obecně ke 

zvýšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu,“ konstatoval Rudolf Šlehofer, manažer 

rozvoje cestovního ruchu a péče o historické dědictví Plzeňského Prazdroje. 

Nové rezervační oddělení je k dispozici 7 dní v týdnu od 9 do 17 hodin na telefonním čísle 377 

062 888 či e-mailu Reservations@asahibeer.cz. „Věřím, že tohle propojení služeb a využití synergií 

našich provozů je tou správnou cestou a zároveň nám to umožní posunout naše služby na ještě vyšší 

úroveň,“ dodává Pavla Mášková, manažerka návštěvnických a komerčních služeb.  

 

51. Rusové u nás chtěli mít své zbraně 

Týdeník Rozhlas | 22. 10. 2018 | Radioservis, a. s. | Téma: Historické podzemí   

Před padesáti lety okupovali Československo vojáci Varšavské smlouvy. A nepřijeli s prázdnou. 

Ladislav Lahoda, prezident Společnosti pro výzkum historického podzemí, po roce 1990 objevoval 

místa, ze kterých dodnes mrazí. „Pražské jaro roku 1968 mohlo být jen záminka. Rusové u nás 

potřebovali ukrýt jaderné zbraně,“ říká Ladislav Lahoda, který byl 11. října ve vysílání Radiožurnálu 

Hostem Lucie Výborné. 

* Když se řekne historické podzemí, tak to mohou být staré doly, katakomby, kostnice, tajné 

chodby, kanalizace, různé vojenské objekty. Kolik podzemních prostor jste prozkoumal vy? 

To se za těch čtyřicet let, co se průzkumu historického podzemí věnuji, nedá spočítat. U nás jsem 

byl patrně všude, hodně jsme jezdili na Slovensko, také do Polska a poslední dobou 

zkoumáme historické podzemí ve Švýcarsku, to je skutečně dosud neprobádaná krajina.  

* Jak jste se dostal k průzkumu podzemních prostor, které u nás zůstaly po sovětské 

armádě?  

Když Rusové v roce 1991 odcházeli, mezi lidmi se vyprávělo všelicos o tom, co ve vojenských 

prostorech mají - raketová sila, desetipatrové podzemní bunkry… 

* Jaderné zbraně také?  

Ano, samozřejmě. Nás ale tehdy zajímalo hlavně podzemí, bunkry. Ralsko, Milovice, Libavá, 

Doupov… Když jsme tam přijeli, zažívali jsme zvláštní pocity. Liduprázdná krajina, jenom zvěř, 

nikde nikdo. Za dva dny jsme ušli třeba čtyřicet kilometrů a nepotkali jsme vůbec nikoho. Bunkrů 

jsme ze začátku objevili strašně málo, sovětští vojáci je totiž zasypávali a zamaskovávali. Začali jsme 

ale nacházet jiné zajímavé stavby a útvary, o kterých jsme netušili, k čemu by mohly sloužit. Tak 

jsme de facto začali zkoumat armádní minulost. Psal se ale rok 1991, k dispozici jsme neměli internet, 

spolehlivé mapy ani letecké snímky. Nebyly ani mobilní telefony. 

* Jak pak takový průzkum vypadá? 

Namístě je především opatrnost. Zaminované mohou být už dveře do takového objektu. Nevíte 

také, zda je v podzemí uložený radioaktivní odpad nebo chemické látky, takže musíte mít detektory, 

dobrá světla.  

* Musíte mít také povolení? 

Povolení musí dát samozřejmě majitel pozemku, jenže když odešli Rusové, všechny bunkry, které 

tady vybudovali, oficiálně neexistovaly, takže nemohly nikomu ani patřit. 

* Co byla krycí akce Javor?  

Krycí akce Javor byla výstavba tří speciálních objektů na našem území, v nichž měly být uloženy 

jaderné zbraně. Tento plán tady byl ale ještě před srpnovou invazí. O uložení jaderných zbraní u nás 

se uvažovalo od roku 1962 a teprve v roce 1965 československá strana souhlasila s tím, že tady Rusům 

vybudujeme tři sklady. Každý z nich je ovšem dvojitý, ve skutečnosti se tak jedná o šest skladů, které 

měly sloužit pravděpodobně pro uložení dělostřeleckých jaderných nábojů a hlavic pro operačně 

taktické rakety. Ty sklady jsme začali stavět, měly být dokončeny zhruba kolem roku 1968. Jenže 

dohoda pravila, že jakmile budou objekty dokončeny, přijede sem zvláštní sovětská brigáda, která si 

jaderné zbraně bude sama hlídat. Naši tehdejší soudruzi však nechtěli, aby u nás byla rozmístěna 

sovětská vojska, proto výstavbu zdržovali.  
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* A 21. srpna speciální jednotka opravdu přijela… 

Někteří vojenští historici dokonce připouštějí možnost, že pražské jaro 1968 se pro Rusy stalo 

záminkou. Oni tady prostě potřebovali rozmístit své jaderné zbraně a my jim v tom v podstatě bránili. 

Po srpnu 1968 Rusové objekty okamžitě obsadili a od té doby až do roku 1991 se tam žádný český 

voják nedostal.  

* Co se s těmi objekty stalo?  

Každý z nich měl vydržet přímý zásah atomové bomby o výkonu tři megatuny. Do každého skladu 

se vešlo odhadem osmdesát jaderných hlavic, jejich výstavba vyšla asi na 430 milionů korun, což v 

té době byly veliké peníze. Objekty stavěly československé firmy podle ruských výkresů a Rusové 

dodali pouze vnitřní vybavení skladů a samozřejmě - teoreticky - přivezli i jaderné zbraně. Ze všech 

šesti jaderných skladů typu Javor je dnes veřejně přístupný pouze ten v Brdech mezi obcemi Míšov 

a Borovno, je v něm muzeum studené války. 

* Co tam bylo konkrétně za jaderné zbraně? Víme to? 

Můžeme jenom spekulovat, protože ruské archivy, speciálně archiv Gumo 12, se ještě neotevřely 

a asi ještě dlouho neotevřou. Lze ale vycházet z plánů Československé lidové armády. Například plán 

z roku 1964 stanovil, že pokud zaútočíme na západní Evropu, dostane naše armáda od Rusů 131 

jaderných raket a atomových bomb, aby mohla provést první úder. Zbraně jsme měli dostat do tří 

hodin od vyhlášení rozkazu. Je tedy jasné, že tyto zbraně se musely nacházet na našem území. 

Vycházíme i z toho, jaké zbraně jsme měli k dispozici my. Kupříkladu rakety Skat - tudíž tu logicky 

musely být i jaderné hlavice pro tento druh raket. Ty mají výkon asi osmdesát kilotun, což je při 

srovnání jaderných zbraní vlastně málo, ale pořád je to šestkrát větší výkon, než jaký srovnal se zemí 

Hirošimu… 

Foto popis:  „Někteří vojenští historici připouštějí možnost, že pražské jaro se pro Rusy stalo 

záminkou. Oni tady prostě potřebovali rozmístit své jaderné zbraně, “ říká prezident Společnosti 

pro výzkum historického podzemí Ladislav Lahoda.  

 

52. Peníze do labyrintu na Proseku 

Metro | 22. 10. 2018 | ČTK Mafra, a.s. | Téma: Praha 

Radnice devítky pokročí ve zpřístupnění proseckého podzemí. 

Rovných 23 milionů korun. Tolik investuje Praha 9 do rozsáhlých úprav historického podzemí, 

vybudování únikového východu, vzduchotechnického vrtu a technického řešení průzkumné šachty. 

Rovněž se chystá podzemní tematická expozice, která by měla zahrnovat historii podzemní těžby 

písku v Praze 9 a zprostředkovat pohled do podzemního stavitelství. 

Ve skalách zůstal po těžbě v bývalé Haplově pískovně labyrint podzemních chodeb, jehož 

historická hodnota je podle mluvčí devítky Marie Kurkové nevyčíslitelná. „Je to nejrozsáhlejší 

souvislý podzemní objekt svého druhu na území Prahy,“ uvedla. 

Komplex je ale v havarijním stavu kvůli tomu, že byl dlouho volně přístupný. Lokalita naučné 

stezky a podzemí byla zanedbaná, zdržovali se tu bezdomovci a vznikaly tu černé skládky. „Proto 

jsme iniciovali vznik několika studií a geologických průzkumů a snažili se zajistit prostředky na 

obnovu této lokality ze strukturálních fondů EU. Záměr jsme přitom rozdělili na několik etap s tím, 

že nejprve revitalizujeme naučnou stezku Amerika, která se nachází na skalách a je rozšířena o 

vyhlídku, potom teprve zpřístupníme podzemí,“ uvedl radní Zdeněk Davídek. V minulých letech 

radnice investovala do úprav okolí a vybudování vyhlídky 13,5 milionu korun. Polovinu tvořila 

dotace z evropských fondů.  

Radnice nechala vybudovat vyhlídkovou terasu se zázemím, cesty, parkování, pěší vyhlídkovou 

trasu po hraně proseckých skal směrem k ulici Nad Kundratkou jako rozšíření dřívější naučné stezky. 

Nynější stavební práce jsou v další fázi územního řízení. Zatím není jasné, kdy by mohlo být 

podzemí otevřeno veřejnosti. 
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53. Praha 9 připravuje další etapu ke zpřístupnění proseckého podzemí 

nasregion.cz | 23. 10. 2018 | Téma: Prosek 

Radnice Prahy 9 připravuje další etapu ke zpřístupnění proseckého podzemí. Za 23 milionů korun 

nechá upravit historické podzemí, vybudovat únikový východ, vzduchotechnický vrt a technické 

řešení průzkumné šachty, sdělila mluvčí městské části Marie Kurková. Nyní je další etapa ve fázi 

územního řízení a není jasné, kdy by mohlo být podzemí otevřeno veřejnosti.  

Podzemní tematická expozice by měla zahrnovat historii podzemní těžby písku v Praze 9 a 

zprostředkovat pohled do podzemního stavitelství.  

Ve skalách zůstal po těžbě v bývalé Haplově pískovně labyrint podzemních chodeb, jehož 

historická hodnota je podle Kurkové nevyčíslitelná. „Je to nejrozsáhlejší souvislý podzemní objekt 

svého druhu na území Prahy,“ uvedla. Komplex je ale v havarijní stavu kvůli tomu, že byl dlouho 

volně přístupný. 

Lokalita naučné stezky a podzemí byla zanedbaná, zdržovali se tu bezdomovci a vznikaly tu černé 

skládky. „Proto jsme iniciovali vznik několika studií a geologických průzkumů a snažili se zajistit 

prostředky na obnovu této lokality ze strukturálních fondů EU. Záměr jsme přitom rozdělili na 

několik etap s tím, že nejprve revitalizujeme naučnou stezku Amerika, která se nachází na skalách a 

je rozšířena o vyhlídku, potom teprve zpřístupníme podzemí,“ uvedl radní Zdeněk Davídek (za 

STAN, dříve HPP).  

V minulých letech radnice investovala do úprav okolí a vybudování vyhlídky 13,5 milionu korun 

s DPH. Polovinu tvořila dotace z evropských fondů. Radnice nechala vybudovat vyhlídkovou terasu 

se zázemím, cesty, parkování, pěší vyhlídkovou trasu po hraně proseckých skal směrem k ulici Nad 

Kundratkou jako rozšíření dřívější naučné stezky. 

Opuštěný důl v podzemí Proseckých skal sloužil k podzemní těžbě písku. Výhodou podzemní 

těžby bylo, že se písek mohl těžit i v zimě, kdy byla v chodbách stálá teplota kolem devíti stupňů 

Celsia. Největšího rozmachu těžba na Proseku dosáhla pravděpodobně v letech 1885 až 1925. Za 

druhé světové války bylo podzemí upraveno na protiletecký kryt. 

 

54. Zpřístupnění proseckého podzemí 

ctidoma.cz | 24. 10. 2018 | Téma: Prosek 

Radnice Prahy 9 připravuje další etapu ke zpřístupnění proseckého podzemí. Za 23 milionů korun 

nechá upravit historické podzemí, vybudovat únikový východ, vzduchotechnický vrt a technické 

řešení průzkumné šachty. Nyní je další etapa ve fázi územního řízení a není jasné, kdy by mohlo 

být podzemí otevřeno veřejnosti. 

 

55. Co skrývá pražské podzemí? Protiatomové kryty, mumie i jeskyně s netopýry 

nusle.cz | 02. 11. 2018 | hradcany.cz | Téma: Praha 

Pod hlavním městem se nachází stovky historických sklepení a chodeb, ale také jeskyně. Sloužili 

jako tajné továrny, pohřebiště nebo sklad ledu z Vltavy. 

 

56. Co skrývá pražské podzemí? Protiatomové kryty, mumie i jeskyně s netopýry 

prazsky.denik.cz | 02. 11. 2018 | Vltava Labe Media, a.s. | Téma: Praha 

Pod hlavním městem se nachází stovky historických sklepení a chodeb, ale také jeskyně. Sloužili 

jako tajné továrny, pohřebiště nebo sklad ledu z Vltavy.  

Podzemí hlavního města je protkáno tajnými chodbami, stokami a dalšími na první pohled 

ukrytými stavbami. „Všichni víme, jak vypadá Praha nad zemí, co však ukrývá pod svým povrchem? 

O víkendu budou mít zájemci možnost poznat Prahu i jinak,“ říká Lucie Kordíková, pořadatelka 

třetího ročníku akce Na den pod zem. 

Již tuto sobotu a neděli se otevře podzemí jedenácti pražských objektů, z nichž některé jsou běžně 

veřejnosti nepřístupné. Prohlídky jsou organizované zdarma a je nutné si je zarezervovat. Největší 
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zájem letos projevili Pražané o návštěvu Letenské stoky, do které se dostanou téměř 40 metrů 

hlubokou šachtou na Letenské terase. 

Na začátku akce, která letos oslovila 1800 zájemců, stálo zadání školní práce. „Původně školní 

projekt za tři roky vyrostl a stala se z něj žádaná akce,“ dodává Kordíková z pořádajícího spolku 

Unimakers. Pražské podzemní prostory podle ní nabízejí nejenom strašidelná a tajemná zákoutí, ale 

i nevšední pohled na historii. Pod Branickou skalou a Divokou Šárkou jsou na dotek blízko i přírodní 

vědy. Místa jsou totiž zimovišti netopýrů, v Braníku pak geology zaujmou pískovce z období 

druhohor.  

„Nejvíc mě nadchlo spletité podzemí Národního divadla, jedná se o rozlehlý podzemní prostor 

sestávající z několika pater, která ukrývají poklady, jako je historický kočár, tematické kulisy nebo 

starý automobil,“ popisuje Kordíková.  

Zajímavými podzemními prostory disponuje i DAMU a divadlo DISK v Karlově ulici, 

návštěvníci se v nich mohou podívat do divadelního zákulisí a dílen. Historické sklepy nabízejí 

neopakovatelnou atmosféru, z té těží i divadlo Ungelt kousek od Staroměstského náměstí, jehož 

komorní scéna se nachází v románském sklepení.  

Překvapení nabízí i podzemní krypta kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, který 

proslavilo Pražské Jezulátko. Přímo pod procházejícími turisty se v kostele ukrývají ostatky desítek 

mnichů, měšťanů i neznámých chudých lidí. Mikroklima na místě způsobilo, že se jejich těla 

mumifikovala.  

To si můžou návštěvníci prohlédnout podrobně na třech prosklených hrobech. 

 

57. Připravuje se další etapa zpřístupnění proseckého podzemí 

Naše Praha 9 | 02. 11. 2018 | Strategic Consulting | Téma: Prosek 

Bude to stát 23 milionů a jde o úpravu historického podzemí, kde vznikne vybudovat únikový 

východ, vzduchotechnický vrt a celé technické řešení průzkumné šachty. Návrh úprav prochází 

územním řízením.  

Po dokončení, jehož termín ale zatím není jasný, by se návštěvníci mohli dozvědět více o vzniku 

podzemí (dodnes si část obyvatel Prahy myslí, že jde o přirozené jeskyně) a historii podzemní těžby 

písku.  

Labyrint chodeb v Haplově pískovně je nejrozsáhlejším souvislým podzemním objektem svého 

druhu na území Prahy. Bohužel byl částečně poničen, protože byl léta volně přístupný a podepsali 

se na něm různí vandalové.  

Vznikaly tu i černé skládky a podzemí se stalo i místem pro bezdomovce. Radnice Prahy 9 v první 

etapě úprav zprovozní naučnou stezku Amerika, kde je i zajímavá vyhlídka na Prahu, a pak se otevře 

i podzemí. 

V minulých letech radnice investovala do úprav okolí a vybudování vyhlídky 13,5 milionu korun, 

z čehož polovina přišla z evropských fondů. Návštěvníci mohou využívat vyhlídkovou terasu se 

zázemím, cesty, parkování a pěší vyhlídkovou trasu po hraně proseckých skal směrem k ulici Nad 

Kundratkou.  

Písečný důl v nitru Proseckých skal umožňoval těžit písek i v zimě. Stálá teplota se tu pohybovala 

kolem 9 stupňů Celsia. Největšího rozmachu těžba na Proseku dosáhla v letech 1885 až 1925. Za 

druhé světové války bylo podzemí upraveno na protiletecký kryt. Zpřístupnění plánovalo už město 

Praha, kdy mělo být prostřednictvím Kolektorů Praha a.s. investováno kolem 90 milionů korun. Z 

toho ovšem sešlo a nyní se kolem proseckých skal a Proseckého podzemí neustále vznáší otazník, 

jaký bude osud celého území, protože má více vlastníků a jsou tu i rozpory mezi radnicemi Prahy 9 

a Prahy 8. 
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58. Rudolf II. a jeho město s náhledem do alchymie… Na rudolfovské Hornické muzeum 

přispěla EU 

Czechberry s.r.o | 12. 11. 2018 | Téma: Rudolfov 

Hornické muzeum funguje v Rudolfově už 22 let. Čtyři roky je pak v obnoveném 

Perkmistrovském domě. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku hornické expozice nebo renesanční 

tance a divadlo. Na jeho umístění do nových prostor přispěla Evropská unie.  

„Projekt Rekonstrukce Perkmistrovského domu na Hornické muzeum Rudolfov byl podpořen z 

Regionálního operačního programu Jihozápad. Rekonstrukce celého objektu zahrnovala mimo jiné 

výměnu oken, dveří, podlah i střechy. Celková dotace byla vyšší než 16,4 milionu korun,“ uvedla 

Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který 

administroval dotaci z EU.  

Expozice hornictví a těžby stříbra v Rudolfovské oblasti a další. 

Muzeum bylo založeno roku 1996 Vratislavem Klabouchem v objektu městské knihovny. Díky 

vedení města Rudolfov, které v roce 2012 uspělo se svou projektovou žádostí ve 23. kole výzvy 

Regionálního operačního programu Jihozápad, je v obnoveném Perkmistrovském domě. Dnes 

rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit pro cestovní ruch na Českobudějovicku.  

„Objekt je vybaven potřebným mobiliářem včetně audiovizuální techniky. Zaměření muzea je 

rozděleno do tří částí. Expozice hornictví a těžby stříbra v Rudolfovské oblasti včetně historie 

dolování na území jižních Čech, expozice Rudolf II. a jeho město s náhledem do alchymie, prubířství 

a mincovnictví. Třetí expozicí jsou pak Stručné dějiny a život města od napoleonských válek po 

dnešek. Muzeum svým zaměřením získalo jedinečnou pozici mezi muzei v rámci Českobudějovicka 

i celého Jihočeského kraje. Součástí muzea je také muzejní knihovna a badatelna s možností 

prezenčního studia odborné literatury a multifunkční sál pro putovní výstavy, přednášky nebo 

komorní kulturní akce například v rámci hornických slavností,“ sdělil Petr Podhola, místopředseda 

Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.  

O unikátní památce Perkmistrovský dům. 

Perkmistrovský dům v Rudolfově byl postaven roku 1591 v souvislosti s povýšením Rudolfova 

na svobodné horní město jako sídlo královského báňského úředníka – perkmistra. Je chráněn jako 

kulturní památka České republiky.  

Od počátku sloužil nejen pro výkon správy královského úřadu, ale i pro bydlení úředníků. Státní 

báňská správa sídlila v Rudolfově do poloviny 19. století, kdy byla nakrátko přesunuta do Dobré 

Vody a nakonec do Českých Budějovic. Od roku 1690 se Permistrovský dům navíc stal sídlem rychty 

a výkon správy města v něm zůstal až do roku 2009, kdy byl k městský úřad kvůli havarijnímu stavu 

domu přesunut do budovy České pošty. Perkmistrovský dům sloužil i k dalším účelům spojeným s 

veřejným zájmem – jako například chudobinec s chorobincem, hostinec, městská záložna i četnická 

stanice. Perkmistrovský dům byl rekonstruován a po slavnostním znovuotevření 13. září 2014 slouží 

jako Hornické muzeum, infocentrum a odborná knihovna.  

Psali jsme.  

Památkově cenná je renesanční výzdoba fasády domu, zejména vstupní portál s aliančním znakem 

Hölzlů ze Sternsteinu a Prünningů z Prünningberku a troje sluneční hodiny. Roku 1821 byla obnovena 

na střeše domu novorenesanční věžička s hornickými symboly zkřížených kladiv. Tradovalo se, že 

ve sklepení domu je zazděná chodba spojující objekt s historickým podzemím Rudolfovského 

rudného revíru. Při rekonstrukci domu v roce 2014 však byla tato hypotéza vyvrácena, neboť ve 

sklepení se sice nacházejí dva otvory v kamenném zdivu, ale severní vede do malé kaverny se 

zřetelnou grafitickou žilou v rostlém skalním materiálu a jižní s portálem do původní kamenné klenuté 

chodby stoupající nad venkovní terén. Tato chodba patrně sloužila jako vjezd do rozsáhlých sklepních 

prostor, kde mohla být umístěna prubířská dílna, v níž se vytěžené stříbro vážilo, měřilo a 

analyzovalo. 
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59. Průzkum prachatického podzemí bude jednou z priorit 

info-sumava.cz. | 12. 11. 2018 | Téma: Prachatice 

Práce na možném zpřístupnění a turistickém využití prachatického historického podzemí budou 

v tomto volebním období pokračovat. Otázkou je zatím v jakém rozsahu a s jakým výsledkem, ale 

průzkum podzemí má podporu i části opozice a starosta Martin Malý ho po svém znovuzvolení 

označil za jednu z priorit vedení města. A stále s průzkumem a možným využitím podzemí počítá i 

strategický plán. 

60. Průzkum prachatického podzemí bude jednou z priorit 

jcted.cz |12. 11. 2018 | Jižní Čechy Teď | Téma: Prachatice 

Práce na možném zpřístupnění a turistickém využití prachatického historického podzemí 
budou v tomto volebním období pokračovat. Otázkou je zatím v jakém rozsahu a s jakým výsledkem, 

ale průzkum podzemí má podporu i části opozice a starosta Martin Malý ho po svém znovuzvolení 

označil za jednu z priorit vedení města. A stále s průzkumem a možným využitím podzemí počítá i 

strategický plán.  

Plán prozkoumat podzemí prachatického historického jádra a využít ho v turistice se tu občas 

objevuje. Dosud se mu ale radnice nevěnovala tak seriózně jako nyní. K jeho velkým propagátorům 

patřil a patří třeba Jan Bauer z ODS. A podporu měl tento plán a má i v zastupitelstvu, které ho dalo 

nakonec do strategického plánu, a ten počítal, že letos vznikne k tomuto projektu studie.  

Problém se ale ukázalo to, že o podzemních prostorech nejsou oficiální a seriózní informace. 

Radnice proto požádala o informace veřejnost a poptala se specializovaných firem, kolik by stál 

odborný průzkum podzemí, který by také hledal prostory, o kterých se neví. Odhad cen se pohyboval 

kolem 3,5 milionu korun a radní rozhodnutí o tom, jestli průzkum zaplatí, nechali na nové zastupitele. 

„Mrzí mě, že rada nenašla odvahu s tím něco dělat,“ řekl zastupitel Jan Bauer. „Prachatice to 

potřebují a Prachatice potřebují nové nápady.“ 

To, že starosta Martin Malý průzkum zmínil mezi prioritami na toto volební období, znamená, že 

nápad má dál podporu. Ale také tu panuje opatrnost kvůli tomu, že náklady na průzkum mohou přijít 

vniveč a neobjeví se nic, co by mohlo být turisticky zajímavé. Informace o prachatickém podzemí 

mají totiž často charakter až legend – jako třeba o chodbě z města na Skalku. „Ještě ji nikdo nikdy 

neviděl, aby o ní řekl něco konkrétního,“ řekl vedoucí stavebně správního odboru města Antonín 

Jurčo. Ve vedení města se proto průzkum připouští, ale spíše opatrně po etapách. „Není to špatná 

myšlenka. Mělo by se začít třeba u našich objektů,“ řekl místostarosta Jan Klimeš. 

 

61. V Hlinsku budou mít lidé možnost vidět opuštěné vojenské prostory a bunkry 

13. 11. 2018 ČRo Pardubice;  Český rozhlas; Téma: Hlinsko 

Ota Gutwirth, moderátor  

V Hlinsku budou mít lidé možnost vidět opuštěné vojenské prostory a bunkry. Přednáška spojená 

s promítáním začíná v kinosále multifunkčního centra v osmnáct hodin. Ladislav Lahoda ze 

Společnosti pro výzkum historického podzemí bude vyprávět o období studené války a představí 

materiály o jaderných skladech, vojenských střelnicích nebo rozpadajících se armádních areálech. 

 

62. Ve sklepních katakombách se v zimě zahřejete 

14. 12. 2018 Právo Víkend; Téma: Historické podzemí  

Mnoho českých měst je doslova prošpikováno udržovanými sklepními chodbami, do nichž je 

možné proniknout i mimo hlavní turistickou sezonu. Navíc nyní, kdy teploty klesají pod bod mrazu, 

vám tu bude o poznání tepleji. Máme pro vás pár tipů. 

Plzeň  

Plzeňské historické podzemí patří k historii i současnosti města Plzně a rozhodně stojí za 

návštěvu. Labyrint chodeb, které vedou pod celým historickým jádrem, je dlouhý téměř devatenáct 

kilometrů. Zpřístupněnou trasu dlouhou osm set metrů absolvujete s průvodcem.  
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Představí vám chodby, sklepy a studny, které byly pod Plzní budovány od 14. století. Dozvíte se 

také, jak podzemí vznikalo a díky exponátům proniknete do historie města a každodenního života 

středověkých obyvatel. Prohlídková trasa končí ve vodárenské věži, kde uvidíte čerpací stroj a repliku 

velkého vodního kola.  

„Pokud vám již bylo 18 let, získáte na závěr prohlídky pivenku, se kterou si ve vybraných 

plzeňských restauracích vychutnáte pivo Pilsner Urquell,“ usmívá se manažerka návštěvnických a 

komerčních služeb Pavla Mášková. 

Podzemí je otevřeno celoročně, pouze od 7. ledna do 3. února bude uzavřeno.  

Otevřeno: denně od 10 do 17 hod. plzenskepodzemi.cz  

Brno  

Brněnským unikátem a velkým lákadlem jsou kasematy hradu Špilberk. Nejsou sice typickým 

podzemím, protože barokní valené chodby jsou zbudované v hradních příkopech, ovšem čeká vás tu 

silný, trochu strašidelný, ale zároveň poučný zážitek.  

„Kasematy jsou opředeny mnoha mýty a pověrami, přitom jejich skutečná historie bývá ještě 

mnohem děsivější,“ říká mluvčí hradu Špilberk Michael Kalábek s tím, že prohlídka vám možná nedá 

spát.  

Rozsáhlé prostory, které původně sloužily vojákům, se využívaly také jako jedno z nejtvrdších 

vězení. Svůj trest si zde odpykávala řada těžkých zločinců napříč celou Habsburskou monarchií. 

Uvidíte stísněné dřevěné kobky nebo pryčny, na nichž vězni spali, prohlédnete si mučidla i zdejší 

kuchyni. A kdo by rád, aby mu běhal mráz po zádech, nahlédne do tzv. operačního sálu, kde měli 

údajně nacisté zabíjet vězně. 

Prohlídku můžete absolvovat buď individuálně s tištěným plánkem, nebo jednou za hodinu s 

průvodcem.  

Otevřeno: út až ne od 9 do 17 hod. spilberk.cz  

Tábor 

Táborské podzemí patří k velmi zajímavým technickým památkám pozdního středověku.  

Sklepy z 15. a 16. století, jimž se říkalo lochy, se kopaly až ve třech patrech pod domy v historické 

části města. Při prohlídce se dostanete až šestnáct metrů hluboko. Trasa, která vznikla v roce 1947 

propojením sklepů pod Žižkovým náměstím, měří asi půl kilometru. 

„Prohlídky jsou komentované a ti nejmenší si je mohou užít s hravým leporelem a procvičit si svůj 

postřeh. Každou první sobotu v měsíci se navíc konají speciální kostýmované prohlídky,“ láká 

vedoucí oddělení programů a expozic Kateřina Nimrichtrová s tím, že na tyto speciální akce je nutné 

se předem objednat na telefonním čísle 774 059 263 nebo mailem na objednávky: 

objednavky@husitskemuzeum.cz.  

Otevřeno: st až so od 9 do 17 hod., v ne od 13 do 17 hod. husitskemuzeum.cz 

 

63. Jablunkov má katakomby. Legendy nelhaly. 

Mladá fronta DNES | 15. 12. 2018 | Jana Gartnerová | Téma: Jablunkov 

Na historické podzemní chodby narazili vlastníci při opravě starého kláštera v Jablunkově.  

Potvrdily se tak místní legendy. 

„Vypadá to, že půjde o katakomby, které kdysi pod zemí propojovaly domy na náměstí a jedna 

zřejmě vede i pod parkovištěm k supermarketu,“ uvedl Petr Hamrozi, který přestavuje rozsáhlý 

památný objekt, v jehož kapli se nachází Světové muzeum a knihovna Bible. 

„U jedné, částečně zavalené chodby, u níž jsme netušili, kam může ústit, jsme použili vysoce 

citlivou kameru. Ukázala na velmi dlouhou chodbu s klenbami. Při několika sondách na různých 

místech kláštera jsme pak objevili další indicie o existenci podzemního systému,“ říká Hamrozi. 

„A také vycházíme z výpovědí několika letitých pamětníků, kteří nám nezávisle na sobě popsali, 

že v pozemních chodbách jako malí byli. Jejich výpovědi se shodují.“ 

Jablunkov byl ve 14. a 15 století městem na významné obchodní stezce a bylo obvyklé, že se 

taková města ve středověku podkopávala. V katakombách se lidé schovávali v případě nebezpečí, 
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sloužily také měšťanům jako logistický prvek. A i když se tu a tam objevil historický záznam, o 

podzemních chodbách se vykládalo jen jako o legendě. 

„Někteří svědkové vyprávěli, že při jedné rekonstrukci se dokonce na vyústění chodby narazilo, 

ale Státní bezpečnost její prozkoumání zarazila. Nyní lze potvrdit existenci historického podzemí 

pod klášterem. A náznaků, že pokračuje dál, je dost,“ podotýká Hamrozi, který chce spolu s 

dobrovolníky pátrat, jestli podzemní chodby vedou do nejbližšího okolí, nebo i jiných částí města.  

„Záleží na technických možnostech a jednání s památkáři. Mimo pozemek kláštera pak na 

souhlasu majitelů pozemků a finanční pomoci institucí a organizací. Bude to náročné, i když celé 

podzemí určitě zavalené nebude.“ 

Spolek I4U, který starý klášter od města koupil, i nadále hledá pamětníky, kteří by poskytli 

jakoukoliv informaci, historický zápis nebo například starou fotografii. 

První zajímavé objevy zpřístupní spolek veřejnosti zřejmě během srpna. Návštěvníky zavede 

rovněž do míst, kde se nacházejí zmíněné katakomby nebo historická oblázková studna. 

 

07. TECHNICKÉ PODZEMÍ 

 

1. Městská část Praha 14 bude zjišťovat víc informací o protiatomovém krytu. 

2. Muž uvázl v hluboké propasti: Ze šachty u „Nuseláku“ ho vytáhli hasiči, zlomil si nohu i ruku 

 

01. Městská část Praha 14 bude zjišťovat víc informací o protiatomovém krytu. 

ČRO Radiožurnál | 03. 04. 2018 | Téma: Praha 

Jana Petrová, moderátorka 

Městská část Praha 14 bude zjišťovat víc informací o protiatomovém krytu v areálu Základní 

školy Bratří Venclíků na Černém Mostě. Včera se tam propadl strop krytu a v zemi je teď 

několikametrový kráter. Naštěstí uvnitř, ani na trávníku nad ním nikdo nebyl. Jak potvrzuje vedoucí 

stavebního odboru Věra Joudová, městská část o existenci krytu vůbec nevěděla. 

Věra Joudová, vedoucí stavebního odboru 

Podíváme se, jestli tam máme v archivu nějaký plánky. Pokud tam budou, tak podle těch plánků 

se rozhodneme, co s tím budeme dělat, jestli to zasypeme, anebo jestli to budeme nějak zpevňovat.  

No, a když teda tam žádný plánky nebudou, tak se domluvíme s jeskyňářema, oni mají takový 

jakoby kamerky, že by tam strčili kamerku, podívali se, co tam vlastně dál je. 

Jana Petrová, moderátorka 

Díra je na ploše zhruba 4x5 metrů hned vedle školního hřiště, běžeckého oválu a doskočiště. 

Výuku přímo v základní škole propad neohrozí. 

 

02. Muž uvázl v hluboké propasti: Ze šachty u „Nuseláku“ ho vytáhli hasiči. 

24zpravy.com | 27. 11. 2018 | Téma: Praha 

Na úterý 27. listopadu 55letý muž nejspíš nikdy nezapomene. Ten den totiž zatím z neznámých 

důvodů spadl do šachty u Nuselského mostu.  

Protože sám neměl šanci se z úzkého vězení dostat, museli zasáhnout hasiči. „ Lezci pražských 

hasičů vyprostili muže, který zraněný uvízl v šachtě Nuselského mostu. Osoba byla předána 

záchranářům,“ informoval na Twitteru mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. 

Specialisté na urgentní medicínu, kteří už na místě čekali, muže stabilizovali, zajistili mu žilní 

vstup a se zlomeninou kotníku a ruky ho převezli do Všeobecné fakultní nemocnice, informovala 

mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. 
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08.  SLOVENSKO 

1. Bohohledač. 

2. Zadielský kaňon, jeden z nejkrásnějších v Evropě, si zahrál v slovenské krimi 1890. 

3. Slovensko pohledem Martina Loewa.     

4. Svět kolem nás       

5. Památky UNESCO zůstávají konkurenční výhodou Slovenska.  

6. 7 přírodních divů Slovenska: Tohle můžeme našim sousedům závidět!  

7. Slovenské památky UNESCO  

8. Skalka nad Váhom: prastaré poutní místo i výchozí bod Cyrilometodějské stezky.  

9. Brány a soutěsky Strážovských vrchů. Neskutečný výlet pro milovníky skal 

10. Ostuda pro celou zemi: Do slovenských národních parků nesmí turisté. Kácejí se tam stromy  

11. Slovensko - Súľovské vrchy: Súľovské skály 

 

01. Bohohledač 

Forbes Česko | 03. 01. 2018 | Autor: Kristýna Tmejová, | Téma: Slovensko 

Žil v jeskyni. Na dlouhé roky se ponořil do klášterního ticha. A pak přišel střih. Dnes otec Roman 

létá na padáku, jezdí na elektrokole a mluví o tom, jak těžké a důležité je přijmout změnu. A odpustit. 

Hlavně sám sobě. 

Napřed se v telefonu ozve jeden táhlý vyzváněcí tón a hned vzápětí ho vystřídá Adele se svojí 

hitovkou „Hello From the Other Side…“. U katolického kněze, který většinu života strávil v obležení 

ticha a gregoriánských chorálů, vás to může zarazit. 

Ale Roman Frič už svému osudu párkrát přehodil výhybku, a tak ví, jak život vypadá z jedné i 

druhé strany. 

„Jsem tak trochu extremista,“ říká o sobě v nadsázce otec Roman, nenápadný padesátník. Když 

posloucháte o jeho životních peripetiích, máte chuť mu to odkývat. Dnešní kněz vyrůstal v rodině 

komunisty a o Bohu nic nevěděl. „Zajímal mě tehdy tak akorát pionýrský šátek. A potom věda, 

vesmír, moje dětství hodně ovlivnil Gagarin. I kvůli němu jsem pořád lítal hlavou v oblacích anebo 

stavěl rakety. I když ve vzduchu často explodovaly,“ směje se otec Roman. 

Střemhlavý let rakety začal brzo připomínat i jeho život. „Alkohol jsem objevil už ve třinácti. Na 

střední jsem začal chodit do hospod, žil jsem dost nezřízeně. Dlouhé vlasy, roztrhané džíny, rádoby 

hipísák, co se dostal i do křížku s Veřejnou bezpečností,“ vzpomíná. Tu metamorfózu z hodného 

svazáka na zlobivého hocha doprovázela ještě jiná proměna, mnohem niternější. „Jak jsem dospíval, 

stal se ze mě Bohohledač. Na konci univerzity jsem se rozhodl radikálně skoncovat se světem, už 

jsem měl dost marxistických bludů a agresivní státní ideologie, která mi říkala i to, co si mám myslet. 

A tak jsem odešel do hor, doufal jsem, že tam najdu něco víc,“ vysvětluje otec Roman. 

Na Slovensku, v Nízké Fatře, si našel opuštěnou jeskyni. Inspiroval se životem svatého Benedikta, 

který žil jako poustevník a v jeskynní samotě našel Boží poznání. „Já to vydržel 30 dní. V 

mokré jeskyni, bylo těsně nad nulou, neměl jsem oheň ani jak se zahřát, živil jsem se chlebem a 

cibulí,“ popisuje. Po měsíci se vrátil zpátky do civilizace - bohatší o hluboký duchovní zážitek. 

V té slovenské jeskyni začala cesta, která ho přes úplné odevzdání se Bohu nakonec po několika 

letech dovedla až do německého kláštera, kartouzy v Marienau. Tam se věčnými sliby zavázal 

mnišské řeholi a tomu, že vytrvá v kartouzské poušti až do konce svého života. Proč poušti? Bratři 

kartuziáni, kterých jsou ve dvacítce klášterů po světě jen asi čtyři stovky, totiž patří mezi nejpřísnější 

a nejtvrdší řády katolické církve. „Život na ponorce je oproti životu v kartuziánské cele plný vzrušení 

a podnětů,“ říká otec Roman. Mniši v kartuziánském klášteře totiž žijí zcela odříznutí od vnějšího 

světa, v tichu a osamění. Kromě společných modliteb se nestýkají, nemluví ani mezi sebou. „Život v 

takovém klášteře je naplněný smyslovou deprivací a rozjímáním. Tichem modlitby a během mší 

zpěvem gregoriánských chorálů,“ popisuje. A na fotkách z Marienau ukazuje mnichy ve 

středověkých kutnách, kteří svůj čas věnují hluboké kontemplaci - žijí bez rádia, televize, telefonů 

nebo internetu, v odloučení od rodiny, která je smí navštívit dva dny v roce. „Ani mezi sebou mniši 

nemluví. Výjimkou jsou nedělní hodinové rekreace, kdy sedí řeholníci v kruhu a převor, který jediný 
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má přístup k novinám, hovoří o důležitých událostech ve světě za klášterními zdmi. Tak jsem se třeba 

dozvěděl o 11. září a útocích na Dvojčata.“ Otec Roman strávil v kartuziánském klášteře 19 let. 

„Trýzeň samoty po letech je těžko vypověditelná. Ale právě v tom mlčení a samotě můžete nejsnáz 

naslouchat Bohu,“ vysvětluje otec Roman. I proto kartuziáni sami sebe vidí jako modlící se srdce 

církve - každou noc bez výjimky vstávají přesně ve 22:40 na noční bohoslužbu. Po čtyřech hodinách 

modliteb se vracejí do své cely, v 5:40 vstávají na rozjímání a další mši svatou. Snídaně v kartouze 

neexistuje, první jídlo mnich dostane až v poledne - brambory nebo zeleninu, občas rybu, maso 

kartuziáni nejedí. Den dál naplňují modlitbami, manuální prací a rozjímáním. 

Jako jediný řád katolické církve nebyli kartuziáni nikdy reformováni, svoji přísnou linii si drží už 

tisíc let. Stejně jako latinské heslo Stat crux dum volvitur orbis. „Zatímco svět se točí, kříž pevně 

stojí,“ vysvětluje otec Roman. 

Po dvou desetiletích v kartuziánském klášteře ale Romana Friče to nejtěžší životní rozhodnutí 

teprve čekalo - vstoupit znovu do toho bláznivě se točícího světa tam venku, mimo zdi jeho mnišské 

cely. Lékaři mu totiž diagnostikovali roztroušenou sklerózu a konzilium doporučilo, aby kartouzu 

opustil. A on se rozhodl je poslechnout. Jenže… Svět na druhé straně klášterní zdi byl pro otce 

Romana ranou pod pás. 

„Brutální. Připadal jsem si jako v boxerském ringu. Život mi zamíchal kartami a já se s tím musel 

poprat,“ popisuje. A střet s realitou byl prý mimořádně těžký. 

„Byl jsem poustevník z profese,“ říká. Nepřipravený na kontakt s lidmi, navíc oslabený těžkou 

nemocí, kvůli které měl otec Roman pocit, že mu neslouží mozek. Po odchodu z kláštera pracoval 

několik let s postiženými lidmi, v domovech pro seniory a v sociálních službách. Teď slouží na faře 

v Moravském Krumlově. 

„Dvakrát nebo třikrát jsem balil kufry. Ale nakonec jsem se v tom boxerském ringu vždycky 

dokázal zvednout. A rozhodl jsem se brát to jako příležitost, jak se naučit bít se životem,“ popisuje. 

„Jak jsem říkal, jsem extremista. Když jsem se jednou rozhodl, že z kláštera odejdu, už se nechci 

vracet. I když dneska bych odchod z kartouzy nikomu nedoporučil.“ 

A to i navzdory tomu, že život tady venku, „on the other side“, mu otevřel tolik možností. „Udělal 

jsem si kurz paraglidingu a splnil si tak sen o létání. 

Pořídil jsem si taky elektrokolo, to je skvělá věc. A když jsem odešel z kláštera, nakoupil jsem si 

desky Led Zeppelin a pouštěl jsem si Deep Purple,“ vzpomíná. Ale stejně z něj čiší melancholie. 

Nejraději mám nakonec ten zvuk ticha.“ 

Znovu se vrací k tomu, že slib složený bratrům kartuziánům je do konce života. „A teď bylo 

potřeba ten slib rozvázat a odejít. Bylo těžké vyrovnat se s tím. Nebrat to jako prohru,“ říká otec 

Roman. „Ale šel jsem do kláštera, abych se setkal s Bohem. 

A já ho v kartouze našel. Tak teď můžu jít do světa a zvěstovat to evangelium.“ Teprve tohle 

vědomí mu prý nakonec pomohlo přijmout všechny životní změny. 

„A odpustit si. Smířit se se svým rozhodnutím. Nenechat se sežrat frustrací.“ To je podle otce 

Romana pro „život po“, tedy po klíčovém rozhodnutí, to nejdůležitější. Akceptovat, že i když mám 

pevně stanovený cíl, dělat okliky na cestě k němu je normální. 

„Já si tolikrát za poslední roky nadával do idiotů. Ale naučil jsem se být vděčný za každou okliku, 

za každé slepé rameno na té cestě. Protože mi dávají zkušenosti, o které se můžu podělit, když ke 

mně někdo přijde pro radu,“ vysvětluje otec Roman. A říká, že jeho osud je příkladem toho, že Bůh 

umí psát rovně i po křivých řádcích. 

 

02. Zadielský kaňon, jeden z nejkrásnějších v Evropě, si zahrál v slovenské krimi 1890. 

novinky.cz | 09. 01. 2018 | Autor: Vratislav Konečný | Téma: Slovenský kras 

Seriálem 1890 vstoupila slovenská televizní produkce po delší době na naše obrazovky. Je 

prezentován jako historické krimi, odehrávající se kdesi na jihu tehdejších Horních Uher, nyní 

Slovenska, na území Slovenského krasu. Po jednom dílu těžko hodnotit, ale každopádně je tu 

nádherná příroda. 
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Tiesňava, tedy soutěska, kde detektiv z Pešti v honí v zapadákově Uher záhadného vraha, je jeden 

z nejkrásnějších evropských kaňonů – Zadielský. 

Perla nejen Slovenského krasu. 

Kaňon leží asi 40 kilometrů jihozápadně od Košic. Z dálky jsou vidět kopce ve vnitrozemí i 

hraniční, ale těžko by někdo předpokládal, že tu najde skutečnou přírodní perlu. Slovensko jich má 

mnoho, jsou jako korále z přetrženého náhrdelníku – Slovenský ráj, soutěsky Fater, Tater, nádherná 

bílá vápencová skaliska u Rajce, kaňony v podhůří Tater. 

Ale Zadiel je něčím mimořádný: tichem, bělostí skal, smaragdovostí porostu, bystrostí bystřin, 

rujením jelenů na podzim. Kras je prošpikován jeskyněmi, táhnou se až k hranicím, ke Gemeru.  

Soutěsku, která se místy zdvihá až do třísetmetrové výšky, vyhloubila říčka či potok Blatnice. 

Když z běli vykvete podběl. 

Blatno, tedy žluto blatouchy je tu z jara, po tání sněhu, poté se běl sněhu vymění za běl sněženek 

a lesní sukno sasanek hajních. Do toho žlutá sluníčka podbělu, byliny s mnoha léčivými účinky. 

Skály tu mnoho prostoru slunci nedávají, v některých místech je jen bystřina, cesta, někdy se to 

zažlutozelená, to když se za hmyzem vypraví mlok. 

Strážní hrad 

V předkopčí zadielského kaňonu se tyčí zřícenina turnianského hradu. Střežil území před vpády z 

jihu, pak sláva mečů jeho posádky vyhasla, od roku 1685 začíná pustnout po potlačení Thökölyho 

povstání. 

Pohraniční pevnost, která patřila k řetězci protitureckých hradů, sloužila i jako útočiště vojsk Jana 

Jiskry z Brandýsa, zbytků husitských žoldnéřů, kteří přišli do Uher nabídnout své služby. 

Ruina stojí při vchodu do Hájské doliny, jež je mělčí a stoupá k obci Háje, podle kaskády 

vodopádů, až končí na planině obce Hačava. Tady je poslední  výspa civilizace, na pozdrav vám 

štěkne pes a zabečí ovce. Je dobré sledovat turistickou značku, ve změti jalovčiny nebo velkých trsů 

janovce s hájky bříz se brzy ztratíte. 

Výhled až do Maďarska 

Z planiny je nádherný výhled na hraniční pohoří, tak někde je velké krasové území, z velké části 

na maďarském území. Povětšinou jdete smíšeným lesem, výhledů už není moc, sestupujete do závěru 

zadielského kaňonu, do míst, kde detektiv honil tajemného vraha. 

Žádný kvalt nepatří tomuto překrásnému místu, nikdo vás cestou asi rušit nebude, možná jen 

vzdálené volání lezců na skalách. 

K pohostinství na dně kaňonu zve celoročně otevřená Zadielská chata. Odtud se vracím na kraj 

kaňonu, do obce Zadiel. Je vystrčená před skály, jako Cerberus. Tady začíná šestikilometrová naučná 

stezka. Tady také končí. Zadiel  za sebou zacvakl skály, ale Slovenský kras zve k návštěvě. Třeba do 

skvostného barokního Jasovského kláštera Jasovské jeskyně, na Krásnou Horku, nebo do Betliaru. 

Možná tu potkáte přechytralého uherského detektiva, moudrého českého strážmistra a dvojici 

místních žandárů bambulů. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zah...-si-zahral-v-slovenske-krimi-1890.html 

 

03. Slovensko pohledem Martina Loewa. 

Hradecký deník | 20. 02. 2018 | Autor: (pv) | Téma: Slovenský kras  

Slovensko – tedy správně Slovenská republika – je pro české cestovatele země zaslíbená. Je to 

blízko, takže třeba vlakem jste tam za chvíli a moc to nestojí. A právě Slovensko bylo ústředním 

tématem včerejšího programu Kulturní a vzdělávací společnosti, kdy ve velkém sále hradeckého 

Adalbertina představil zemí našich nejbližších sousedů cestovatelskou diashow Martin Loew. 

Návštěvníci se na ní „prošli“ od Bratislavy po Bardejov, od Slovenského krasu po Vysoké Tatry.  

Navštívili také historická města, majestátní hrady, lidovou architekturu, krápníkové jeskyně 

Slovenského krasu i soutěsky Slovenského ráje. 
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04. Svět kolem nás 

Haló noviny | 24. 02. 2018 | Téma: Slovenský kras 

Dolomit – také z jednoho minerálu 

Stejně jako vápenec je dolomit hornina složená z jednoho nerostu. Tím nerostem je dolomit a tvoří 

tu horninu více než z devadesáti procent. 

Vzniká buď usazováním nerostu dolomitu (jehož chemické složení je CaMg(CO3)2) ve velmi 

slaném vodním prostředí, nebo častěji dolomitizací usazených vápenců (což znamená, že původní 

minerál kalcit je obohacen ionty hořčíku, čímž vznikne nerost dolomit). Hornina kromě toho obsahuje 

i příměs kalcitu, méně křemene nebo jiných nerostů. Vzhledem se podobá vápenci, je jemnozrnná až 

celistvá, nejčastěji žlutavé, šedé nebo bílé barvy. 

Dolomit patří mezi chemicky usazené horniny. Jeho mocné vrstvy vznikly vysrážením z mořské 

vody. Dolomity tvoří spolu s vápenci souvrství. Přechod mezi dolomitem a vápencem není ostrý, 

vzniká tzv. dolomitický vápenec – hornina složená z dolomitu a převládajícího vápence. Nejčastěji 

vzniká dolomit v mělkých mořských pánvích podobně, jako vznikají třeba ložiska solí. Jen dolomit 

má větší tvrdost a lépe odolává zvětrávání. 

Dolomit je surovinou pro výrobu žáruvzdorných cihel a speciálních cementů, v metalurgii jako 

žáruvzdorný materiál na ochranu stěn vysokých pecí, i v dalších odvětvích chemického průmyslu. 

Mletý se používá ke snížení kyselosti půdy. Čisté dolomity jsou vhodnou surovinou pro výrobu 

kovového hořčíku. V minulosti se používal k výrobě umělé venkovní omítky břízolitu. 

Rozšíření dolomitů v geologických obdobích nebylo rovnoměrné. Nejvíce jich vzniklo ve starších 

prvohorách a později na rozhraní jury a křídy. V dnešní době dochází k vzniku dolomitických 

sedimentů hlavně v okolí Baham, Floridy, Arabského moře a také v Balchašském jezeře. Známé je 

pohoří Dolomity v jižních Alpách, tvořené zejména středně triasovými dolomity, které se ukládaly v 

šelfových oblastech pravěkého moře Tethys. Na Slovensku jsou dolomity známé z Chočských vrchů, 

Malé Fatry nebo Slovenského krasu. 

Když jsem pracoval jako geolog na poznání geologického složení Slovenského krasu a Malé 

Fatry (to bylo ještě za Československa), často jsem se s dolomity setkával. Jejich rozlišení od vápenců 

je dost obtížné, ale pomáhá při tom ocet. Kápnut na vápenec krásně šumí, kdežto u dolomitu to dá 

práci. To aby tam člověk vylil celou láhev octa! 

 

05. Památky UNESCO zůstávají konkurenční výhodou Slovenska.  

COT business | 04. 05. 2018 | Autor: Gaja Koláčková | Téma: – Slovensko 

Slovensko, stejně jako Česká republika, slaví v letošním roce řadu významných jubileí. Kromě 

uplynutí sta let od založení Československa je to kupříkladu i 25. výročí zápisu první památky na 

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Do dnešního dne má země zápisů 

celkem sedm a všechny jsou velmi populárními turistickými cíli. 

Od hradu až po pralesy 

Slovensko má na seznamu UNESCO aktuálně zapsáno pět kulturních a dvě přírodní památky. 

Celkově je tvoří 21 různých atraktivit, z nichž se valná většina nachází ve východní části země. 

Jako první byly již v roce 1993 na seznam zapsány hned tři památky. Těmi jsou bývalé královské 

báňské město a centrum historické těžby Banská Štiavnica, vesnice Vlkolínec tvořená 45 dodnes 

obývanými tradičními dřevěnými domky a tzv. „Spišské klenoty“. Kromě Spišského hradu, který 

patří k největším v Evropě, mezi ně náležejí i Spišská Kapitula přezdívaná „Slovenský Vatikán“ a 

kostel sv. Ducha v obci Žehra. V roce 2009 bylo ke „klenotům“ přiřazeno i středověké královské 

město Levoča, respektive jeho historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se vzácným dřevěným 

křídlovým oltářem Mistra Pavla, který je s výškou 18,62 m největším na světě. 

Dalšího rozšíření se země pod Tatrami dočkala společně s Maďarskem již o dva roky později, kdy 

byly na seznam zapsány jeskyně a propasti Slovenského a Aggtelekského krasu. V roce 2000 

přibylo mezi památky UNESCO i město Bardejov, respektive jeho historická část s kostelem sv. 

Egídia a židovským suburbiem. Společně s lokalitami v Německu a na Ukrajině zápisu o sedm let 

později dočkaly i staré bukové lesy a pralesy Karpat, které tvoří chráněné oblasti Štužica, Rožek a 
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Havšová v národním parku Poloniny a Vihorlatský prales. Poslední položkou, která rozšířila řady 

světového dědictví, se v roce 2008 stalo celkem osm vzácných dřevěných kostelíků ležících ve 

slovenské části Karpatského oblouku. 

Za osmnácti památkami do Košického kraje 

Srdcem památek UNESCO nacházejících se na Slovensku je především Košický kraj. 

V dojezdové vzdálenosti do sto minut od Košic se totiž nachází více než čtyři pětiny ze všech 

slovenských atraktivit světového dědictví. A tuto svou přednost začal region výrazně využívat jako 

specifickou konkurenční výhodu, a to především v marketingové propagaci a komunikaci lákající k 

návštěvě jak domácí, tak zahraniční turisty. „Z Košic je možné se dostat během 100 minut až k 18 

památkám světového dědictví UNESCO. Je to velká rarita, a kdyby příchozí chtěl vidět denně jednu 

památku světového dědictví, má vystaráno o program na tři týdny,“ vysvětlila ředitelka organizace 

Košice Region Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

V loňském roce proto zmíněná krajská organizace zaštítila projekt s jednotným tématem a značkou 

„UNESCO na dosah“. A ten se setkal s úspěchem v podobě výrazného růstu počtu návštěvníků v 

jednotlivých lokalitách a na památkách světového dědictví.  

Jeskyně Slovenského krasu evidovaly v loňském roce nejvyšší návštěvnost za uplynulou dekádu 

a na Spišský hrad zamířilo v roce 2017 rekordních 212 000 návštěvníků. „S tématem ‚UNESCO na 

dosah‘ souvisel i koncepční rozvoj tzv. menších návštěvnických území skrze nové nástroje finanční 

podpory. Například kostel v Ruské Bystré potřeboval kvalitnější průvodcovské služby, které se nám 

v spolupráci s obcí podařilo zabezpečit, díky čemuž téměř okamžitě stoupla jeho návštěvnost,“ 

zmínila jeden příklad za všechny ředitelka organizace Košice Region Turizmus. 

Marketingová podpora kontinuálně roste 

Právě na Košickém regionu lze z mnoha důvodů velmi dobře ilustrovat, co značka UNESCO pro 

dané lokality znamená a jak se na nich tato „nálepka“ projevuje. Je nepopiratelným faktem, že 

zařazení mezi světové dědictví přináší památce i jejímu okolí řadu benefitů. Reálné výsledky ukazují, 

že se těmto místům a památkám bezprostředně po úspěšném zápisu skokově zvyšuje návštěvnost, 

která ani v následujících letech nijak výrazně neopadá. 

Spíše naopak. To však návazně vytváří tlak na dobrou dopravní dostupnost, kvalitu infrastruktury 

a širokou nabídku doprovodných služeb cestovního ruchu. 

Všechny tři zmíněné parametry se navíc musí neustále zlepšovat tak, aby dokázaly rostoucí 

poptávku uspokojit. To si naštěstí slovenští vládní představitelé i místní zástupci začali v nedávné 

době velmi dobře uvědomovat, díky čemuž se nyní památkám UNESCO dostává výrazné 

marketingové podpory. V loňském roce například Košický kraj vyhradil na rozvoj infrastruktury v 

okolí těchto památek 100 000 eur. 

A pro letošní rok byl tento obnos ještě o polovinu navýšen. Navíc jsou při každé prezentaci této 

destinace na veletrzích či mezi odbornou veřejností a médii jednotlivé památky světového dědictví 

neustále zdůrazňovány. Stávají se tak konkurenční výhodou nejen samotného Košického regionu, ale 

vlastně celého Slovenska. 

Vše ale možná není tak růžové 

Co ale druhá strana mince? Zvyšující se koncentrace turistů v jednom regionu či lokalitě s sebou 

nese i řadu negativních dopadů. Tím nejpodstatnějším, s nímž se potýká řada památek po celém světě 

(a to ani nemusí být označené za světové dědictví), je fenomén overtourismu a jeho dopadu na 

rezidenty. Místní totiž čím dál častěji vysoce turistifi kovaná místa opouštějí. Právě s tímto 

problémem se kupříkladu potýká rezervace zachované lidové kultury Vlkolínec. Přestože v obci 

reálně chybí téměř veškerá infrastruktura, zavítalo do ní např. v roce 2016 kolem 60 000 turistů. 

Dle zástupců oddělení regionální politiky Městského úřadu Ružomberok by se přitom po 

plánovaném vybudování parkoviště, přístupové cesty či veřejných toalet a zajištění občerstvení mohl 

počet návštěvníků této památkové rezervace až ztrojnásobit. Takto vysoká koncentrace turistů má 

pak samozřejmě dopad na rezidenty. Jak již bylo zmíněno, obec tvoří 45 dřevěných domků, v nichž 

ještě poměrně nedávno žili po celý rok lidé. Ti však v současnosti téměř vymizeli, jelikož neustálé 

„vpády turistů přímo do kuchyně“ výrazně ovlivňovaly kvalitu jejich života. Z obce se tak reálně 
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začal stávat skanzen, v němž však chybí lidé reprezentující onu lidovou kulturu, pro niž byl Vlkolínec 

mezi světové dědictví původně zapsán. 

Německo, Polsko, Slovensko 

V tomto vydání jsme pozornost zaměřili mj. na cestovní ruch u našich sousedů. S některými z nich 

v oblasti turismu spolupracujeme, zároveň jsou to pro nás však konkurenti, s kterými se „pereme“ o 

klienty. A konkurenci je samozřejmě potřeba co nejlépe poznat. V našich článcích si tak přečtete, za 

čím míří turisté do Německa, Polska či na Slovensko, i jakými nástroji na ně cílí tamní turistické 

centrály. 

Památky UNESCO zůstávají konkurenční výhodou Slovenska 26 

Polsko jako silný konkurent 30 

Do Německa přicestovalo opět více turistů z České republiky 32 

Pěšky nebo na kole 13 vinařskými oblastmi Německa 33 

Rujana: Čechy znovuobjevená destinace cestovního ruchu 34 

Lipsko – plné hudby. Kreativní. Zábavné 36 

Západní sousedé letos vsadili na kulinářské zážitky 38  

Slovenští čekatelé na zápis 

Slovensko má aktuálně podáno celkem 13 nominací pro zápis ke světovému dědictví. 

Kulturní památky: Archeologické naleziště opevněného slovanského osídlení Velká Morava v 

Kopčanech; historické jádro města Košice; dřevěné kostelíky na Gemeru a Abovu; památník 

největšího židovského učence 19. století Chatama Sófera v Bratislavě; opevnění vojenského tábora 

Gerulata a předsunutý tábor Kelemantia v Iži (v rámci souboru římských památek Limes 

Romanus), protiturecký pevnostní komplex v Komárně a v únoru 2018 byla podána žádost o zápis 

tzv. Dunajského Lime 

Přírodní krásy: Vysoké Tatry; dunajská přírodní a kulturní krajina; gejzír v Herlanech a Tokajská 

vinařská oblast na jižních svazích vrchů Zemplína 

 

06. 7 přírodních divů Slovenska: Tohle můžeme našim sousedům závidět! 

blesk.cz | 05. 06. 2018 | Autor: red | Téma: Slovensko 

Slovensko je pro Čechy zemí k výletům zaslíbenou! Spolu s Chorvatskem jde o naší nejoblíbenější 

zahraniční destinaci, a i když nám Slovensko nemůže nabídnout moře, je tu pořád co objevovat! 

Podívejte se, jaké přírodní krásy u našich sousedů najdete. 

Nejstarší park na Slovensku a svého času i v bývalém Československu byl vyhlášen 18. prosince 

1948. TANAP je jednou z devíti rezervací v zemi a rozkládá se na ploše téměř 1100 kilometrů 

čtverečních. Kromě toho, že TANAP slouží k ochraně vzácných biotopů, patří také mezi oblíbené 

cíle rekreantů, skialpinistů či návštěvníků lázní. Nejznámější částí parku jsou Vysoké Tatry, které 

kromě horských vrcholů nabízejí také ledovcové doliny či horská plesa. 

Kromě horolezeckých výstupů s průvodcem můžete navštívit ekominipark Tatranská divočina, 

který bude bavit především děti, povozit se četnými tatranskými lanovkami nebo třeba užít si na 

pronajaté kanoi plavbu po Štrbském plese. 

Naprosto unikátní přírodní komplex o rozloze 19 763 hektarů s centrem ve Spišské Nové Vsi 

vyniká roklinami, kaňony a neporušenou přírodou. Lákadlem jsou vodopády (Závojový v Sokolí 

dolině měří 75 metrů) a nepřeberné množství turistických tras různé náročnosti. Národní park je 

obklopen řadou řek, potoků a turistických stezek, které spojují rokle s vodopády a jeskyně. Vynechat 

byste určitě neměli Dobšinskou ledovou jeskyni, rokle jako Velký Sokol, Kláštorská roklina a také 

několik nádherných vodopádů, z nichž nejvyšší je Závojový vodopád. 

Ochtínská aragonitová jeskyně se nachází se v Revúcké vrchovině na středním Slovensku a jde 

o světový unikát. Je dlouhá přibližně 300 metrů, přičemž veřejnosti je přístupny více než dvě třetiny 

její plochy. Jeskynní výzdoba je tvořena minerálem aragonitem (známý je zejména útvar Srdce 

Hrádku) a podobných jeskyní naleznete po světě jen několik (ve střední Evropě už žádnou jinou). 

Díky svému významu a unikátní výzdobě byla zařazena do Seznamu světového dědictví 

UNESCO. 
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Téměř čtrnáctihektarové jezero leží uprostřed pohoří Vihorlat, mezi pralesními porosty, ve výšce 

618 m n. m. Je vyhlášenou přírodní rezervací, koupat se v  něm nedá, ale okolní nenáročné turistické 

trasy (od čtyř do osmi km) zvládne v nedotčené přírodě snad každý. 

Dobšinská ledová jeskyně ve Slovenském ráji je krasovým unikátem mezi ledovými  

jeskyněmi. Je největší ledovou jeskyní Slovenska a první elektricky osvětlenou jeskyní v Evropě. Z 

celkové délky jeskyně 1483 m je veřejnosti zpřístupněný okruh dlouhý přibližně půl kilometru a 

nejlepší je navštívit ji na jaře, když povrchové vody procházejí puklinami a v prostorách zamrzají v 

podobě rozmanitých útvarů. Jeskyně byla zařazena do Seznamu světového dědictví UNESCO. 

Kamenné gule se nachází v obci Milošová, která leží u českých hranic. Vykutálely se v 80. letech 

20. století po odstřelu horniny v kamenolomu, ve kterém se těžil kámen na úpravu horských bystřin. 

Mají průměr od 10 až po 260 cm a jde o světový unikát. Dosud není jasné, jak vznikly, ale 

pravděpodobně se tomu stalo už v pravěkém moři postupným nabalováním na mořském dně. 

Po jejich objevu se v okolí rozšířily různé pověsti o jejich původu a vlastnostech. Někteří místní 

věřili, že kamenné koule navracejí ženám plodnost a nosili si je domů. Jiní je zase rozbíjeli, protože 

si mysleli, že uvnitř najdou zlato. Podle jedné z pověstí jsou koule památkou na návštěvu 

mimozemšťanů. 

Přibližně devítimetrový kamenný vodopád pod hradem Šomoška patří k přírodním divům 

Slovenska i celé Evropy. Tvoří ho pěti- až šestiboké čedičové sloupy, které se zformovaly přibližně 

před 4 miliony let ztuhnutím lávy. Nedaleko se nachází tzv. kamenné moře, což je velká plocha 

uprostřed lesa, kterou tvoří úlomky obdobných tmavých čedičových sloupů. Ty byly mj. použity i ke 

stavbě jednoho z nejmalebnějších hradů Slovenska- nedaleké Šomošky. 

http://www.blesk.cz/clanek/544154/7-pr...ka-tohle-muzeme-nasim-sousedum-zavidet 

 

07. Slovenské památky UNESCO 

Moje země | 05. 10. 2018 | Autor: redakce | Téma: Slovensko 

Překrásná země našich východních sousedů skrývá řadu unikátů, které jsou pod ochranou 

UNESCO. V této chvíli jde celkem o sedm hmotných památek a pět nehmotných součástí kulturního 

dědictví země. Pojďme se s nimi seznámit – zároveň vám tak určitě dáme dobré tipy na 

nezapomenutelné výlety! 

Spišský hrad 

Jeden z největších hradů v Evropě dominuje krajině Spiše a přímo láká k okouzlujícímu výšlapu.  

Je tvořen převážně renesančními a gotickými budovami, v areálu hradu najdete muzeum 

historických zbraní. Ke Spišskému hradu patří také Spišská Kapitula s freskami ze 13. století a od 

roku 2009 rovněž historická část města Levoča s nádherným gotickým dřevěným oltářem Mistra 

Pavla. Po určitý čas v 15. století Spišský hrad sloužil jako sídlo českého vojevůdce Jana Jiskry z 

Brandýsa. 

Banská Štiavnica 

Dodnes je na kráse města vidět, že kdysi patřilo díky těžbě zlata a stříbra k nejbohatším v regionu.  

V roce 1762 tady založili první evropskou univerzitu zaměřenou na hornictví! O důlních pracích 

se v Banské Štiavnici mnoho dozvíte z řady pozoruhodně zachovalých hornických památek, z nichž 

ty nejstarší se datují až do středověku. 

Dřevěné kostelíky 

UNESCO chrání na Slovensku hned osm velmi vzácných dřevěných kostelíků. Jsou to 

římskokatolické kostelíky v Hervartově a Tvrdošíně, evangelické v Kežmarku, v Leštinách i 

Hronseku a kostely východního obřadu v Bodružalu, Ladomírové a Ruské Bystré. Ve „frontě“ na 

ochranu stojí i řada dalších kostelíků na Gemeru a Abovu. Původně byly těchto půvabných staveb na 

Slovensku tři stovky, dochovalo se jich však jen asi padesát. 

Bukové pralesy Karpat 

Část prapůvodních lesů v národním parku Poloniny a na Vihorlatu se zachovala ve formě 

unikátních bukových pralesů. Tady se ocitnete pod autentickou klenbou původního chrámu přírody, 
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v níž se monumentální buky dožívají i více než pěti set let! Vzhledem k nutnosti chránit tyto 

velevzácné lesy je momentálně veřejnosti přístupný pouze jeden z nich – Stužica. 

Bardejov 

Opevněné středověké město – kdysi mocná pohraniční pevnost - láká dnes nejen na hradby, ale i 

na památky v renesančním a barokním slohu. Celé město, jež nyní nabízí i lázeňské kúry, působí 

kouzelným dojmem – zvláště pak jeho historická část s kostelem sv. Egídia, radnicí (nejstarší 

renesanční stavbou v zemi), měšťanskými domy a židovským předměstím. 

Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slovenského ráje 

Nádherné podzemí ukrývá krasová krajina jihovýchodního Slovenska – najdete tu světově 

proslulé jeskyně Domica, Gombasecká, Ochtínská aragonitová či Dobšinská ledová a mnohé další.  

V regionu se záměrně nebuduje příliš rozvinutá turistická infrastruktura, aby pro své návštěvníky 

zůstal v přirozeném stavu. 

Vlkolínec 

V národním parku Velká Fatra najdete dokonale zachovalou vesničku se 45 dřevěnými tradičními 

budovami. K nejvzácnějším památkám patří roubená dvojpodlažní zvonice a rumpálová studna. 

Vlkolínec je památka stále „živá“, protože v kouzelných domcích pořád bydlí lidé. Jejich život 

tady je na pohled romantický, často však – třeba v tuhé zimě – i dost tvrdý. 

Velká Morava je na „Čekačce“ 

Slovensko má v současnosti podáno 13 nominací na nové památky UNESCO. Velké šance má 

společná česko-slovenská nominace opevněného velkomoravského osídlení: na Moravě jsou to 

Mikulčice, na Slovensku Kopčany. V kategorii přírodních krás usilují o zápis Vysoké Tatry, gejzír v 

Herlanech a dunajská krajina. Nominaci má podanou i historické jádro Košic, dřevěné kostelíky na 

Gemeru a Abovu či památník největšího židovského učence 19. století Chatama Sófera v Bratislavě. 

Spolu s Maďarskem, Rakouskem a Německem by také Slovensko rádo prosadilo ochranu UNESCO 

pro římské památky (pod názvem Limes Romanus). Posledními dvěma kandidáty jsou pevnost v 

Komárně, jedna z největších na světě, a známá Tokajská vinařská oblast. 

Od fujary k loutkám 

Mezi nehmotné dědictví, které na Slovensku chrání UNESCO, patří tyto unikáty: 

* Fujara¨ 

* Terchovská muzika 

* Gajdošská kultura 

* Loutkářství (společně s ČR) 

* Horehronský vícehlasý zpěv 

Foto popis| Spišský hrad 

Foto popis| Jeden z dřevěných kostelů v seznamu UNESCO – chrám Přenesení ostatků sv. 

Mikuláše v Ruské Bystré je půvabný zvenku i uvnitř. 

Foto popis| Morový sloup na náměstí v Banské Štiavnici. 

Foto popis| Karpatské bukové pralesy. 

Foto popis| Jízda po říčce Styx v jeskyni Domica. 

Foto popis| Soubor dřevěných staveb ve vsi Vlkolínec. 

Foto popis| Historické centrum Bardejova. 

 

08. Skalka nad Váhom: prastaré poutní místo i výchozí bod Cyrilometodějské stezky. 

novinky.cz | 10. 10. 2018 | Autor: Zdeněk Urbanovský | Téma: Benediktova jeskyně 

Nedaleko hranic České a Slovenské republiky se v obci Skalka nad Váhom nachází zajímavé a 

velmi staré poutní místo. Současně je to výchozí bod putování po Cyrilometodějské stezce vedoucí 

odtud přes Žítkovou, Bojkovice, Luhačovice do Velehradu. 

Skalka nad Váhom leží nedaleko česko-slovenské hranice, takřka za moravskými humny, v ohbí 

Váhu mezi Nemšovou a Trenčínem. Je to velmi zajímavé místo, tak trochu opomíjené díky tomu, že 

z Moravy do Trenčína většinou cestujeme jinudy. A právě proto je tipem na zajímavý podzimní výlet. 
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Nejprve je potřeba říci, že jsou zde hned dvě Skalky - Velká a Malá. Ta Velká umožňuje návštěvu 

zříceniny původního benediktínského kláštera. Ten zde u skaliska vybudovali někdy ve 12. století. 

Velká Skalka však byla osídlena mnohem dříve, a sice v malém komplexu jeskyní, kde podle 

legendy již v 11. století pobýval sv. Benedikt, slovenský poustevník a první slovenský mučedník, 

později prohlášený za svatého. 

Tato jeskyně se jmenuje Benediktova a jedná se o vůbec první jeskyni, zpřístupněnou veřejnosti 

na Slovensku. Zřícenina kláštera je přístupná denně, kromě pondělka. Jedná se o nejstarší poutní 

místo na Slovensku a z historického pohledu dokonce v celých tehdejších Uhrách. 

Malá Skalka leží necelé dva kilometry dále po proudu Váhu. Stojí zde malý románský dvouvěžový 

kostelík, o kterém existují písemné záznamy již z roku 1208. Stojí údajně na místě, kde byl zabit sv. 

Benedikt. 

Obě Skalky – Velkou a Malou spojuje naučná stezka, která je mimo jiné součástí Cyrilometodějské 

stezky, vedoucí od Velké Skalky přes Hornou Súču do Žitkové v Moravských Kopanicích a dále přes 

Bojkovice do Luhačovic a cíle ve Velehradu. Trasa cyrilometodějské stezky je zatím vyznačena v 

turistických mapách, připravuje se i fyzické vyznačení v terénu. 

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/zah...chozi-bod-cyrilometodejske-stezky.html 

 

09. Brány a soutěsky Strážovských vrchů. Neskutečný výlet pro milovníky skal 

idnes.cz | 16. 10. 2018 | Jan Hocek | Téma: Súľovské skály 

Skalní města bývají vyhledávaným cílem turistů. Súľovské skály vám pak k malebnosti přidají 

bonus v podobě plnohodnotného horského trekingu lesy slovenských Strážovských vrchů. Když se 

na podzim bukové lesy vybarvily do teplých tónů, vyrazili jsme na celodenní túru po skalních 

vyhlídkách.  

Na rozdíl od českých pískovcových skal byly Súľovské skály vytvořeny z mnohem tvrdšího 

třetihorního slepence a díky této hornině se mohou pyšnit unikátními a neokoukanými tvary, které 

někomu připomínají obrovská betonová termitiště, jinému zase skalní útvary v turecké Kappadokii.  

V okolí Súľova najdeme jak fotogenické skalní věže, vyčnívající vysoko nad koruny stromů, tak i 

skalní města, soutěsky či obrovské skalní brány. Velmi atraktivní krajina zatím odolává většímu 

přílivu návštěvníků, čemuž naštěstí pomáhá velmi členitý terén i absence infrastruktury. Je tedy třeba 

si připravit svaly a svačinu na celý den.  

Kolem Gotického okna na Súľovský hrad  

Vyrážíme z horské obce Súľov, kterou ve tvaru obrovské podkovy obkružuje zalesněný hřeben se 

skalními městy. Kousek od centra obce u malého lesního parkoviště začíná zelená značka, která strmě 

stoupá k Súľovskému hradu. Stezka se klikatí přes kořeny staletých buků, odvážně obtáčí kamenné 

věže a proplétá se skalními štěrbinami. 

Nevybrali jsme si věru snadný začátek. Nicméně odměnou za tento krpál jsou nám hezké výhledy 

z vrcholků skal a také pohled na jednu z nejznámějších skalních bran na Slovensku, na tzv. Gotickou 

bránu. Toto třináct metrů vysoké skalní okno je bohužel nepřístupné a lze jej pouze spatřit z dálky z 

jedné z bočních vyhlídek. Kdo chce vynechat sportovní nástup a do skal putovat po pohodlnější cestě, 

může zvolit paralelně vedoucí červenou značku.  

Strmý výstup k Súľovskému hradu prověří vaši fyzičku. Súľovský hrad. Dnes už tu trčí jen torzo 

zdi a povětšinou jen těžko rozeznáváme co je dílem přírody a co vzniklo rukou člověka.  

Konečně přichází poslední skalní výšvih a před námi se objevuje žebřík, kterým se protáhneme na 

nejvyšší terasu zříceniny Súľovský hrad. Tento strážní hrad z 15. století byl postaven na neobyčejně 

odlehlém a exponovaném místě, přímo na vrcholcích skal. Dnes už tu trčí jen torzo zdi a většinou jen 

těžko rozeznáváme, co je dílem přírody a co vzniklo rukou člověka. 

Podle jedné z pověstí museli sulovští páni jako daň králi každoročně odevzdávat dvě obrovské 

sovy, které dokázaly ulovit i zajíce nebo lišku. Byl to vzácný výr velký, který dodnes v oblasti 

Súľovských vrchů hnízdí.  

Rozhled z hradu je vskutku impozantní, pod sebou máme jako na dlani celé údolí, na jihu se zvedají 

vzdálené kopce Strážovských vrchů, východním směrem přes údolí dobře vidíme lesnatý hřeben s 
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vrcholy Kečka a Žibrid a severovýchodně od nás je dobře patrný jeden z našich dnešních cílů, 

mohutné skalní město pod vrchem Roháč.  

Dechberoucí vzdušné výhledy  

Sestupujeme na rozcestí, kterému se po skalním útvaru Indián říká Indiánský palouk, a odtud 

pokračujeme po červené značce k sedlu Pod Bradou. Vrchol Brada je dominantním bodem 

Súľovských skal a jedním z nejvyšších vrcholů v oblasti. Na severním úbočí Brady najdeme nejvyšší 

vodopád Súľovských vrchů, 15 metrů vysoký Hlbocký vodopád.  

Turistická cesta na vrchol Brady ovšem nevede, a navštívit jej tak mohou jen horolezci. Nám 

bohatě postačí několik vyhlídek z úbočí, které nabízejí dechberoucí a velmi vzdušné pohledy do údolí. 

Obdivujeme oranžově zbarvené buky hluboko pod námi, promísené se žlutými korunami javorů a 

modřínů, mezi nimiž probleskují zelené borovice. Z lesa pak jako varovné prsty trčí jednotlivé skalní 

věže.  

Vzdušné vyhlídky nabízejí dechberoucí výhledy do údolí. 

Pokračujeme po lesní pěšině, která se klikatí pralesním porostem s mohutnými a bizarně 

zkroucenými kmeny buků k sedle Pod Roháčom. Odtud sestupuje do údolí žlutá značka, která se 

vrací k parkovišti pod Súľovským hradem.  

Tato cesta vede kolem mohutné skalní brány, zvané příznačně „Obrovská“ a po sestupu strmým 

svahem můžete odbočit k jeskyni Šarkania diera. Jeskyně je volně přístupná a od vstupního otvoru 

můžete proniknout asi šedesát metrů dlouhou chodbou do jejího nitra. 

Návrat do Súľova  

My nakoukneme jen ke skalnímu oknu a pak se vracíme na hřeben a volíme o něco delší 

vyhlídkovou trasu, která pokračuje dál po vrcholové stezce. Stoupáme na lesnatý a plochý vrchol 

Roháče, na jehož jihozápadním úbočí leží nejznámější skalní věže, připomínající tak trochu skalní 

útvary v turecké Kappadokii. Ale za rozhledy musíme ještě popojít po zelené značce k vyhlídce zvané 

Kostol, odkud se otevírá výhled na vrchol Brada, protilehlý Súľovský hrad i na celé údolí.  

Obrovská brána je široká asi 10 metrů a vysoká 11 metrů. Z lesa jako varovné prsty trčí jednotlivé 

skalní věže.  

Výlet po nejhezčích vyhlídkách Súľovských skal se pro nás pomalu uzavírá. Vzhledem k 

nedostatku času nemůžeme pokračovat po hřebeni na nejvyšší vrchol Súľovských skal a druhý 

nejvyšší bod Súľovských vrchů, 867 metrů vysoký Žibrid.  

Sestupujeme tedy po modré značce úbočím vrcholu Kečka a směřujeme do Súľova. Ještě před 

příchodem do vsi ovšem odbočujeme po jedné z cest doprava a přicházíme na rozlehlé louky, tvořící 

jakýsi pomyslný obří amfiteátr ohraničený ze tří stran skalami.  

Údolím se nese bečení ovcí, které spásají zdejší šťavnatě zelené pastviny. Šikmé podzimní slunce 

hezky nasvěcuje skalní města a my si při cestě zpět k zaparkovanému autu užíváme stále se měnících 

výhledů.  

 

10. Ostuda pro celou zemi: Do slovenských národních parků nesmí turisté. Kácejí se tam 

stromy 

cz.sputniknews.com | 30. 10. 2018 | Téma: Slovensko 

Většina návštěvníků se ptá slovenské Správy národního parku Slovenský kras, proč se na daném 

místě těží dřevo a vykonávají se tam s tím související činnosti. Informoval o tom slovenský 

zpravodajský portál sme.sk.  

„Nechápu, proč jsou turisté omezováni v pohybu a těžká technika se volně pohybuje po území,“ 

popsal situaci ředitel správy Ján Kilík.  

Podobné potíže vnímá i při vymezování míst, na nichž se dočasně těžit nemá – například nedaleko 

hnízd dravých ptáků, píše se na portálu. 

„Proto je nutné a vhodné začít uvažovat o převodu státních lesních pozemků, které spadají pod 

třetí stupeň ochrany, a vytvořit tak více území bez zásahů,“ domnívá se Kilík.  

Takové opatření má být součástí novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou ministerstvo 

životního prostředí plánuje v nejbližších týdnech předložit meziresortnímu připomínkovému řízení. 
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Podle Pavla Machavy, šéfa komunikací Lesů SR, si v současné době lesníci počínají tak, jak jim 

to zákon dovoluje.  

„Pohyb vozidel v chráněných územích upravuje zákon o ochraně přírody a krajiny, který v 

jednotlivých stupních ochrany vymezuje okolnosti, za kterých je možné pohybovat se mimo 

vyznačené trasy,“ vysvětlil Machava.  

Ten dále dodává, že problém nevidí ani v ochraně ptačích hnízd. 

„V případě, že bude nalezeno hnízdo chráněného živočicha, upozorní okresní úřad životního 

prostředí obhospodařovatele území a vydá rozhodnutí o individuální ochraně tohoto hnízdiště. Pro 

zabezpečení ochrany hnízdního stromu a okolního hnízdního biotopu bude v době rozmnožování 

určeno omezení, které se bude týkat hospodářské činnosti v okruhu 300 metrů,“ vysvětlil odborník. 

Nové zákonodárství plánuje rozšířit princip tzv. bezzásahovosti, a to alespoň na polovinu území 

každého slovenského národního parku, píše portál. Má tomu pomoci i přesun státních pozemků v 

národních parcích pod správu Státní ochrany přírody SR.  

Pro zbylé území národních parků pak nový návrh zákona stanovuje, že se má v lesích hospodařit 

výhradně způsobem, který zachová a podpoří jeho přirozené ekologické funkce. 

 

11. Slovensko - Súľovské vrchy: Súľovské skály 

turistika.cz | 31. 10. 2018 | Turistika.cz s.r.o | Téma: Súľovské skály – Šarkania diera. 

Súľovské vrchy tvoří samostatný horský celek, který se nachází přibližně mezi městy Povážská 

Bystrica a Žilina. Súľovské vrchy se dále dělí na 3 podcelky: Súľovské skaly, Skalky a Manínská 

vrchovina. Převážná část Súľovských vrchů je součástí Chráněné krajinné oblasti Strážovské vrchy.  

Základním stavebním kamenem Súľovských skal je tzv. súľovský slepenec, což je sedimentární 

hornina tvořena úlomky hornin, především vápence, slepených vápnitým tmelem. Skály pak vypadají 

jako by byly z betonu. Vytvořilo se zde zvláštní, krásné skalní město ze špičatých věží, soutěsek a 

skalních oken. Na jednom z vrcholů se nachází zřícenina hradu Súľov.  

Auto necháváme na parkovišti, které je přímo u silnice pod skalami kousek před obcí Súľov. Je 

zde rozcestník s názvem  

Súľov, parkovisko. Normálně se tu vybírá 1,50 Eura za automobil, ale dnes je září, všední den a 

nikdo tu není. Vydáváme se do skal po zelené značce, která je až po rozcestí Lúka pod hradom 

zároveň naučnou stezkou.  

Rozcestník nám říká, že z parkoviště na Súľovský hrad je to cca 1,25 hod. Jdeme do kopce lesem 

a asi po 1 km přijdeme k odbočce na vyhlídku, ze které je možné vidět známé skalní okno Gotická 

brána. Dříve vedla turistická stezka přímo oknem, dnes je již značení zrušeno a nenajdeme ho ani ve 

slovenských turistických mapách na internetu. Zkoušíme to a původní stezkou lze pořád dobře projít.  

Zůstaly tu také na několika místech kovové úchyty a zábradlí. Kousek za Gotickou bránou se opět 

napojujeme na zelenou turistickou značku.  

Jdeme dále labyrintem skal ke zřícenině hradu. Po cestě se otvírají krásné výhledy do krajiny.  

Zbytky hradu Súľov se nacházejí v nadmořské výšce 652 m n. m. Od parkoviště sem tedy 

převýšení dělá cca 270 metrů výškových na přibližně 2 kilometrech. Vyplatí se vylézt po žebříku a 

vysoukat se dírou do nejvyšší části hradu, je odkud krásný rozhled do krajiny. 

Z hradu vidíme Súľovské skály jako na dlani, především krásnou dvojitou skálu Brada a hřeben 

protějších vrchů Roháč – Kečka – Žibrid. Na druhé straně zase vrcholy Strážovských vrchů. Na hradě 

je možné vidět pamětní tabulku, která připomíná tragickou událost, která se zde stala v roce 2008. V 

hradní jeskyni pak nalezneme fotografii mladé ženy s dítětem. 

Slovenská rodina se dvěma dětmi se zde ukryla před bouřkou. Blesk sjel po mokré stěně jeskyně a 

zasáhl matku, která držela v náručí dvouletého syna. Ti byli na místě mrtví. Otec ztratil vědomí a ani 

později po události si nic nepamatoval. Čtyřletý chlapec se sám vypravil v prudkém dešti do vesnice 

pro pomoc. 

Z hradu scházíme po prudším chodníku jištěném zábradlím po zelené turistické značce do sedla 

Lúka pod hradom. Kousek pod sedlem je studánka. Od sedla pokračujeme lesem po červené značce 

směrem k sedlu Pod Bradou a odtud stále po červené k sedlu Roháč – Čiakov. Po cestě je několik 
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vyhlídek, ze kterých je možné pohlédnout především do údolí nad obcí Súľov a skály pod Roháčem. 

Skalní město pomalu zarůstá vegetací a tak jsou výhledy o něco horší než v minulosti. 

Ze sedla Roháč – Čiakov pak máme v plánu jít zpět po žluté. Rozhodneme se však nejprve popojít 

ještě kousek dál po zelené přes sedlo Roháč k vyhlídce na mapě označené jako Kostol. Značka k 

vyhlídce nevede, ale vyšlapaný chodníček ano. Odtud jsou krásné výhledy na vrchol Brada, Súľovský 

hrad, údolí pod Súľovem, Manínskou vrchovinu, Žibrid. V dálce vidíme také zříceninu hradu Lietava.  

Sedíme tu na skále a vyhříváme se na sluníčku. Nikdo tady není.  

Vracíme se zpět do sedla Roháč – Čiakov a odbočujeme na žlutou značku. Míjíme  

Obrovskou bránu, další ze skalních oken Súľovských skal. Odtud pak je stezka dosti příkrá, kloužeme 

lesem dolů a následně procházíme soutěskou se žebříky k rozcestníku Lúka pod Roháčom. Tady je 

odbočka k jeskyni Šarkania diera. Tam ale nejdeme, máme příšernou žízeň a už žádnou vodu. 

Přesto nás ještě k fotografování zláká pohled z louky pod skalami a tak odbočujeme ze žluté a po 

louce scházíme směrem k obci Súľov. Z louky jsou snad nejkrásnější záběry na skály, které jsou teď 

osvětleny odpoledním podzimním sluncem. Přes areál poľnohospodárského družstva přijdeme do 

Súľova, kde v nás v místní hospodě zmizí vychlazené pivo a točená kofola. Odtud je to už jen kousek 

po asfaltové silnici zpět k autu.  

Vycházka Súľovskými skalami je na celý den. Pokud rádi fotíte, budete tu mít bezpočet 

příležitostí. Vezměte si hlavně pití a také svačinu, možnost občerstvení byla pouze v obci Súľov. O 

této oblasti se v průvodcích píše, že je na Slovensku jedinečná. To je bez debaty pravda. Turistické 

mapy oblasti: mapy.cz/turisticka, mapy.hiking.sk 

 

09.  SVĚT 

1. Potápěči v Mexiku objevili nejdelší zatopený jeskynní systém světa. 

2. Největší jeskynní systém by mohl poodhalit záhady dávné civilizace. 

3. Jeskyňář míří za tajemným nebezpečím. 

4. Studenti objevili jeskynního raka. 

5. Začaly cestovatelské přednášky. 

6. Íránský ráj vyznavačů canyoningu.  

7. Kras 

8. Canyoningovou expedici mezi štíty himálajských osmitisícovek povede Čech. 

9. Lidské pozůstatky i kosti vymřelých tvorů z doby ledové. Archeologové ukázali poklad ze 

zatopené mexické jeskyně. 

10. Skočili jsme do podsvětí. 

11. Jsou i v Česku nějaké pradávné podzemní mezikontinentální tunely? 

12. Dobré ráno. Úspěch v rokli 

13. Zdolali největší kaňon světa. V čele stál muž z Blanska. 

14. Pokořil největší kaňon světa. Věděl jsem, že nemusím přežít, přiznal šéf výpravy. 

15. Zdolali největší kaňon světa. V čele stál muž z Blanska. 

16. Až na dno sil. Pokořil největší kaňon světa. 

17. Extrémní kaňoning. 

18. Lávová pole na Islandu 

19. Zdolali největší kaňon světa. V čele stál muž z Blanska 

20. V tunelech vody a času. 

21. Nejnebezpečnější kaňon světa zdolán. Nechyběl ani český speleolog. 

22. Za nebezpečím do Asie. 

23. Blanenský dobrodruh se podělí o zážitky z nebezpečné výpravy.  

24. Děti ze Strakonic zpívaly mezi krápníky. 

25. Čeští jeskyňáři hlásí z Číny mimořádný objev. 

26. Podzemní dóm a gigantické chodby nalezla v jižní Číně expedice českých speleologů. 

27. Češi objevili v Číně jeskyně. 

28. Česká expedice našla v čínských jeskyních obří dóm a kilometry podzemních chodeb. 
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29. 8 tipů, kde se cestou zastavit. 

30. Mamutí jeskyně v Kentucky: Ukrývá obří labyrint ducha?  

31. Jak si užít liduprázdný klenot Chorvatska. Výlet na kopce Velké Paklenice.  

32. Drama uvázlých thajských chlapců.  

33. Záchrana dětí z jeskyně v Thajsku  

34. Záchrana v jeskynních labyrintech 

35. Drama v Thajsku: děti v ohrožení. 

36. Záchrana thajských fotbalistů. 

37. Zachráněni ale uvězněni. 

38. Tým mladých thajských fotbalistů zůstává desátý den uvězněný v zatopené podzemní jeskyni. 

39. Čtyři kilometry v totální tmě. Dostat Thajce z jeskyně vodou je ten nejriskantnější scénář. 

40. Výcvik je nereálný, raději čekat na konec záplav,  říká o thajských školácích muž, který cvičil 

české policejní potápěče. 

41. Vycvičit děti v jeskynním potápění je téměř nemožné, říká český záchranář. 

42. Nástrahy jeskynního potápění. 

43. Záchrana dětí z jeskyně v Thajsku. 

44. Záchrana thajských fotbalistů se komplikuje. 

45. Záchrana dětí ze zatopené jeskyně v Thajsku. 

46. Dlouhá doba v jeskyni zlomí i zkušené profesionály. Panika znamená smrt, říká speleozáchranář. 

47. Musí to být velice stresující, dopad na jejich psychiku bude značný, říká o thajských chlapcích 

speleolog. 

48. Záchrana mladých fotbalistů v Thajsku. 

49. Proč zbývající děti musí čekat na záchranu do druhého dne? 

50. Záchranář Šebela o dramatu v Thajsku: Hrozilo jim podchlazení, pomoc přišla na poslední chvíli. 

51. Nástrahy jeskynního potápění. 

52. Záchrana dětí z jeskyně v Thajsku. 

53. Záchrana thajských fotbalistů se komplikuje. 

54. Záchrana dětí ze zatopené jeskyně v Thajsku. 

55. Nejzáhadnější jeskyně světa: Skrývají důkazy o utajené historii lidstva? 

56. Drama fotbalistů uvězněných v jeskyni: Jak je změní  18 dní pod zemí? A rozhovor s českými 

jeskyňáři. 

57. Záchrana chlapců z jeskyně. 

58. Jeskyně plné archeologického bohatství! 

59. Antika. O pohřebních jeskyních. Vykopávka města Nuzi. Nuzejské tabulky. 

60. Rozhovor zachráněných thajských chlapců. 

61. Plachty zpomalují rychlé tání ledovců 

62. Gibraltar Brána do Evropy 

63. Matka neandertálka, otec denisovan. Vědci našli prvního hybrida dvou vymřelých druhů člověka. 

64. Denisovan se zkřížil s neandertálkou a měli dceru, zjistili vědci 

65. Pravěká dívka Denny a její rod. 

66. Ostrovy z jiné planety. 

67. 8 otázek pro: Michala Filippiho. 

68. Dokument ČT: Nejtěžší zápas. 

69. Na záchraně se podílelo 10 000 lidí. 

70. Potvrdili nejstarší známou kresbu světa. 

71. Speleologie na hranici života a smrti. 

72. Mallorka - největší ostrov Španělska 

73. Nepijte. Objevujte. 12x více chladu. 

74. Chlapci ze zatopené jeskyně se dočkali. V televizi potkali velký vzor 

75. Spisovatelka Klára Janečková představila novinářům svoji novou knihu 

76. Cesta nehybným časem v 80 světech 
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77. Kraj kouzelníka Merlina 

78. Pod Velkou Fatrou se utopil 70letý houbař 

79. Královi slídilové ve skále: Tajná britská operace Tracer (2) 

80. Expedice objevila v Číně obří jeskynní dóm 

81. Štýrsko, hornické město Eisenerz 

82. Část svitků z Mrtvého moře jsou padělky, majitel za ně zaplatil vysokou sumu 

83. Jordánsko láká turisty do jeskyně, v níž měl žít biblický prorok 

84. Chlapci z jeskyně brázdí svět. O víkendu přijeli na zápas „svého“ Manchesteru 

85. Do nitra země skrz jeskyně na Špicberkách 

86. Caminos. Ochutnejte příběhy vonící dálkami 

87. Uvnitř hluboké jeskyně byla objevena záhadná kresba 

88. V odlehlé jeskyni v Indonésii na Borneu našli vědci zatím nejstarší vyobrazení podoby zvířete 

89. Uvnitř hluboké jeskyně byla objevena záhadná kresba 

90. Žádné klece a více místa pro prasnice. Kalifornie schválila revoluční zákon na ochranu zvířat 

91. Dramatický výjev s padajícím medvídětem se stal virálním. Do situace ho ale dostal autor videa 

92. Odlehlá jeskyně na Borneu přepsala historii. Skrývala nejstarší malbu zvířete 

93. Archeologové našli nejstarší malby zvířat. Vznikly před 40 tisíci roky na Borneu 

94. V Bosně a Hercegovině mají první značku na světě, která varuje před poletujícími netopýry 

95. Unikátní objev na Borneu. Stěnu jeskyně zdobí 40 tisíc let stará malba 

96. Nejstarší namalované zvíře objevili vědci v jeskyni na Borneu. Rudý býk je starý nejméně 40 000 

let 

97. Nejstarší jeskynní malby? Evropa zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev 

98. Nejstarší jeskynní malby? Evropa zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev 

99. Chcete si koupit stylové bydlení? A co kdyby bylo v jeskyni? 

100. Archeologové objevili pod vodou pravěké sídliště 

101. Nejzáhadnější místa světa 

102. Na Borneu našli nástěnnou malbu starou čtyřicet tisíc let 

103. Databáze designu papírových vlaštovek, šipek a letadel. Uleťte si na hodiny do papírové 

zábavy 

104. Přepište dějiny umění! 

105. Do jeskyně vodí turistky na SEX! 

106. Prehistorické malby v Indonésii 

107. Poznejte 16 nejkrásnějších přírodních jevů světa! 

108. Vědci objevili hmyz, u něhož mají samice penis a samci vagínu 

109. V Polsku byl nalezen záhadný hrob. 

110. Záhadné jeskynní malby se ukázaly být zprávou o globální katastrofě 

111. Přehledně: 7 největších přírodních divů světa 

112. Na návštěvě snadno přístupných jeskyní Národního parku Phong Nha – Ke Bang 

113. V Thajsku znovuotevřeli jeskynní oblast, kde uvízli malí fotbalisté. A dveře se netrhnou 

114. Nečekaný objev: V Kanadě narazili na neznámou obří jeskyni 

115. Mořské panny na jeden nádech 

116. V Britské Kolumbii v Provincionálním parku Wells Gray byla objevena obří jeskyně. Nehledě 

na její velikost o ní odborníci dříve nevěděli. 

117. Desítky nevyřešených záhad stále čekají na své objasnění. Zvládne to Josh Gates? 

118. Pobyt ve tmě aneb senzorická deprivace: Pomáhala Řekům, Římanům i druidům 

119. 7 skutečností o Antarktidě, které znepokojí i ty, které absolutně nic nerozhází 

120. Letošní objevy, které mohou změnit svět: Pozdrav ze souhvězdí Lyra, geneticky upravené děti 

a cesta k nevyčerpatelné energii 

121. Sousedy dál zlobí naše pyrotechnika 

122. 7 skutečností o Antarktidě, které znepokojí i ty, které absolutně nic nerozhodí 

123. Zvířata z pravěkých obrazáren jsou prý souhvězdí a komety 
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124. V severní části Nového Zélandu se vytvořila obrovská propast. Vešla by se do ní šestipodlažní 

budova 

125. Taguj zodpovědně! Chraň přírodu! 

126. Jeskynní potápění pod Budapeští  

127. Izrael: Biblické Jericho a legendární Kumrán 

128. Už nikdy nebudeme jako pravěcí lidé. Do jejich role se nedokážeme ani stylizovat, říká 

archeolog 

129. Poznejte 16 nejkrásnějších přírodních jevů světa! 

130. Uvízli v zatopené jeskyni, co bylo dál? Thajští fotbalisté procestovali svět, z místa dramatu je 

ráj turistů 

131. Aljaška krásná a ledová 

132. Aktuálně: Kanaďané mají novou jeskyni, možná je největší v zemi 

 

01. Potápěči v Mexiku objevili nejdelší zatopený jeskynní systém světa. 

cestovani.iDNES.cz | 17. 01. 2018 | Jaroslav Halamka | Téma: Mexiko – Sac Actun, Dos Ojos 

Propojením dvou zatopených jeskyní ve východním Mexiku se skupině potápěčů podařilo odhalit 

zatím nejdelší zatopenou jeskyni světa. Její délka teď měří 347 kilometrů. 

Objevení jeskyně by podle vědců mohlo vnést nové světlo do výzkumu mayské civilizace. 

Jeskyni objevili výzkumníci projektu Gran Acuifero Maya, který se zabývá detailnějším 

průzkumem poloostrova Yucatán. Potápěčům se po měsících pátrání v zatopených labyrintech 

podařilo propojit dva jeskynní systémy - 263 km dlouhý Sac Actun a 83km systém Dos Ojos. 

Ředitel archeologického týmu Guillermo de Anda se domnívá, že nový objev v okolí města Tulum 

pomůže lépe rozumět rozvoji bohatého regionu, kterému před příjezdem Španělů dominovala 

starověká mayská civilizace. 

Na Yucatánu se totiž nachází rozsáhlá síť posvátných pramenů (tkzv.Cenotes), které umožňovaly 

místním obyvatelům přežívat v dlouhých obdobích sucha. Jedná se o zatopené závrty krasového 

původu, které se nacházejí ve velmi hlubokých jeskyních s provalenými stropy. 

Podle mayské mytologie se v těchto jeskynních nacházejí pod hladinou vstupy do podsvětí a 

temných moří pravěku, která jsou domovem bohů a zemřelých předků. 

https://cestovani.idnes.cz/mexiko-yaca....aspx?c=A180117_144017_kolem-sveta_hig 

 

02. Největší jeskynní systém by mohl poodhalit záhady dávné civilizace. 

tyden.cz | 17. 01. 2018 | Autor: -jan- | Téma: Mexiko – Sac Actun, Dos Ojos. 

Skupina potápěčů objevila v Mexiku pravděpodobně největší podmořský jeskynní systém na 

světě. Jedinečný nález dlouhý 347 kilometrů by mohl dokonce objasnit historii Mayských civilizací. 

Skupina potápěčů objevila v Mexiku pravděpodobně největší podmořský jeskynní systém na 

světě. Jedinečný nález dlouhý 347 kilometrů by mohl dokonce objasnit historii Mayských civilizací.  

Vědci propojili dva největší podmořské systémy ve východním Mexiku, čímž vzniklo největší 

podvodní bludiště dutin, jeskyní a řek na světě. V rámci projektu Gran Acuifero Maya, zaměřeného 

na studium a uchování podzemních vod poloostrova Yucatan, jsou nyní propojeny systémy známé 

jako Sac Actun a Dos Ojos. 

Celé této oblasti dominovala, ještě před Španělskem, mayská civilizace. Tento úžasný nález by 

nám mohl výrazně pomoci porozumět rozvoji kultury v tomto regionu," řekl Guillermo de Ande, 

vedoucí týmu podvodních archeologů. "Umožňuje nám blíže pochopit rituály, poutní místa a velké 

mayské osady," dodává vědec. 

Mnoho mayských měst bylo postaveno nad jeskyněmi či s cenoty uprostřed, což jsou 

zatopené závrty krasového původu, které se nacházejí ve velmi hlubokých jeskyních s provalenými 

stropy. Tyto otvory sice sloužily jako zdroj pitné vody, ale měly také hluboký náboženský význam. 

https://www.tyden.cz/rubriky/veda/veda...it-zahady-davne-civilizace_463308.html 
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03. Jeskyňář míří za tajemným nebezpečím. 

Právo | 23. 01. 2018 | Autor: Vladimír Klepáč | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Do jedné z nejméně probádaných částí světa se již brzy vypraví coby člen mezinárodní expedice 

a zároveň jediný Čech v ní speleolog Oldřich Štos z Blanska. Třináctičlenný tým čeká v únoru zdolání 

deset kilometrů dlouhého kaňonu Chamjé khola v Nepálu. 

Leží mezi horami Annapurna a Manaslu. Jeho stěny jsou tak příkré, že lidé do něj vstoupili poprvé 

až v roce 2011. Bez špičkového horolezeckého vybavení to nejde. 

„Je to kouzelné místo plné vodopádů, které je ale zároveň velmi nebezpečné. Hladina protékající 

vody v kaňonu se mění. Je to hluché místo, v němž nefungují satelitní telefony, a s jakoukoli pomocí, 

včetně záchrany z vrtulníku, nelze počítat,“ řekl Štos Právu. 

Expedici tvoří kromě něj Italové, Rusové a Ukrajinci. Výpravu plánovali čtyři roky. Jen tři dny 

jim potrvá, než v Himálaji vyšlápnou na místo, z něhož se pak budou slaňovat do kaňonu. Průchod 

jím, nebo spíše průlez po strmých skalách, spojený s bivakováním na skále, potrvá týden. Tečkou za 

průlezem bude slanění 150 metrů vysokého vodopádu nad vesnicí Chamjé. První se do tohoto kaňonu 

podívali Francouzi v roce 2011. Jejich expedice hledala dlouhé týdny místo, jímž by mohli do kaňonu 

vlézt. Prošli jen jeho část. Mnohé úseky je teprve nutné probádat, o což se pokusí současná expedice.  

Známá je horní část kaňonu, zbytek je nezmapovaný. Francouzi označili kaňon z lezeckého 

hlediska za jeden z nejsložitějších na světě. Nadcházející výpravě předcházelo několik společných 

výprav týmu po Evropě. 

Štos zdůraznil, že kaňonynk, tedy zdolávání úzkých žlebů a údolíček s příkrými skalními stěnami, 

z nichž mnohdy stékají vodopády, je stejně náročný jako horolezectví. Kaňonynk kombinuje 

horolezectví, vodáctví a speleologii. „My jej neděláme proto, abychom si zvýšili hladinu adrenalinu 

v krvi, ale hlavně si chceme užít té nádherné přírody a fascinujících zákoutí, kam se běžný turista ani 

nemůže dostat, protože na ně nepronikne,“ doplnil jeskyňář. Nejen čeští horolezci a speleologové, 

ale i kaňonáři mají ve světě dobré jméno. K jejich úspěchům patří například z roku 2015 zdolání 

obávaného kaňonu Bras Magazin na ostrově Reunion v Indickém oceánu, což se jim podařilo za 

čtyřicet hodin. Bras Magazin patří do top desítky nejhezčích, ale i nejobtížnějších kaňonů světa. Štos 

se účastnil i této expedice. Právě na Reunionu se potkal se členy francouzské výpravy, kteří poprvé 

pronikli do Chamjé khola. 

Jako člen mezinárodní expedice chce Oldřich Štos zdolat v Nepálu jeden z nejnebezpečnějších 

kaňonů světa 

Foto popis| Na výpravu do Nepálu se Oldřich Štos (vlevo) připravoval se svými kolegy i v Černé 

Hoře. 

 

04. Studenti objevili jeskynního raka. 

Právo | 27. 01. 2018 | Autor: Lucie Kándlová | Téma: Nová Guineja – Papua 

      Martin Bláha z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se společně s kolegou z 

Prahy podepsal na Nové Guineji pod objev prvního jeskynního raka, který žije mimo Severní 

Ameriku. 

      Rak je typický svou nažloutlou barvou a vlivem nedostatku světla má zakrnělé oči. 

Jiří Patoka a Martin Bláha objevili už dva druhy raků, o kterých věda neměla ani ponětí. Při své 

nedávné cestě po Nové Guineji se od domorodce dozvěděli, že v horách v provincii Papua zřejmě 

žije endemický rak obývající řeku protékající krasovými jeskyněmi. A oba výzkumníci měli hned 

jasno. Sehnat peníze na expedici. Dosud se mělo za to, že se jeskynní raci vyskytují pouze v Severní 

Americe. 

      „Přípravy se neobešly bez potíží. Terén na Nové Guineji je náročný, stejně tak domluva s místními 

obyvateli. Riziko nepřízně počasí, úrazu či nemoci takové vědecké výzkumy značně komplikuje,“ 

řekl Právu Jiří Patoka z České zemědělské univerzity v Praze. Přesto ale společně s Martinem Bláhou 

na tropický ostrov Papua vyrazili. 

       „Objevený rak nažloutlý ztratil vlivem nedostatku světla téměř veškerou pigmentaci. I ostatní 

jeho znaky jsou podobné severoamerickým jeskynním druhům raků a svědčí o takzvané sbíhavé 
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evoluci, kdy se nepříbuzné druhy vyvíjejí podobně kvůli působení prostředí, ve kterém žijí,“ popsal 

raka Bláha. 

      Objev vědců vzbudil ve světě značný ohlas a byl označen za jednu z nejvýznamnějších událostí 

za posledních několik let. „Nález raka nažloutlého mimo Severní Ameriku přispěje k poznání 

evolučního vývoje nepříbuzných druhů a jejich přizpůsobení se extrémnímu prostředí, 

jakým jeskyně jsou,“ zdůraznil Bláha s tím, že je možné velkou část největšího tropického ostrova 

světa i v dnešní době označit za téměř neprozkoumanou, a už teď plánují další expedice. 

Na základě studie jeskynního raka objeveného v Nové Guineji se už začala rozvíjet mezinárodní 

spolupráce. V současné chvíli je do ní zapojeno pět indonéských univerzit a jedno muzeum. Na 

indonéských pracovištích je tak umožněno působit českým studentům a vědeckým pracovníkům, 

stejně tak indonéští výzkumníci a studenti cestují na stáže do České republiky. 

      Zjistili, že jeskynní rak žije i na jižní polokouli 

      Foto popis| První jeskynní rak objevený na jižní polokouli má nažloutlou barvu a zakrnělé oči. 

 

05. Začaly cestovatelské přednášky. 

Znojemsko | 29. 01. 2018 | Autor: David Grossmann-jan | Téma: Svět 

Teploty klesají pod nulu, ideální doba vypravit se do africké Keni, Maroka, nebo si naopak ještě 

víc zařádit na sněhu za polárním kruhem. Je to možné prostřednictvím přednášek pravidelného cyklu 

prezentací Národního parku Podyjí Přírodou celého světa. První přednáška, která zavedla posluchače 

za zvířaty do již zmiňované Keni, zahřála posluchače už 16. ledna. Sérii sedmi úterních podvečerů 

ukončí exkurze do Ussurijské tajgy prostřednictvím fotografií Tomáše Rasla. 

Přednášky začínají vždy v 19.00 hodin v Domě umění Jihomoravského muzea. Vstupné je 

dobrovolné, změna programu vyhrazena. 

30. 1. Do Kolchidy za zlatým rounem biodiverzity. Zuzana Egertová a Michal Sochor, Univerzita 

Palackého v Olomouci  

6. 2. Maroko – země kontrastů. Antonín Krása, Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa 

CHKO Moravský kras  

13. 2. Brdy - Divočina uprostřed Čech. Hana Mayerová, Agentura ochrany přírody a krajiny – 

Správa CHKO Brdy  

20. 2. Brunej - Zelené srdce Bornea. Zdeněk Mačát, Správa Národního parku Podyjí  

27. 2. Ussurijskou tajgou. Tomáš Rasl, fotograf 

Zároveň probíhá i přednáškový cyklus Jihomoravského muzea o přírodě i historii regionu. 

 

06. Íránský ráj vyznavačů canyoningu. 

Koktejl | 31. 01. 2018 | Téma: Irán 

Říká se o něm, že je tím nejkrásnějším kaňonem v celém Íránu. Říčka zařezávající se do holých 

ostrých skal tady vytvořila něco unikátního. Můžete tady plavat, lézt, potápět se, slaňovat, skákat z 

výšky do vody a užívat si naplno fantastické vodní dobrodružství. 

Kaňon Reghez se nachází na horkém jihu Iránu v provincii Fárs asi 245 kilometrů jihovýchodně 

od nádherného města Šíráz. Výchozím bodem je malá vesnička Hasan Abad, z níž vede přímo sever 

cesta širokým údolím. Ještě před vstupem do kaňonu mineme malou vstupní bránu spojenou s 

kempem. Dohodneme cenu vstupného a pokračujeme až do míst, kde mezi sevřenými skálami vytéká 

tyrkysově modrá říčka. 

Šplháme podél jejího toku vzhůru přes obrovské balvany, přecházíme přes úzké skalní římsy. Čím 

více postupujeme do nitra kaňonu, tím krásnější scenerie se nám objevují před očima. Kromě nás tu 

nikdo není, a tak se svlékáme do plavek a koupeme se v křišťálově čistém jezírku, do kterého 

burácením padají hned dva vodopády. S každým krokem nacházíme další úžasné přírodní bazénky s 

průzračnou vodou. Současně nás ale překvapuje i náročnost samotného výstupu. Vzhledem k tomu, 

že nemáme žádné horolezecké vybavení a ani vybavení na canyoning, tušíme, že se nám nepodaří 

projít přes celý kaňon z jihu na sever, jak jsme si naivně plánovali. Zůstáváme nerozhodně stát u 

obrovského vodopádu, kterým pokračuje trasa vzhůru.  
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Víme, že tady pro nás cesta končí. 

Česko – Perské porozumění) 

Nechceme to však vzdát úplně a ještě toho dne se vypravíme hledat přístup do kaňonu z druhé 

strany, abychom z tohoto ohromujícího místa viděli co nejvíce. Naše auto se škrábe po úzké prašné 

silničce kamsi do neznámých hor. Jedeme naslepo, nemáme tušení, kde leží severní přístupová cesta. 

Po chvíli bloudění narazíme na dva místní chlapíky, kteří v této pustině pracují na malém políčku.  

Starší chlapík s lopatou nám hned vychází vstříc a začíná nekonečná konverzace, při níž on mluví 

persky a my česky. I přes naprostou absenci společného jazyka se nakonec záhadným způsobem 

dokážeme domluvit. Mohammad žije přes týden se svým synem tady v horách. Společně tu pracují 

na polích a živí se jako farmáři. O víkendu se oba vracejí dolů do města za svou rodinou. Mohammad 

nás zavede ke svému skromnému domku. Cestu do údolí nám ukáže až zítra. Můžeme přes noc 

kempovat u obrovské, tři metry hluboké nádrže s vodou na zalévání, kde se dá i koupat. Přímo odtud 

se otvírá úžasný výhled na krajinu pod horami. Tvoří ji pestrá mozaika políček, úzkých silniček a 

vesnic. 

Zpátky v čase 

V podvečer se Mohammad společně se synem vrátí domů z pole a pozvou nás k sobě do svého 

prostého příbytku. Mají zde vše, co potřebují. Před domkem se prochází kohout a dvě slípky. Kousek 

dál v malé zahrádce Mohammad pěstuje zeleninu a stromky s granátovými jablky, vlašskými ořechy 

a fíky. Po zdech verandy se pne vinná réva a my usedáme uvnitř domku na zem na vzorovaný koberec 

vedle Mohammada a jeho syna Saida. Mohammad obratně rozdělává oheň v malém ohništi u stěny 

místnosti a dává ohřát vodu na čaj. Nejprve konvičku s vodou položí na speciální železný stojánek a 

až po chvíli rozhrne žhavé a umístí konvičku přímo mezi uhlíky. Čaj připravuje ze zvláštních 

horských bylin, které sladce a opojně voní. Prý přispívá k dobrému spánku. Dostaneme k němu misku 

vlašských ořechů a tři druhy cukru. První je klasický bílý, druhý hnědý a poslední zlatý v podobě 

velkého krystalu. Mohammad ho nejprve pomocí kovových kleští strčí do ohně, a pak ho snadno 

rozláme na menší kousky. Svou chutí a vůní nám připomíná med. Přímo na ohni v kovové misce 

Mohammad usmaží vaječnou omeletu. K ní se podává chléb s bylinkami, který pekla jeho žena. 

Mohammad ho kropí vodou, aby byl vláčný. Přikusujeme ještě ovčí sýr. Praskající oheň osvětluje 

skromnou místnost, pijeme čaj, železným kladívkem louskáme vlašské ořechy a máme pocit, že jsme 

se vrátili v čase. Když vyjdeme z domku ven, na obloze září hvězdy a dole v údolí se třpytí osvětlené 

vesničky. 

Průvodce v úzkých 

Vstáváme ještě před rozbřeskem, ale i tak nás už Mohammad netrpělivě vyhlíží a ukazuje, že se 

máme jít k němu nasnídat. Dozvídáme se, že do kaňonu nás zavede jeho syn Said. Na batohu už mu 

visí připevněná záchranná vesta a lano. Dostáváme instrukce vzít si dlouhé rukávy a šátky na ochranu 

před sluncem. Vypadá to, že cesta ke kaňonu bude delší a náročnější, než jsme si mysleli. 

Said nás vede po sotva viditelných stezkách, našlapuje tiše jako divoká kočka a obratně šplhá po 

kamenech, jako by se pohyboval po rovině. Ve vyprahlé krajině rostou jen bodláky a pichlavé keře. 

Slunce pálí už od samého rána. Cítíme, že naše kondice není zrovna nejlepší. „Strong,“ pobízí nás 

neustále Said. A teprve až vidí, že opravdu nemůžeme, pronese pro nás vysvobozující slova: „Rest 

and energy," a oběma nám podá hrst datlí a malých sladkých fíků. Škodolibě nás sleduje, jak celí 

udýchaní pijeme vodu a cpeme se datlemi. Po dvou hodinách trmácení se konečně dostaneme k místu, 

kde ve stínu stromů pramení řeka. Samotný pramen není nijak zajímavý, dál po proudu však začíná 

onen úžasný kaňon, který jsme si tak přáli najít. Fotoaparáty a batohy bohužel musíme nechat na 

břehu, aby nedošlo k jejich újmě. Sundáváme si i boty a slézáme podél vodopádu k prvnímu jezírku.  

Said si obléká záchrannou vestu. Už na prvním úseku, který musíme přeplavat, se ukazuje, že náš 

průvodce neumí plavat. Nechce se věřit, že je to ten stejný Said, šlachovitý třicetiletý muž, který se s 

jistotou pohybuje v horách, sbírá zdejší léčivé byliny a umí během mžiku rozdělat oheň. Said navíc 

odmítá jít s námi dál, a tak pokračujeme do nitra kaňonu sami. 
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Škrábání nahoru 

V několika výškových stupních tady leží tyrkysové tůně vzájemně propojené proudem horské 

říčky. Lezeme dolů po chatrných žebřících, které tvoří pár kusů dřeva a ocelové lano. Jedna dřevěná 

šprušle se utrhne a jak se celý žebřík zhoupne, narazí mě na skálu a já se nepěkně odřu. Je mi to ale 

jedno. 

Plaveme tou křišťálově čistou vodou dál a dál. V ráji obklopeni vodopády, jejichž voda se řítí dolů 

ze skalních říms s burácením, že neslyšíme, co ten druhý říká, se zapomíná na vše kolem tak snadno.  

Pak se celý kaňon rozšíří a proud řeky se zpomalí. Přeskakujeme po jednotlivých kamenech, 

brouzdáme se ve vodě. „Musíme se vrátit,“ shodneme se oba. „Said tam někde na nás čeká.“ Dostat 

se nahoru po žebřících vyžaduje hodně síly. Žebřík visí dolů ze skály nade mnou a sahá přímo do 

vody. Na dno nestoupnu, a tak se od něj nemohu odrazit. Snažím se vyškrábat nahoru, šprušle jsou 

od sebe ale moc daleko, v těžkém oblečení nasáklém vodou mi docházejí síly hrozně rychle a já to 

po několika pokusech vzdávám. Luda pokračuje dál beze mne, chce najít Saida, půjčit si od něj lano 

a zkusit mě odtud vytáhnout. Já zatím plavu kousek zpátky a vylezu na kámen, který ční z vody.  

Najednou je mi strašná zima, zuby mi drkotají o sebe, to mokré oblečení zatraceně studí, když se 

člověk nehýbe. Musím ale šetřit síly. Ani s lanem to nejde, neudržím se! Začínám propadat panice.  

Mokrá a zmrzlá seberu všechnu sílu, poslední energii, co mám. Už je mi jedno, jak moc se odřu o 

ostré kameny, musím prostě nahoru. Ludovi se nějakým zázrakem povede chytit moji ruku a 

vytáhnout mě. Ted už jen překonat pár posledních lehčích úseků a jsme u Saida. „Už ti vaří zelený 

čaj,“ utěšuje mě Luda. 

V několika výškových stupních tady leží tyrkysové tůně vzájemně propojené proudem horské 

říčky 

Canyoning 

Tento vodní sport kombinuje prvky vodáctví, horolezectví i speleologie.  

Při canyoningu se prostupuje úzkými soutěskami a koryty horských říček. Ke zdolávání náročného 

terénu se využívá technik, jako je slaňování skalních stěn a vodopádů, plavání tůněmi, skoky do vody, 

přelézání balvanů a při vhodných podmínkách také sjíždění přírodních skluzavek. Jako výbava se 

doporučuje neoprenový oblek, sedací úvazek, lano, helma, boty a výstroj ke slaňování. Za zmínku 

jistě také stojí, že se vždy postupuje směrem odshora dolu, tedy po proudu řeky. V kaňonu Reghez 

nejlepší období pro provozování tohoto adrenalinového sportu začíná v měsíci dubnu a končí v srpnu. 

V kaňonu dlouhém okolo tří kilometrů se nachází přes 60 vodopádů přibližně 100 tyrkysových 

tůní a jezírek 

Rady na cestu. 

Jak se oblékat v Íránu 

Existují zákonem dané předpisy, které upravuj pravidla oblékání na veřejnosti. Muži i ženy musejí 

mít dlouhé kalhoty. Ženy mají navíc povinnost nosit šátek zakrývající vlasy, šíji, uši a krk. Co se týče 

vrchního dílu oděvu, ten u žen musí být s dlouhými rukávy, bez výstřihu, zakrývat boky a sahat 

minimálně do poloviny stehen. Ženy by se měly vyhnout také upnutému oblečení. Tato pravidla 

oblékání pro ženy platí i při koupání! Pouze na některých plážích existují prostory určené výhradně 

pro ženy, kde je jim povoleno koupat se v plavkách. 

Lidé v Íránu 

S pověstnou íránskou pohostinností se setkáváme prakticky každý den našeho třicetidenního 

pobytu v Íránu. S jistou samozřejmostí se k nám Íránci chovají velmi uctivé a zdvořile. I když jejich 

pohostinnost částečné pramení z taarofu. i tak zůstáváme mnohdy ohromeni. Místní nám pomáhají, 

ochotně radí, běžnou záležitostí je snaha nás něčím obdarovat, pozvání domů či nabídka noclehu. 

Pravidla související se zdvořilostí, zjednodušeně řečeno to znamená, že Íránci své dobrodiní myslí 

skutečně vážně až ve chvíli, kdy svoji nabídku vysloví minimálně třikrát. Do té doby je potenciální 

host povinen laskavost slušně odmítnout. 

Jolana Sedláčková 

Narodila se v Jihlavě v roce 1988. Vystudovala obor sociální práce, působila ve Správě 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra jako sociální pracovnice Centra na podporu integrace 
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cizinců pro Kraj Vysočina. Její největší životní vášní ale bylo cestování a fotografování, na jaře 2017 

proto opustila své zaměstnání a vydala se se svým partnerem Luďkem Lukáčem na sedmiměsíční 

cestu po Asii. Cílem tohoto putování bylo překonat autem celou Sibiř a dojet přes tzv. Cestu kostí na 

Magadan a zase zpět do Čech. Než se jí podařilo dostat do cíle, navštívila i jiné země, například Irán 

a Mongolsko.  

Foto popis| Hledání druhé přístupové cesty do kaňonu. 

Foto popis| Mohammad ohřívá vodu na čaj. 

Foto popis| V nádrži s vodou na zalévání se můžeme vykoupat. 

Foto popis| Postupujeme po skalních římsách do nitra kaňonu. 

Foto popis| Překvapuje nás náročnost samotného výstupu. 

Foto popis| Tyrkysové tůně jsou jedna krásnější než druhá. 

Foto popis| Said vaří čaj na ohni. 

Foto popis| Můžete tady plavat, lézt, potápět se a skákat z výšky do vody. 

Foto popis| Bez jištění začíná být další cesta riskantní. 

 

07. Kras 

Dolcevita | 01. 02. 2018 | Autor: Danica Kovářová | Téma: Španělsko 

„Mramorový stan uprostřed galaxie.“ Tak poeticky vystihlo studio Andrés Jaque interiér 

restaurace Romola navracející srdci Madridu dávný glamour. Vznikla v bývalé garáži ze 40. let ve 

čtvrti Salamanca, takže stropy tu sahají až do výšky pěti metrů, čehož architekti náležitě využili a 

vytvořili efekt, jako by se hosté ocitli v mramorovém lomu. Desky ze vzácného kamene typu Novelda 

jsou v prostoru volně zavěšené na inženýrské konstrukci, a skutečně tak připomínají stanový plášť. 

Foto popis| Interiérové „menu“ nabízí kromě mramoru ještě nábytek s chromovanými rámy a 

koženým polstrováním i sametové závěsy. To kulinářské, jež sestavil šéfkuchař Jorge Reina, je 

postaveno na filozofii „všechny požitky, žádné výčitky“ a představuje odlehčenou, zdravou 

kuchyni navazující na tradice. Vedle výčtu jídel jsou vždy uvedeny nutriční hodnoty daných chodů 

z organických ingrediencí. Romola, Calle de Hermosilla 4, Madrid, romola.es 

 

08. Canyoningovou expedici mezi štíty himálajských osmitisícovek povede Čech. 

regionblanensko.cz | 15. 02. 2018 | Jana Franchi, | Téma: Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Pokořit největší a nejnáročnější kaňon světa Chamjé khola se začátkem února 

vydá speleolog Olda Štos z Blanska, který také třináctičlennou mezinárodní expedici mezi štíty 

Annapurny (8091 m) a Manaslu (8163 m) povede. 

Chamjé khola 2018 není podle organizátorů jen cesta za velkým dobrodružstvím, ale také další 

příběh posunující hranice lidského poznání. Do kaňonu nahlédli první lidé až v roce 2011, není odtud 

cesta ven, doposud neexistuje souvislý průstup, v případě úrazu není možná pomoc ani záchrana. 

Průtok vodní masy je proměnnou konstantou v závislosti na klimatických podmínkách. Ruská 

ruleta. Sestup kaňonem se odhaduje na sedm dnů ve vodě o teplotě kolem šesti stupňů, bivaky v 

závěsných sítích nad rozběsněnou masou zpěněné vody, řítící se z masívu Manaslu do údolí. Jedno 

obrovské riziko. S velikou pokorou odjíždíme souznít s velkou Matkou. Svým způsobem i sami se 

sebou … (Expedice Chamjé khola 2018) 

Oldo, co si čtenáři mohou představit pod pojmem canyoningová expedice?  

Canyoning je sport, kdy se prostupuje koryty horských říček, potoků a úzkých soutěsek shora dolů 

do údolí. Kombinuje se při něm slaňování skalních stěn a technické sestupy vodopádů, skákání do 

tůní, plavání v divoké vodě, sjíždění přírodních tobogánů a skluzavek. Horolezectví, vodáctví, 

speleologie, … vše dohromady, a ještě něco navíc. 

Jde tedy o extrémní, nebo spíše adrenalinový sport?  

I tak to lze chápat. My jej však neděláme proto, abychom si zvýšili hladinu adrenalinu v krvi, ale 

hlavně si chceme užít té nádherné přírody a fascinujících zákoutí, která se v kaňonech vyskytují, a 

která běžný turista nemá jinak šanci poznat. 
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Jak to všechno začalo? 

To je velmi dlouhý příběh. V roce 2011 Francouzi asi po šesti letech kaňon Chamjé otevřeli.  

Opatrně k němu hledali přístupové cesty. Horní část se jim sice asi po třech dnech podařilo projít, 

co je dál ale prozatím nikdo neví. Kaňon jimi byl každopádně klasifikován nejvyšším stupněm 

obtížnosti. Cílem našeho týmu je jeho souvislé prostoupení od vrcholu až do údolí k vesničce Chamjé. 

Po čtyřech letech příprav už nám chybí jen malý krůček… 

Jaký je časový harmonogram výpravy? Expedice začíná 30.  ledna a končí 28. února. Všichni 

účastníci se setkají 4. února v Káthmándú, následovat bude mítink s Nepálskou canyoningovou 

asociací a pak transfery, které nám zaberou zhruba týden. Dalších sedm dní je na programu trénink v 

místě a vlastní průstup kaňonu by pak měl proběhnout ve dnech 16. až 22. února. Odlétat domů 

bychom měli 26. února. 

Kolik členů expedice má a odkud jsou?  

Celkem je nás třináct, nechybí ani dvě ženy. Já jsem jediný Čech, jinak to jsou Italové, Ukrajinci 

a Rusové. Jsme sehraný tým profi „kaňonářů“ a speleologů, kteří mají vynikající příležitost k tomu, 

aby zúročili své celoživotní zkušenosti. 

Předpokládám, že se nesetkáte poprvé. Jak jste se na expedici společně připravovali?  

V rámci příprav jsme křižovali Evropu sem a tam. S ukrajinskou a ruskou částí expedice jsme se 

sešli v Kyjevě, s italskou pak v Miláně a Airunu. Další mítinky se ale uskutečnily i ve slovinském 

Bovci, řecké Lamii, Budapešti anebo černohorském Kotoru. Proběhly také tři tréninkové kempy v 

Julských Alpách, Lombardii a řecké Phtiotide. Najezdili jsme a nalétali tisíce kilometrů. 

V roce 2015 se ale týmu českých a slovenských „kaňonářů“ podařilo, po čtyřiceti hodinách 

průstupu, zdolat i velmi obávaný kaňon Bras Magazin na ostrově Reunion. Vy jste byl 

samozřejmě jedním z nich …  

Reunion je kouzelný ostrov v Indickém oceánu a je zde největší kumulace kaňonů na světě. Jezdí 

sem trénovat celý kaňonářský svět. Bras Magazin patří do top desítky nejhezčích, ale i nejobtížnějších 

kaňonů světa. V rámci pobytu na Reunionu jsme se potkali s členy francouzské výpravy, kteří se s 

námi podělili o svoje zkušenosti a zážitky z prvosestupu kaňonem Chamjé v roce 2011. V podstatě 

to vylíčili tak, že nic horšího nás už nemůže potkat. Kvůli tomu si pak drtivá většina původních členů 

týmu svou účast na expedici rozmyslela a na mně bylo, abych pak v průběhu dvou let sestavil nový 

tým, který je nakonec ryze mezinárodní. 

Jaký má expedice rozpočet?  

Je to zhruba 50 tisíc eur. Bez sponzorů bychom se samozřejmě neobešli, jejich materiální podpora 

je pro nás naprosto klíčová. Všem bych proto na tomto místě rád poděkoval. Nesmím ale zapomenout 

ani na podporu duševní, které se nám od celé řady dalších příznivců dostalo. 

Průchod Chamjé kaňonem bude vrcholem Vaší kariéry?  

Kdepak. To je proměnná konstanta. To se každý rok mění. Vsadím se, že ještě v Káthmándú 

naplánujeme, kam vyrazíme příště. 

Průběh expedice můžete sledovat na FB ve skupině Chamjé Khola 2018 nebo na expedičním 

blogu. 

https://www.regionblanensko.cz/zpravy/...ajskych-osmitisicovek-povede-Cech.html 

 

09. Lidské pozůstatky i kosti vymřelých tvorů z doby ledové. Archeologové ukázali poklad ze 

zatopené mexické jeskyně. 

ct24.cz | 20. 02. 2018 | Autor: kozlik | Téma: Mexiko 

V polovině ledna popsal vědecký tým, že v Mexiku objevili největší zatopený jeskynní systém. 

Nyní archeologové popsali, co všechno v něm už našli. Zatopená jeskyně unikátním způsobem 

umožnila zachování mnoha artefaktů, které by na zemi zničili predátoři nebo příroda. 

Archeologové narazili na množství zbytků starých lidských civilizací i mnohem starších 

kosterních úlomků, jež patřily dnes již vymřelým zvířatům. Lidské pozůstatky jsou staré nejméně 

9000 let. 
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Vědci tyto artefakty nalezli v jeskynním systému, který měří 347 kilometrů. Lednový výzkum 

totiž prokázal, že dva dlouhé podvodní labyrinty na jihovýchodě Mexika jsou spojeny a tvoří tak 

největší jeskynní systém svého druhu na světě. 

Výzkum tohoto místa by nyní mohl vrhnout nové světlo na pravěké dějiny oblasti dnešního 

Mexika i na kořeny civilizace Mayů. Vědci našli v jeskynním systému celkem 248 cenot, tedy 

zatopených závrtů krasového původu, v nich bylo asi 200 míst se zajímavými archeologickými 

nálezy. Důležité je, že přes 140 z nich je mayského původu – vědci se tak mohou dozvědět mnohem 

víc o dějinách této stále ještě málo prozkoumané kultury. 

Kromě lidských kostí se v cenotách nacházely také pozůstatky obřích pravěkých lenochodů, kteří 

mohli díky nedostatku predátorů měřit až tři metry, pravěkých slonů a také vymřelých druhů medvědů 

z doby kamenné. „Myslím, že je to úžasné,“ uvedl pro agenturu Reuters Guillermo de Anda, který se 

na zkoumání lokality podílí. „Bez váhání se jedná o nejdůležitější archeologické naleziště na světě.“ 

Jak se našel archeologický poklad? 

Potápěči po desetiměsíční práci objevili spojení mezi jeskynním komplexem Sac Actún 

(Bílá jeskyně) a Dos Ojos (Dvě oči). Nový celek bude pojmenován po větší z jeskyní Sac Actún a 

název Dos Ojos zanikne. 

Vstup do podzemních jeskyní leží v oblasti starého mayského města Tulum. Tisíce let záviseli 

mayští indiáni na vodě, kterou nacházeli v jeskyních a jeskynních jezírcích, jež se objevila po 

propadu stropů jeskyň. Tyto vodní nádrže nazývané cenoty jsou rozesety po celém Yucatánu, 

přičemž jejich množství se odhaduje na sedm až osm tisíc. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/...-ledove-archeologove-ukazali-poklad-ze 

 

10. Skočili jsme do podsvětí. 

Aha! | 25. 02. 2018 | Autor: Václav Lang | Téma: Mexiko 

Koupačka v mexických cenotes, jeskyních, kam Mayové svrhávali své oběti. 

Doma skočíte do rybníka, řeky nebo do zatopeného lomu. Tak si představíte parádní přírodní 

koupání. V Mexiku na Yucatanu to mají ale jinak, tam prostě hupnete do obrovské zatopené díry v 

zemi, do tzv. cenotes. Je to divočina, magie, adrenalin, tisíce tajemných jeskyní zároveň slouží jako 

koupaliště. 

Když vás už omrzí přelidněné karibské pláže, stačí popojet ke „svatým studním“, tisícům 

krasových závrtů, jeskyní s propadlým stropem. Jsou to prostě takové malé Macochy. Propasti, z 

nichž si Mexičané udělali stylové plovárny. Jejich mayští předci je nicméně považovali za portály do 

onoho božského světa. Ale dost řečí, pojďme si do podsvětí skočit… 

Jump! Nedá se couvnout. 

To, co zdálky vypadalo neškodně, se z okraje propasti jeví jako holá sebevražda. Takových osm 

deset metrů k vodní hladině a nikde žádný plavčík, natož snad odpovědný zřízenec, který by vám 

řekl, kam se postavit a jak skočit. To obstarali až lidi kolem. 

Když se autor článku ve Valladolidu poprvé rozběhl a před finálním krokem do prázdna zase 

zabrzdil, křikl kdosi z přihlížejících „Jump!“ a povel, kterému každý rozumí, roznesla 

ozvěna jeskyně takovou razancí, že už nešlo couvnout. Pak přišlo jen svištění větru kolem uší, zaťaté 

zuby, aby ven neunikl sebemenší projev křiku uvnitř hlavy, a za dvě vteřiny náraz do hladiny, až voda 

odhrnula oční víčka a dostala se pod čočky. Dobře, dalo se tam sejít i po schůdcích, ale ten vítězný 

pocit po dopadu stál za to. 

Osm tisíc modrých ok. 

Jestliže původní indiáni věřili, že cenotes – jak zní název těchto magických modrých ok napříč 

poloostrovem Yucatan – jsou komunikačními kanály k mayským bohům, a svrhávali do nich proto 

mladé panny a jiné cennosti coby oběti, pak dnes se v nich rochní jejich následníci a nelze říct, že by 

si taky nepřipadali jako v ráji: průzračná voda kolem dokola, tajemné krápníky visící z prastarých 

stropů a rybičky nebo želvy plující kolem ohromených návštěvníků. 

Poloostrov je těmito »dírami v zemi« prošpikovaný jako ementál, byť sýr není právě typický 

mexický artikl. Cenotes už ano. Jinde na světě nic podobného, alespoň v takovém množství, 
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nenajdeme. S trochou nadsázky lze říct, že kamkoli se na Yucatanu hnete, všude na nějakou narazíte: 

ať už v nitru džungle, nebo vedle rušné silnice uprostřed města, jako je ta ve Valladolidu popsaná v 

úvodu článku. Údajně jich je až osm tisíc, i když většina zůstává skrytá v hustém porostu, některé 

stále hluboko pod zemí. 

Karibská část Mexika za ně vděčí svému vápencovému podloží. Měkký materiál umožnil 

podzemním proudům během tisíců let vyvrtat v hornině spletitý systém toků a malých nádrží, jejichž 

stropy se v některých místech propadly.  

Za jedinečný povrch v této oblasti může podle některých zdrojů asteroid, který tam dopadl před 

miliony let. 

Myčka a kousavé rybky 

Jeskyně mají různé tvary, hloubku, flóru i faunu. Některé z děr jsou dokonale okrouhlými 

jamkami, jiné jsou fazole a jinak nepravidelné tvary a jsou z nich vidět jen kousíčky. 

Třeba taková cenote Carwash (anglicky myčka) – jež za svůj název vděčí dobrodincům, kteří si 

tam jezdívali mýt své vozy – nemá daleko k českému rybníku, byť mýdlovou pěnu už zase odplavila 

čistá podzemní voda. 

V nedalekém lese ukrytá cenote Calavera zase zdálky připomíná obyčejnou díru v zemi, když ale 

skočíte dovnitř, otevře se vám široký systém prastarého jeskynního světa, kde uslyšíte i ve tmě skryté 

netopýry. 

Voda v cenotes vyvěrá z podzemí a prochází přirozeným zemským filtrem. Proto je také tak čistá 

a bohatá na minerální látky – na omak působí velmi příjemně a jakoby mazlavě. Ne nadarmo ji staří 

indiáni měli za posvátnou. Bývá také domovem spousty sladkovodních živočichů. Neděste se, když 

vám nohy začnou okusovat rybičky, které našinec zná jako relaxační pomůcku z thajských masážních 

salonů. 

Nový rekord 

Zatímco na poloostrově nenajdete významnější řeky, potápěči nedávno nalezli propojení mezi 

dvěma hlavními jeskyněmi, což posunulo nyní 350kilometrový komplex Sac Actun na první místo 

mezi světovými podvodními systémy. 

Lebky a kosti na dně 

Na dně těchto nádrží nacházeli archeologové a dobrodruzi v minulém století vzácné artefakty 

včetně kosterních pozůstatků zvířat či lidí – obětí mayským bohům. Dnes už je většina z nich uložená 

v muzeích a některé cenotes připomínají s přilehlým vybavením pro turisty spíš akvapark. Stále si ale 

zachovávají svou mystiku a mnozí dnešní Mayové v nich hledají nejen fyzické, ale i duševní očištění. 

Pokud si chcete dopřát totéž, není nic jednoduššího než zatnout zuby, nadechnout se a skočit. 

Foto popis| Ve Valladolidu je cenote Zací přímo uprostřed města. 

Foto popis| Posvátná cenote u slavných pyramid Chichén Itzá. 

Foto popis| Cenote Ik Kil láká každý den stovky turistů. 

Foto popis| Autor článku se v Zací odhodlal k odvážné šipce. 

Foto popis| V tomto koupališti je voda vždycky čistá. 

Foto popis| Nenápadná cenote Calavera (lebka) u města Tulum. 

Foto popis| Někde potkáte želvu, jinde i krokodýla. 

 

11. Jsou i v Česku nějaké pradávné podzemní mezikontinentální tunely? 

idnes.cz - blog | 24. 02. 2018 | Téma: Svět 

O možných pradávných mezikontinentálních tunelech se v poslední době mezi záhadology hodně 

diskutuje. Zda jsou i v Česku, nemám zprávu. Ale našel jsem tu velice zajímavé souvislosti, které s 

těmi tunely můžou mít dost společného. 

O těchto tunelech se hodně mluví. Například v posledním čísle Magazínu 2000 záhad (č. 2, ročník 

2018) vyšel článek „Kdo vytvořil miliony let staré tunely“. V něm se autoři zabývají nálezem 

podivných jeskyní u kanadského Montrealu, které mají dokonale hladké a kolmé stěny a vodorovný 

strop. I já jsem se na blogu touto tématikou už jednou zabýval. Bylo to v článku „Jaká by mohla být 
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technologie staveb, a to nejen tunelů, v budoucnosti?“ Tam jsem se kromě možné technologie staveb 

těchto tunelů zmínil ještě o dvou pověstech z polskoslovenského pomezí. 

1) Jednou se jeho otec polského fyzika Dr. Jana Pajaka rozhodl, že se mu vydá cosi ukázat. A tak 

vyšli spolu z domova a došli až k Babí hoře, která leží v Oravských Beskydech na polsko-slovenské 

státní hranici. Oba překročili hranici a vydali se svahem po slovenské straně Babí hory. Zhruba ve 

třetině bočí hory se tu prý nalézá podivná skála. A v ní je prý vstup do zvláštního podzemí. Tady prý 

hoch pomohl svému otci odtlačit jakýsi kámen a za ním se ukrýval vstup do podzemních chodeb. Byl 

kulatý a tak široký, že by jím prý projel i vlak. Zajímavé byly jeho stěny. Prý vypadaly jako ze skla.  

Chodba sice klesala kamsi dolů, ale byla rovná, jak podle pravítka. Dovedla je do jakési veliké 

komory válcového tvaru. A do ní prý ústilo dalších několik podobných tunelů. Některé byly kruhové, 

jiné trojúhelníkové. Podle sdělení jeho otce vedou do každé země a na každý kontinent. Jeden ze 

zdejších tunelů prý dokonce obkružuje celý svět. Prý vede do Německa, pak do Anglie, pak přes 

oceán do Ameriky. Pak překříží Japonsko, Koreu, Čínu, Tibet, Rusko, Kavkaz, Krym, Rumunsko, až 

prý ústí opět sem. Jiný tunel prý vede do Krakova. Pak se prý najednou ozval dunivý zvuk. A tak se 

na pokyn Vincentova otce oba rychle rozeběhli zpět ven na povrch. Prý to byl zvuk podivného 

dopravního prostředku, který prý používají příslušníci zvláštní podzemní civilizace, která tyto tunely 

kdysi dávno vytvořila. 

2) Vojenský kapitán Dr. Antonín Horák se svojí skupinou schovával v době Slovenského 

národního povstání v jakési podivné jeskyni ve tvaru půlměsíce, které se tak říká měsíční štola. Prý 

i zde se nalézaly opět podivné zesklovatělé stěny.  

Dokonce zde nalezl i pozůstatky medvěda jeskynního, žijícího v Evropě v době Pleistocénu 

(starších čtvrtohor). Pochází snad z této doby i ona Měsíční štola? V současné době také po ní probíhá 

pátrání. Svého času se ji vydal hledat i legendární český záhadolog Ivan Mackerle. Jedná se snad o 

pozůstatek toho samého podzemního komplexu jako na Babí hoře? 

Jak jsem tak surfoval po internetu, zjišťoval jsem, že badatelé hodně často též nacházejí souvislosti 

mezi těmito tunely a nacistickými podzemními továrnami. A tak mne napadlo si ta místa vynést na 

mapu. Schválně co to udělá. A výsledek byl velice zajímavý. Nacistická místa jsem na mapce označil 

zeleně. A když jsem to doplnil ještě o místa, kde staré legendy vypráví o podzemních chodbách 

(šedivě) a místech údajně spících rytířů (žlutě), vše jako by mi to ten celý systém ještě doplnilo. 

Přitom vše je orientované právě údajnými tunely pod Babí horou na slovenskopolských hranicích. 

1) Pokud bychom spojili Babí horu a Belanské Tatry (jedna z možných lokalit Měsíční štoly), 

zjistíme, že linie pokračuje na Hlučínsko, kde byla nedávno objevena nacistická podzemní základna 

(viz http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2052730-unikatni-objev-kousek-od-hlucinska-byla-

nacisticka-podzemni-tovarna ). A aby tomu nebylo málo, tak tato linie pokračuje i do Sových hor, ke 

známému nacistickému komplexu Osówka. Co z této linie můžeme vyčíst? No, na internetu, na 

odkazu (https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/9016-mezikontinentalni-podzemni-tunely-2/jsem 

nalezl údajnou mapu, jak prý mají tyto tunely vést pod celým světem. A světe div se. Podle této mapy, 

by ten tunel z Babí hory do Německa měl vést zhruba právě tudy. 

Jenomže na mapě existuje systém dalších linií, které jsou s výše uvedenou linií rovnoběžné. Jsou 

to tyto: 

– Radhošť (údajné podzemní jeskyně pod horou) – Kostelec nad Orlicí (legendy o velikonočním 

pokladu a spícím svatováclavském vojsku) – Mladějov (podzemní chodba viz „Tajuplná Vyskeř. 

Zjevila se tam svatá Anna?“) – Ralsko (spící vojsko) – Rabštejn (nacistická továrna) 

– Sitno (slovenské spící vojsko) – Moravský kras (jeskyně a nacistické továrny) – Praha – Letňany 

(nacistická továrna) 

– Jihlava (svítící podzemí) – Blaník (spící vojsko) – Bezejovice – Hradíštko – Alkazar (ve všech 

třech případech nacistické továrny) 

2) Nyní se soustřeďme na linii Babí hora – Krakov. I tudy by měl dle dr. Pajaka vést tunel. Ta linie 

je zajímavá tím, že je na ty předešlé linie kolmá. A s ní vedou tyto rovnoběžky: 

– Jihlava (svítící podzemí) – Kostelec nad Orlicí (legendy o velikonočním pokladu a spícím 

svatováclavském vojsku) 
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– Kluk (spící kluk obdoba spícího vojska) – Blaník (spící vojsko) – Oškobrh (spící vojsko) 

– Alkazar (nacistická továrna) – Mělník (spící vojsko) – Houska (legendy o pekelném podzemí) – 

Ralsko (spící vojsko) 

3) A pak tu máme ještě spojnici Měsíční štola – Krakov, která vlastně s Babí horou vytváří 

pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník. S ní jsou rovnoběžné tyto linie: 

– Radhošť (údajné podzemní jeskyně pod horou) – Hlučínsko (podzemní továrna) 

– Moravský kras – Osówka (v obou případech nacistické továrny) 

– Loučky (nacistická továrna) – Kostelec nad Orlicí (legendy o velikonočním pokladu a spícím 

svatováclavském vojsku) – Turnov (spící vojsko) – Adršpach (legenda o možném vstupu do 

podzemní říše Agarta) 

– Jihlava (svítící podzemí) – Oškobrh (spící vojsko) – Mladějov (legenda o podzemní chodbě) 

– Svidník (spící vojsko) – Blaník (spící vojsko) – Houska (legendy o pekelném podzemí) 

– Bezejovice (nacistická továrna) – Letňany (nacistická továrna) Mělník (spící vojsko) – Rabštejn 

(nacistická továrna). 

4) Kromě toho je na mapce ještě několik dalších geometrických souvislostí, které, si myslím, už 

si můžete prohlédnout sami. 

V každém případě je to, myslím, zajímavý geometrický systém orientovaný podle trojúhelníku 

Krakov – Babí hora – Belanské Tatry. A pokud se náhodou někdo vydá zjistit, zda legendy o těchto 

prastarých tunelech, které vyrobila některá z pozemských civilizací, jež tu byla před námi, jsou 

pravdivé a zda se nalézají i u nás v Česku, možná by to mohlo být vodítko. 

http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=650889 

 

12. Dobré ráno. Úspěch v rokli 

Blanenský deník | 02. 03. 2018 | Jan Charvát | Téma: Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Chamjé khola, největší kaňon na světě. Speleolog Oldřich Štos Blanska ho s mezinárodní 

expedicí zdolal. Mnohem větší úspěch ale je, vrátit se z takové výpravy ve zdraví zpět. 

 

13. Zdolali největší kaňon světa. V čele stál muž z Blanska. 

Vyškovský deník | 02. 03. 2018 | (aku) | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Chamjé khola, největší kaňon na světě, se stal v únoru cílem mezinárodní expedice, kterou vedl 

rodní speleolog Oldřich Štos z Blanska. Domů se vrátil předevčírem. 

Devítičlenné skupině se podařilo kaňon mezi horami Anapurnou a Manáslu projít za osm dní. Stali 

se druhou expedicí na světě, která to dokázala. První byli Francouzi v roce 2011. „Chamjé khola má 

stanovenou nejtěžší obtížnost,“ upozornil Štos. Členové expedice strávili v Nepálu měsíc. Na 

dobrodružnou cestu se připravovali čtyři roky. I přes důkladnou přípravu zažívali v obří rokli těžké 

chvíle. „Kritických momentů bylo mnoho,“ přiznal muž. 

Sestavu dobrodruhů tvořili kromě Štose speleologové z Ruska, Ukrajiny a Itálie. 

„Cannyoning, jak se disciplíně říká, je kombinace slaňování, skoků do vody, plavání 

a jeskyňářství. 

V Nepálu jsme překonávali převýšení 2300 metrů. Délka trasy byla sedm a půl kilometru,“ dodal 

Štos. 

Úspěch výpravy potěšil starostu Rudice a speleologa Romana Šebelu. „To už je jiná výzva než 

klasické jeskyňářství. 

Ohromný úspěch. Nutná je velká zkušenost s podobným terénem, kvalitní výstroj a fyzická 

zdatnost. 

V takové expedici se lidé musí spolehnout jen sami na sebe,“ řekl Šebela. 

Publikováno| Vyškovský deník; Titulní strana; 01 

Publikováno| Blanenský deník; Titulní strana; 01 
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14. Pokořil největší kaňon světa. Věděl jsem, že nemusím přežít, přiznal šéf výpravy. 

blanensky.denik.cz | 04. 03. 2018 | Adam Kubík | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

breclavsky.denik.cz | 04. 03. 2018 | Autor: Adam Kubík |  

brnensky.denik.cz | 04. 03. 2018 | Autor: Adam Kubík |  

denik.cz | 04. 03. 2018 | Autor: Adam Kubík | 

hodoninsky.denik.cz | 04. 03. 2018 | Autor: Adam Kubík |  

vyskovsky.denik.cz | 04. 03. 2018 | Autor: Adam Kubík |  

znojemsky.denik.cz | 04. 03. 2018 | Autor: Adam Kubík |  

Osm dní trvalo devítičlenné expedici zdolat největší kaňon světa, Chamjé Khola. Byli teprve 

druhá skupina na světě, která jím prošla. V čele výpravy stál Oldřich Štos z Blanska. 

„V Nepálu jsme strávili celý únor. Trénovali jsme. Před sestupem jsme si nalili čistého vína. Šli 

jsme do toho s tím, že nemusíme přežít,“ vzpomíná pro Deník Rovnost zkušený speleolog. 

Do rokle mezi osmitisícovkami Anapurnou a Manaslu se záchranáři s vrtulníkem nedostanou.  

Tragicky by skončil i člověk se zlomenou nohou. 

Štos se jeskyňářství věnuje od dětství. Disciplíně zvané cannyoning propadl před třiceti lety. „Je 

to kombinace speleologie, slaňování, plavání a skoků do vody. Vznikla ve Francii. V České republice 

kaňony nemáme. Vyrážíme za nimi do zahraničí,“ říká sedmačtyřicetiletý muž, pro kterého je koníček 

i profese. Pořádá dobrodružné výpravy pro zájemce, nezkušené i pokročilé. V případě expedice do 

Nepálu musel sestavit tým těch nejlepších. 

Popis trasy  

• celková délka: 7,5 km  

• doba trvání sestupu: 17. 2. – 24. 2. 2018  

• převýšení: 2300 metrů  

• dvoudenní přechod přes horský hřeben: 4300 metrů nad mořem  

• Z úpatí hory Manaslu ve výšce 3450 metrů nad mořem vyrazili dolů.  

• Šli po směru tekoucí vody.  

• Při sestupu zdolali zhruba 300 vodopádů a stovky soutěsek. 

 • Po zdolání kaňonu Chamjé Khola došli do vesnice Jagat.  

• Kaňon má označení nejtěžší sestupové obtížnosti. 

V roce 2015 se vydal na ostrov Réunion. S českými kolegy sestoupili kaňonem Bras Magazin. „Už 

tehdy jsme se připravovali na expedici Chamjé Khola. Na ostrově jsme potkali Francouze, kteří nám 

popsali své zkušenosti z nepálského kaňonu. Na základě jejich děsivého výkladu se čeští přátelé 

rozhodli výpravu do Asie vzdát. Zůstal jsem sám,“ vybavuje si. 

Další tři roky trvalo než sestavil nový tým a sehnal potřebné peníze. Rozpočet byl pětapadesát tisíc 

eur. Sestava byla tentokrát mezinárodní. Jejími členy se kromě něj stali zkušení kaňonáři z Ruska, 

Ukrajiny a Itálie. „Všechny jsem je velmi dobře znal. Je to v podstatě nejklíčovější věc. Musíte se na 

ně stoprocentně spolehnout,“ zdůrazňuje nadšenec. 

V ohromné rokli musela expedice zdolat stovky vodopádů a úzkých soutěsek. Každý člen si sáhl 

na dno sil. „Kritický byl průlez soutěskou Grand Corridor. Byla velmi úzká a plnila se mohutnou 

masou ledové vody. Každý z nás nesl šestatřicet kilo. Jakmile zavazadla nasákla, mohlo to být i půl 

metráku,“ popisuje dramatické momenty. 

Jeden z mužů se málem utopil. Těžké zavazadlo ho stáhlo tři metry pod vodu. Další si zlomil čelist. 

Jinému kámen propíchl bradu až do úst. 

Štos do Nepálu lákal i kamaráda Michala Kůru z Brna. „I když mám s cannyoningem osmnáct let 

zkušenost, na Chamjé Khola jsem si netroufl. Navíc mám doma dvě malé děti. Oldovi fandím,“ 

reaguje na úspěch expedice Kůra. 

Úspěšné dokončení výpravy potěšilo i ředitele blanenského cestovatelského festivalu Rajbas, 

Milana Daňka. „Je to světový úspěch. Určitě se s Oldou spojíme a pozveme ho na letošní ročník 

festivalu,“ plánuje Daněk. 

Štos už na letošek počítá s přednáškami, vernisážemi a stříháním filmu o nepálském dobrodružství. 
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Další velkou expedici zatím neplánuje. Do Chamjé Khola se zřejmě nevrátí. „Znovu bych do toho 

nešel. Riziko je opravdu příliš vysoké,“ uznává. 

https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...ezit-priznal-sef-vypravy-20180304.html 

 

15. Zdolali největší kaňon světa. V čele stál muž z Blanska. 

blanensky.denik.cz | 02. 03. 2018 | Adam Kubík | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Chamjé khola, největší kaňon na světě, se stal v únoru cílem mezinárodní expedice, kterou 

vedl speleolog Oldřich Štos z Blanska. Domů se vrátil tuto středu. 

Devítičlenné skupině se podařilo kaňon mezi horami Anapurnou a Manáslu projít za osm dní. Stali 

se druhou expedicí na světě, která to dokázala. První byli Francouzi v roce 2011. „Chamjé khola má 

stanovenou nejvyšší obtížnost,“ upozornil Štos. Členové expedice strávili v Nepálu měsíc. Na 

dobrodružnou cestu se připravovali čtyři roky. I přes důkladnou přípravu zažívali v obří rokli těžké 

chvíle. „Kritických momentů bylo mnoho,“ přiznal muž. 

Sestavu dobrodruhů tvořili kromě Štose speleologové z Ruska, Ukrajiny a Itálie. „Cannyoning, 

jak se disciplíně říká, je kombinace slaňování, skoků do vody, plavání a jeskyňářství. V Nepálu jsme 

překonávali převýšení 2300 metrů. Délka trasy byla sedm a půl kilometru,“ dodal Štos. Úspěch 

výpravy potěšil starostu Rudice a speleologa Romana Šebelu. „Je to ohromný úspěch. Nutná je velká 

zkušenost s podobným terénem, kvalitní výstroj, psychická a fyzická zdatnost. V takové expedici se 

lidé musí spolehnout jen sami na sebe. Za ještě větší úspěch ale považuji to, že se všichni vrátili,“ 

řekl Šebela. 

https://blanensky.denik.cz/zpravy_regi...-cele-stal-muz-z-blanska-20180302.html 

 

16. Až na dno sil. Pokořil největší kaňon světa. 

Vyškovský deník | 03. 03. 2018 | Adam Kubík | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Extrémně náročný sestup kaňonem Chamjé Khola připravoval Oldřich Štos z Blanska celé roky.  

Nejdůležitější bylo vybrat členy expedice. 

Osm dní trvalo devítičlenné expedici zdolat největší kaňon světa, Chamjé Khola. Byli teprve 

druhá skupina na světě, která jím prošla. V čele výpravy stál Oldřich Štos z Blanska (na snímku), 

který se domů vrátil předevčírem. „V Nepálu jsme strávili celý únor. Trénovali jsme. Před sestupem 

jsme si nalili čistého vína. Šli jsme do toho s tím, že nemusíme přežít,“ vzpomíná pro Deník Rovnost 

zkušený speleolog. 

Do rokle mezi osmitisícovkami Anapurnou a Manaslu se záchranáři s vrtulníkem nedostanou.  

Tragicky by skončil i člověk se zlomenou nohou. 

Štos se jeskyňářství věnuje od dětství. Disciplíně zvané cannyoning propadl před třiceti lety. „Je 

to kombinace speleologie, slaňování, plavání a skoků do vody. Vznikla ve Francii. V České republice 

kaňony nemáme. Vyrážíme za nimi do zahraničí,“ říká sedmačtyřicetiletý muž, pro kterého je koníček 

i profese. Pořádá dobrodružné výpravy pro zájemce, nezkušené i pokročilé. 

V případě expedice do Nepálu musel sestavit tým těch nejlepších. 

V roce 2015 se vydal na ostrov Réunion. S českými kolegy sestoupili kaňonem Bras Magazin. „Už 

tehdy jsme se připravovali na expedici Chamjé Khola. Na ostrově jsme potkali Francouze, kteří nám 

popsali své zkušenosti z nepálského kaňonu. Na základě jejich děsivého výkladu se čeští přátelé 

rozhodli výpravu do Asie vzdát. Zůstal jsem sám,“ vybavuje si. 

Další tři roky trvalo, než sestavil nový tým a sehnal potřebné peníze. Rozpočet byl pětapadesát 

tisíc eur. 

Sestava byla tentokrát mezinárodní. Jejími členy se kromě něj stali zkušení kaňonáři z Ruska, 

Ukrajiny a Itálie. „Všechny jsem je velmi dobře znal. Je to v podstatě nejklíčovější věc. Musíte se na 

ně stoprocentně spolehnout,“ zdůrazňuje nadšenec. 

V ohromné rokli musela expedice zdolat stovky vodopádů a úzkých soutěsek. Každý člen si sáhl 

na dno sil. „Kritický byl průlez soutěskou Grand Corridor. Byla velmi úzká a plnila se mohutnou 

masou ledové vody. Každý z nás nesl šestatřicet kilo. Jakmile zavazadla nasákla, mohlo to být i půl 

metráku,“ popisuje dramatické momenty. Jeden z mužů se málem utopil. 
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Těžké zavazadlo ho stáhlo tři metry pod vodu. Další si zlomil čelist. Jinému kámen propíchl bradu 

až do úst. 

Štos do Nepálu lákal i kamaráda Michala Kůru z Brna. „I když mám s cannyoningem osmnáct let 

zkušenost, na Chamjé Khola jsem si netroufl. Navíc mám doma dvě malé děti. Oldovi fandím,“ 

reaguje na úspěch expedice Kůra. 

Úspěšné dokončení výpravy potěšilo i ředitele blanenského cestovatelského festivalu Rajbas, 

Milana Daňka. „Je to světový úspěch. Určitě se s Oldou spojíme a pozveme ho na letošní ročník 

festivalu,“ plánuje Daněk. 

Štos už na letošek počítá přednáškami, vernisážemi a stříháním filmu o nepálském dobrodružství. 

Další velkou expedici zatím neplánuje. 

Do Chamjé Khola se zřejmě nevrátí. „Znovu bych do toho nešel. Riziko je opravdu příliš vysoké,“ 

uznává. 

Popis trasy 

• celková délka: 7,5 km 

• doba trvání sestupu: 17. 2. – 24. 2. 2018 

• převýšení: 2300 metrů 

• dvoudenní přechod přes horský hřeben: 4300 metrů nad mořem 

• Z úpatí hory Manaslu ve výšce 3450 metrů nad mořem vyrazili dolů. 

• Šli po směru tekoucí vody. 

• Při sestupu zdolali zhruba 300 vodopádů a stovky soutěsek. 

• Po zdolání kaňonu Chamjé Khola došli do vesnice Jagat. 

• Kaňon má označení nejtěžší sestupové obtížnosti. 

 

17. Extrémní kaňoning. 

TV Barrandov | 07. 03. 2018 | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Petr Převrátil, moderátor 

Sedm dní na cestě, sestup z  dvou tisíc tří set metrů úzkými průrvami a strach o vlastní život, to 

zažila expedice vedená českým speleologem, která se úspěšně vrátil z Nepálu, mezinárodnímu týmu 

po se podařilo pokořit největší kaňon světa a to jako teprve druhému na světě. 

Valerie Táborská, redaktorka 

Roky se trénovali, připravovali se fyzicky i psychicky. Italové, Ukrajinci, Rusové a v jejich čele 

Čech Oldřich Štos. Devítičlenná mezinárodní skupina dobrodruhů se vydala zdolat Chamjé Khola, 

nejextrémnější kaňon na světě. Není ani divu, že šlo o druhý takový tým, první to vzdal ještě před 

startem. 

Oldřich Štos, vedoucí kaňoningové expedice 

Takže mně trvalo zhruba další dva roky, než jsem dal do kupy  a připravil novej mezinárodní tým 

a v letošním roce v únoru 2018 se nám podařilo do Nepálu odjet. 

Valerie Táborská, redaktorka 

Expedice neměla za úkol horský výstup, ten byl pouhým začátkem. Samostatný kaňoning začal až 

cestou shora dolů z místa čtyři tisíce metrů nad mořem. 

Oldřich Štos, vedoucí kaňoningové expedice 

Kaňoning je extrémní sport, kdy sestupujete ve směru toku řeky, vytváří hluboký zařízlý koryta, 

úzký, temný soutěsky, kde jsou mohutný vodopády s obrovských průtokem vody. 

Valerie Táborská, redaktorka 

Před vstupem do kaňonu si všichni uvědomovali, že jde o holý život. Dobrodruzi ve dvoustupňové 

vodě s třiceti šesti kily vybavení na zádech, sjížděli řeku, takříkajíc po zadku, pomocí lan a neoprenů. 

Oldřich Štos, vedoucí kaňoningové expedice 

Zranění bylo nespočet, měli jsme v podstatě perforaci dutiny ústní, měli jsme zlomenou čelist, 

měli jsme pohmožděniny. 

Valerie Táborská, redaktorka 
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Zdolali asi tři sta vodopádů a několik set soutěsek a to se přitom za sedm dní pohnuli jen zhruba o 

sedm kilometrů. Tak prudký a náročný to byl sestup. Na konci je ale čekalo to hlavní, pocit vítězství.  

Přestože nejsou doma ani týden, už spřádají plány na nové cesty, například takové Thajsko, nebo 

Nový Zéland jsou kaňoningem prozatím nepolíbeny. Třeba tu prorazí právě výprava, vedená 

Čechem. 

 

18. Lávová pole na Islandu 

Vesmír | 08. 03. 2018 | Autor: Doc. RNDr. Jan Vítek | Téma: Island 

Geodiverzita na ostrově ohně a ledu 

Při utváření Islandu se sešlo několik důležitých faktorů. Nejpodstatnější z nich dobře vystihuje 

sloganem „země ohně a ledu“. Poukazuje na zdejší odvěké „soužití“ dvou protichůdných živlů – 

sopek a ledovců. Příčin značné geodiverzity islandské krajiny je ovšem podstatně víc. 

Vulkanická činnost probíhá na Islandu nepřetržitě už od mladších třetihor a uplatňují se při ní 

téměř všechny typy sopek. Ve starších čtvrtohorách byl celý ostrov zaledněn a také nyní jsou mnohé 

sopky – včetně těch nejaktivnějších – překryty ledovcem. Příčinou trvalého, čas od času i nebývale 

intenzivního vulkanismu na Islandu je souběžné působení dvou vydatných „producentů“ lávy – 

hlubokých zlomů a horké plášťové skvrny. Hluboké zlomy (rifty) přecházejí na ostrov ze 

Středoatlantského hřbetu a dělí se zde do několika větví. Horká skvrna (zvaná též plášťový diapir) je 

místem stabilně „usazeným“ ve svrchní části zemského pláště, v němž se v důsledku zvýšené tepelné 

energie taví horniny a magma stoupá vzhůru. 

Tam, kde se na povrchu řidší, a proto tekutější (převážně čedičová) láva rozlévá do větší plochy 

nebo širokého proudu, tvoří se lávová pole (místně zvaná hraun), která patří ke specifickým 

fenoménům islandské krajiny. 

Památné a „rozlámané“ rozmezí světadílů 

Součástí rozsáhlého lávového pole severovýchodně od hlavního města Reykjavíku je národní park 

– jedno z nejpamátnějších míst na ostrově, zapsané i do Seznamu světového dědictví UNESCO. Jako 

na jednom z prvních míst na světě tu byl už r. 930 založen celonárodní sněm Althing (islandsky 

Albingi). Aby řečníkům bylo dobře rozumět, využívali k tomu účelu skalní proláklinu Almannagjá. 

Je pozoruhodná i z geologického hlediska, neboť je součástí výrazného zemského zlomu – riftové 

zóny, která se zde projevuje jako příkopová propadlina, dlouhá asi 30 km v severojižním směru. Její 

jižní polovinu vyplňuje největší islandské jezero, jehož dno leží pod úrovní hladiny oceánu, severní, 

užší část riftového příkopu překrývá rozsáhlé lávové pole, vzniklé během několika fází vulkanické 

činnosti v mladších čtvrtohorách. 

Rifty jsou hluboké zlomy, kde se v důsledku kumulace vystupujícího magmatu vzájemně 

odsouvají sousedící litosférické desky. Na lávovém poli se přítomnost zlomů prozrazuje řadou 

proláklin, které tu vymezují hranice severoamerické a euroasijské desky. Desky a spolu s nimi i oba 

světadíly se od sebe oddalují, a proto se příkopová propadlina každoročně o několik milimetrů až 

centimetrů rozevírá i prohlubuje; její současná šířka je 10–25 km a hloubka kolem 40 m. „Sněmovní“ 

rozsedlina Almannagjá, provázená v západní části lávového pole řadou souběžných zlomů (obr. 2), 

je považována za okraj severoamerické desky, obdobná proláklina Hrafnagjá na opačné, východní 

straně zase představuje okraj desky euroasijské. 

Jeskyně a vyvěračky 

Poněkud odlišné lávové pole Hallmundarhraun pokrývá západní úpatí Islandské vysočiny pod 

ledovcem Langjökull a zaledněnou sopkou Eiríksjökull (1675 m n. m.). Ta je nejvyšší kótou západní 

poloviny ostrova a její vydatné erupce v první polovině 10. století nepochybně znepokojovaly už 

první osadníky islandského vnitrozemí. Svědčí o tom i sugestivní vylíčení této události 

v dochovaných středověkých verších. 

K hlavním zajímavostem téměř 60 km dlouhého, ale jen několik kilometrů širokého lávového pole 

patří soubor povrchových a podzemních tvarů – vyvěraček, různých propadlin (závrtů, propastí) a 

zejména jeskyní – připomínajících „klasický“ vápencový kras. Na rozdíl od něho však zdejší 

vulkanický nebo lávový kras není výsledkem rozpouštěcí a erozní činnosti vody, ale – stejně tak jako 
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v ostatních sopečných oblastech – nerovnoměrného ochlazování a tuhnutí proudící lávy (viz též 

Vesmír 92, 676, 2013/12). Tyto tvary jsou proto řazeny buď k pseudokrasu (např. vyvěračky, závrty, 

malé „bublinové“ jeskyně), nebo hypokrasu (tunelové jeskyně vzniklé odtokem žhavé lávy). 

Ze skalnatého jižního okraje lávového pole vytéká téměř půl kilometru dlouhá soustava vyvěraček 

a vytváří atraktivní Lávové vodopády (Hraunfossar), spadající do kaňonu řeky Hvítá (obr. 1). Do 

podzemí lávového příkrovu srážková a tavná voda proniká různými škvírami, propady nebo pórovitou 

horninou a k vývěrům pak teče složitým systémem tunelových jeskyní. Ty zdejší patří k největším na 

Islandu a některé byly zpřístupněny pro veřejnost. Nejdéle známá je 3,5 km dlouhá podzemní 

soustava Surtshellir – Stefanshellir, v mimořádně prostorné jeskyni Víđgelmir (s celkovým objemem 

150 tisíc m3) dosahuje šířka a výška některých chodeb až 16 m. 

Poněkud odlehlá jeskyně Kalmanshellir je chráněna pro výskyt tenkých a nebývale dlouhých (až 

1,5 m) lávových stalaktitů. 

Tunelové jeskyně procházejí podzemím také některých dalších lávových polí. Za nejdelší 

(nesouvisle přes 5 km) na Islandu je považována jeskyně Laufbalavatn na jihu ostrova mezi hlavní 

silnicí a pobřežím, další (např. Raufarhólshellir a Buri) ústí na povrch už blíže k Reykjavíku. 

Ještě teplá láva pod Kraflou. 

Rozsáhlá lávová pole jsou také součástí tzv. severoislandské vulkanické zóny v okolí aktivních 

sopek Askja a Krafla. Zatímco prvně jmenovaná na sebe upozornila mohutnou, ale v podstatě 

jednorázovou erupcí v roce 1875, okolí sopky Krafly (818 m) severně od jezera Myvátn pokrývá 

několik generací sopečných produktů, včetně nejmladšího lávového pole na Islandu. (Produkty z 

erupcí sopek Eyafjallajökull a Grímsvötn, které před několika lety omezily leteckou dopravu v 

severní Evropě, jsou přeryté ledovci.) 

V osmdesátých letech minulého století došlo v areálu sopky Krafly k sérii erupcí na riftové zóně 

severojižního směru a výsledkem této vulkanické aktivity je 9 km dlouhé lávové pole Leirhnjúkur.  

Vzhledem k tomu, že žhavé magma se zde i nadále udržuje v poměrně malé hloubce, dosud zcela 

nevychladla ani láva na povrchu. Je prostoupena četnými trhlinami a „kouřícími“ solfatarami, což 

jsou exhalace horkých par a plynů s vysokým obsahem síry. 

Zdejší bizarní krajina je zároveň dokonalou ukázkou vulkanické morfologie se všemi základními 

typy a tvary suchozemské lávy. Hladším povrchem se vyznačuje různě propletená nebo detailně 

zřasená provazcovitá láva (typu pahoehoe), výrazně však převažuje drsná blokovitá nebo struskovitá 

balvanitá láva (typu a’a). Hojné jsou i dílčí lávové kužele, převyšující okolí o několik metrů, vzniklé 

buď navršením „rozstřikující se“ lávy (krátery spatter cones), případně dílčími erupcemi v lávovém 

proudu (hornita), nebo vyklenutím a následným prasknutím povrchové kůry nad hromadící se lávou 

(tumuly). 

Neobvyklá skalní města 

K značné geodiverzitě islandské krajiny přispívají také lávová pole, vyznačující se nebývale 

členitým skalním reliéfem. Ten není jen odrazem specifických vlastností sopečných hornin, ale v řadě 

případů jde o důsledek interakce žhavé lávy a vody (včetně ledovců). Významnou roli při jeho 

modelování sehrály též erozní a zvětrávací procesy. 

Platí to kupříkladu o lávovém poli Laugahraun ze sopečného skla obsidiánu v jihozápadním 

vnitrozemí ostrova. Je součástí „pestrobarevného“ pohoří Landmannalaugar, tvořeného převážně 

světlou horninou ryolitem, s níž výrazně kontrastuje tmavý, asi 1,5 km dlouhý obsidiánový proud. 

Vznikl v polovině 15. století erupcí sopky Brennisteinsalda, při které se vytékající láva prudce 

ochlazovala (patrně na kontaktu s ledovcem) a utuhla jako celistvé vulkanické sklo. 

Mrazovým zvětráváním, tedy trhacími účinky vody mrznoucí v puklinách, byla tato jinak velice 

odolná křemenná hornina postupně „rozdrobena“ do skalního hřebene se soustavou útesů a 

pitoreskních věžiček. 

Český překlad názvu mateřské sopky Ohnivá hora napovídá, že jde o místo stále termálně aktivní, 

s četnými solfatarami, vývěry horké vody, teplými říčkami ap. 
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Vpravdě unikátním skalním městem jsou často navštěvované Temné hrady – Dimmuborgir – 

východně od jezera Mývatn. Ostrá porézní láva zde vystupuje ve spoustě členitých skalních hřebenů, 

bašt a pilířů, prostoupených malými jeskyněmi, tunely, skalními bránami, okny, dutinami ap. 

Jde o jedno z nejmysterióznějších míst na Islandu a většina pověstí, které se k němu vztahují, 

hovoří o běsnění pekelných sil. 

A nepochybně dramatickou epizodou byl i skutečný vznik této pitoreskní scenérie. 

Došlo k němu před více než dvěma tisíci lety, kdy se proud žhavé lávy přelil přes vodní plochu 

(mělké jezero nebo močál) a pára z vroucí vody perforovala lávu, jejíž tuhnoucí vrstvy mnohde 

značně devastovala. Podobným způsobem, čili fragmentací lávy explozemi páry, se vytvořila též 

skupina pseudokráterů (neboli bezkořenných kuželů) v blízkosti jezera Mývatn. 

Úplně jiným způsobem vzniklo skalní seskupení uprostřed chráněného území Jökulsárgljúfur 

(nyní součást Národního parku Vatnajökull) na severu Islandu. Jeho název Hljóaklettar (Brumlající 

či Ozvěnové skály) byl inspirován měnivou ozvěnou peřejí z přilehlého kaňonu. Skalní město je však 

unikátní hlavně svým „stavebním materiálem“ ze sloupcovitě odlučného čediče. Zdejší samostatné 

nebo různě propletené a pospojované skalní hřebeny, věže a úzké zdi jsou v podstatě souborem 

čedičových žil, vypreparovaných erozí a zvětráváním z měkčích sopečných uloženin – tufů. 

Během někdejší erupce přilehlé sopky Rauhólar láva pronikala do souvrství tufů a během 

pomalého tuhnutí a smršťování se v ní tvořila síť kontrakčních puklin – ploch sloupcovité odlučnosti. 

Ta je dobře známá z rozličných „kamenných varhan“, „čertových zdí“ a podobných útvarů (Vesmír 

94, 400, 2015/7–8), se kterými se setkáme i na našem území. Také na skalách Hljóaklettar jsou 

převážně šestiboké čedičové sloupce 10–30 cm široké, až několik desítek metrů dlouhé, místy přímé, 

jinde vějířovitě uspořádané nebo různě zvrásněné. 

V ohybu „vrás“ se vyplavováním tufů nebo rozpadem hustě rozpukané horniny tvoří skalní dutiny 

a malé jeskyně. Mezi nimi vyniká asi 35 m dlouhá a téměř 10 m vysoká jeskynní klenba Kirkjan 

(Kaple) s působivým „obkladem“ stěn a stropu z fragmentů čedičových sloupců.  

K dalšímu čtení… Einarsson P.: The Geology of Iceland. Rocks and Landscape. Mál Og Menning, 

Reykjavík 1994. Gumundsson A. T.: Living Earth: Outline of the Geology of Iceland. Mál Og 

Menning, Reykjavík 2015. Panoš V.: Karsologická a speleologická terminologie. Kniž. centrum, 

Žilina 2001. Thordarson T., Höskuldsson Á.: Iceland. (Classic Geology in Europe, Vol. 3). Terra 

Publ. Harpenden, UK, 2002. Thordarson T., Larsen G.: Volcanism in Iceland in historical time: 

Volcano types, eruption styles and eruptive history. J. Geodynamics 43, 118–152, 2007. 

Foto popis: 

1. Bizarní tvary lávového proudu Laugahraun pod „ohňovou horou“ Brennisteinsaldou jsou 

výsledkem mrazového zvětrávání sklovité sopečné horniny obsidiánu. Jsou provázeny četnými 

solfatarami – výrony horkých plynů a páry. 

2. Neobyčejně členitý skalní reliéf na lokalitě Dimmuborgir (Temné hrady) východně od jezera 

Mývatn vznikl explozivními účinky páry v důsledku překrytí vodní plochy žhavou lávou. 

3. Z jižního okraje lávového příkrovu Hallmundarhraun vyvěrá soustava podzemních toků a 

vytváří působivé Lávové vodopády (Hraunfossar).  

4. Lávové pole Leirhnjúkur patří k nejmladším na Islandu. Vytvořilo se během erupcí sopečného 

komplexu Krafly v letech 1975–1984 a jsou zde dobře patrné dílčí krátery a různé typy lávy. V 

pozadí vystupuje čedičová stolová hora staročtvrtohorního stáří.  

5. Povrch lávového pole Hallmundarhraun poblíž jeskyně Víđgelmir. V popředí je mělký závrt s 

provazcovitou lávou (typ pahoehoe), vzadu vystupuje zaledněná sopka Eiríksjökull – nejvyšší hora 

(1675 m) západní poloviny Islandu.  

6. Lávové pole v národním parku je prostoupeno četnými zlomy, které jsou součástí riftové zóny, 

oddělující severoamerickou a euroasijskou litosférickou desku. Jeden z těchto zlomů je zatopený 

vodou a vytváří soutěsku Flosagjá.  

7. Skalní skupina Hljóaklettar na severu Islandu je souborem mohutných, vzájemně propletených 

nebo jinak uspořádaných žilných tvarů ze sloupcovitě odlučného čediče.  
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8. Neobvyklá výzdoba stropu a stěn jeskyně Kirkjan (Kaple) ze sloupcovitě odlučného čediče ve 

skalním městě Hljóaklettar. 

 

19. Zdolali největší kaňon světa. V čele stál muž z Blanska 

regionkurimsko.cz | 11. 03. 2018 | Adam Kubík | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Chamjé khola, největší kaňon na světě, se stal v únoru cílem mezinárodní expedice, kterou vedl 

speleolog Oldřich Štos z Blanska. Domů se vrátil minulý týden. Devítičlenné skupině se podařilo 

kaňon mezi horami Anapurnou a Manáslu projít za osm dní. Stali se druhou expedicí na světě, která 

to dokázala. První byli Francouzi v roce 2011. 

https://www.regionkurimsko.cz/zpravy/a...n-sveta-V-cele-stal-muz-z-Blanska.html 

 

20. V tunelech vody a času. 

100+1 | 14. 03. 2018 | Vilém Koubek | Téma: Mexiko – Sac Actun, Dos Ojos 

Yucatanský poloostrov připomíná ementál – jeho podloží je plné děr a tunelů. Ty se v některých 

místech spojují do masivních jeskynních systémů, z nichž mnohé jsou zaplavené. Nedávný objev 

potvrdil, že právě v této lokalitě Střední Ameriky se nachází nejrozsáhlejší zatopená jeskyně světa. 

Lidé odjakživa upírají oči k nebi, fascinováni jeho zdánlivou nekonečností a nedosažitelností. 

Nicméně povrch naší planety a hlavně to, co se nachází pod ním, zůstávaly poněkud stranou. Zatímco 

dnes řešíme, jak dostat člověka na Mars, ze světových oceánů jsme dosud probádali pouhých 5 %.  

Ještě menší pozornost se pak věnuje zkoumání jeskyní, které přitom často vydávají fantastické 

poklady minulosti: fosilie vyhynulých zvířat nebo pozůstatky dávného osídlení. 

Rájem pro podobné objevy se stal Yucatanský poloostrov ve Střední Americe, v jehož nerostném 

složení hraje hlavní roli pískovec. Skrz relativně měkkou a porézní horninu si po miliony let razila 

cestu voda, a v podzemí tak vznikla nejhustší síť jeskyní na světě. 

Která z nich si ovšem může nárokovat pomyslnou korunu? 

Větší vítězí 

Až do tohoto roku se za nejrozsáhlejší zatopenou jeskyni na planetě považovala yucatanská Ox 

Bel Ha (v překladu z mayštiny „tři vodní cesty“), jež se táhne v délce přes 270 km. Zatímco si však 

užívala svůj primát, v blízkém sousedství jí rostla konkurence. 

V roce 2007 speleologové zjistili, že jeskynní systémy Nohoch Nah Chich („obrovská ptačí 

klec“) a Sac Actun („bílé jeskyně“) jsou propojené. Ve speleologii platí „kanibalské“ pravidlo 

silnějšího: Pokud se objeví nová spojnice mezi dvěma systémy, ten větší „pohltí“ menší a předá mu 

své jméno. Sac Actun tak kromě Nohoch Nah Chich vstřebala ještě vedlejší Aktun-Hu a loni v květnu 

měřily veškeré tamní prozkoumané chodby 259,5 km. Soustava tudíž neměla žádnou konkurenci – 

kromě Ox Bel Ha. 

„Tato rozsáhlá jeskyně tvoří nejbohatší podvodní archeologické naleziště světa. 

Zahrnuje víc než sto významných lokalit, z nichž některé dokonce nesou stopy po prvních 

obyvatelích Ameriky,“ tvrdí o Sac Actun Guillermo de Anda, ředitel projektu Gran Acuífero Maya, 

který v rámci jeskynního průzkumu hledá neznámé mayské památky. Touha po nových objevech 

vedla ke stále preciznějšímu mapování systému, pod jehož „rozrůstání“ se podepsal především Robert 

Schmittner: Zmíněné jeskyni věnoval již čtrnáct let života. 

Delší než Česko 

Do hlubin se průzkumník pravidelně nořil s přesvědčením, že se na rozsáhlý komplex napojuje 

některá z menších jeskyní poloostrova. Letos v lednu se pak jeho tým vrátil ze Sac Actun se senzační 

zprávou: Předtucha se potvrdila – systém je spojen s nedalekou Dos Ojos („dvě oči“). Ta se sice táhne 

v délce „pouhých“ 84 km, nicméně poté, co ji Sac Actun „pohltila“, se nakonec zrodila nejdelší 

zatopená jeskyně světa – s celkovými 347,7 km. 

Nová rekordmanka samozřejmě podnítila řadu srovnání: Jeskynní systém je například delší než 

trasa Londýn – Liverpool a na výšku by bez problémů pojal věž Big Ben. Z našeho pohledu jsou 

zatopené podzemní chodby delší než spojnice nejsevernějšího a nejjižnějšího bodu České republiky, 
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která měří 278 km. Od východu na západ má potom naše území 493 km, takže by jeskyně procházela 

zhruba pod třemi čtvrtinami Česka. 

Matka všech cenotů. 

Význam Sac Actun však netkví jen v rekordní délce. Hlavní části systému tvoří tzv. cenoty, tedy 

zatopené závrty krasového původu, které lze nalézt v jeskyních s provalenými stropy a jež slouží 

coby zásobárny podzemní vody. Mayská civilizace považovala cenoty za posvátná místa a portály ke 

komunikaci s bohy. Na jejich dně se proto daří nalézat nejrůznější artefakty. Ve městě Chichén Itzá 

byly dokonce v závrtu objeveny lidské ostatky, a mnozí historikové se proto domnívají, že se cenoty 

využívaly také jako obětiště. 

„Díky průzkumu podzemních systémů dovedeme lépe vysvětlit postupný výskyt a vývoj 

nejrůznějších rituálů. Rovněž máme lepší představu o šíření mayského území na základě vzniku 

nových poutních míst a posléze osad,“ vysvětluje archeolog Guillermo de Anda. 

Nebezpečné průzkumy 

Nicméně: Do Sac Actun vede celkem 187 známých vchodů, systém je navíc zatopený a jeho 

průzkum vyžaduje potápěčské vybavení či speciální technologie. Speleologie přitom představuje 

relativně mladou disciplínu, extrémně náročnou a často i velmi nebezpečnou. Kupředu ji vedle 

odborníků ženou především rekreační jeskyňáři – tzv. caveři. 

Ani objevování suchých jeskyní není procházka růžovou zahradou, jejich podvodní kolegyně však 

znamenají daleko náročnější výzvu. Při návratu na souš je nutné podstoupit dekompresi, podobně 

jako při potápění v oceánu, ale limitující jsou hlavně tma a prostor. 

Problém s viditelností řeší svítilny, nicméně ani se zdrojem světla nemusí být vyhráno: Obvykle 

sice bývá voda v jeskyních křišťálově čistá, potápěči ovšem mohou zvířit bahno či jiné usazeniny, a 

dohled tak prudce klesne. 

Není kam utéct 

Se špatnou viditelností i s komplikovanou orientací v prostoru pomáhají navigační lana, jež se 

vinou již probádanými chodbami nebo je rozmisťují přední členové týmu. Průzkumníci se k těmto 

„směrnicím“ obvykle připínají vlastními lanky, která je po případném prohlédnutí neoznačených 

zákoutí přivedou zpět. Jelikož se pod vodou pracuje s omezeným množstvím dýchací směsi, může 

připnutí k vytyčené trase v krizi zachránit i život. 

Stísněné chodby jsou nejvíc nebezpečné v okamžiku, kdy má potápěč nad hlavou nízký strop nebo 

doplave na konec slepého tunelu, odkud může jedině vycouvat. Nemožnost manévrovat a kdykoliv 

vystoupat vzhůru také vyžaduje lepší hospodaření s kyslíkem. 

V první řadě je nutné si uvědomit, že čistý kyslík začíná být v hloubce šesti metrů kvůli tlaku 

toxický. Proto musejí potápěči volit adekvátní směs, jež obsahuje mimo jiné dusík. Jenže i jeho 

narkotické účinky v hloubkách pod 35 metrů kvůli vysokému tlaku rostou, což může potápěči přivodit 

stav podobný opilosti – v krajních případech mu dokonce hrozí bezvědomí. V běžných podmínkách 

stačí pro potlačení příznaků, k nimž patří malátnost a slabost, vystoupat alespoň pět metrů vzhůru. V 

úzkém jeskynním tunelu však průzkumník často nemá kam „utéct“, a pokud nezareaguje dostatečně 

rychle, zůstane odkázán na pomoc zbytku týmu. 

Nikdy nepřecenit síly 

K základním podmínkám pro vstup do světa jeskynních potápěčů tak patří pečlivý a dlouhodobý 

trénink, jenž zájemce připraví na maximum krizových situací. Má několik fází a úrovní podle 

dosažených výsledků – liší se mimo jiné největší hloubkou ponoru, potřebou dekomprese či ztíženými 

světelnými podmínkami. Adepti tedy postupně procházejí všemi potenciálními komplikacemi, jejichž 

řešení by jim mohlo v budoucnu zachránit život. 

V žádném případě se nedoporučuje přeceňovat síly, a to ani u jedinců se zkušenostmi z běžného 

potápění. 

Ani dokonalý výcvik navíc nikoho neochrání před nehodami a chybami: Podle organizace Divers 

Alert Network zemřelo mezi roky 1985 a 2015 jen ve Spojených státech 161 jeskynních potápěčů, 

ale „pouze“ 87 z nich neprošlo odpovídající přípravou. 
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Také proto se tento obor považuje za nejnebezpečnější formu potápění na profesionálním i 

rekreačním poli. Zároveň jde o jeden z nejriskantnějších způsobů průzkumu Země: Hloubky 

jeskynních vod sice lákají do neprobádaných zákoutí, ale zároveň své poklady vydávají jen za cenu 

hazardování se životem. 

Mladá disciplína 

Jako prvního speleologa můžeme označit Édouarda-Alfreda Martela (na snímku), který u sebe ve 

druhé polovině 19. století objevil lásku k podzemí a začal ji šířit. V roce 1889 se vydal do hlubin 

francouzské jeskyně Gouffre de Padirac, a jelikož tehdy ještě neexistovala žádná speciální technika 

ani nástroje, musel si poradit sám za použití lan a kovových žebříků. 

Klíčová pak byla jeho aktivita v amerických Mamutích jeskyních (viz Rekordmani na souši). V 

roce 1912 totiž Martel objevil první zákoutí komplexu, jenž si dnes drží status nejrozsáhlejšího 

„suchého“ podzemního systému. Další zásadní milník přišel během druhé světové války: Tehdy 

Pierre Chevalier, Fernand Petzl a Charles Petit-Didier odhalili francouzské jeskyně Dent de Crolles, 

které následně získaly světový primát, pokud jde o hloubku – konkrétně se svými 658 m (v 

současnosti patří prvenství kavkazské Voroniji s 2 197 m). 

Válečná bída a nedostatek vybavení nakonec trojici přinutily improvizovat a z jejího snažení se 

zrodila řada nových jeskyňářských pomůcek: například tyč na měření hloubky, nylonová lana, 

trhaviny k rozšiřování průchodů či mechanické provazové výtahy. 

V roce 1941 se mnozí speleologové oficiálně sdružili v National Speleological Society, pod jejíž 

záštitou měl probíhat lépe organizovaný průzkum jeskyní a lidová osvěta. Do studia podzemí se však 

zapojila také řada laiků, tzv. caverů, kteří následně učinili spoustu významných objevů. 

Nejrozlehlejší podvodní jeskyně světa je delší než cesta z Prahy do Bratislavy 

Život v hlubinách Ačkoliv se zdá, že se temné, vlhké a relativně chladné jeskyně pro život nijak 

zvlášť nehodí, opak je pravdou. Hlubinné ekosystémy zahrnují řadu živočichů a odborníci je dělí do 

tří kategorií: Jeskynním podmínkám se zcela přizpůsobili tzv. troglobiti, kteří tráví většinu života v 

podzemí, přestože jej mohou na krátkou dobu opustit. Jedná se například o některé druhy ryb, červů 

nebo bakterií. Tzv. troglofi lové jsou „univerzálnější“: Mnozí z nich zůstávají v jeskyních celý život, 

ale ani vnější podmínky jim nečiní problémy. Řadíme mezi ně třeba netopýry či pavouky. ¨ 

Trogloxenové pak sice mohou určitý čas zůstat pod zemí, ale bez pobytu na povrchu by nepřežili.  

Do této kategorie patří rovněž člověk. „ Jeskynní vody lákají do neznámých zákoutí, ale své 

poklady vydávají jen za cenu riskování života 

Rekordmani na souši 

Mamutí jeskyně délka: 651 km / kde: USA, Kentucky Nejdelší „suchá“ jeskynní soustava světa, 

Mammoth-Flint Ridge Cave System, vznikla nálezem spojnice mezi Mamutími jeskyněmi a 

komplexem Flint Ridge v roce 1972. Později byla prohlášena za národní dědictví a v 90. letech se z 

ní stala biosférická rezervace. 

Jeskyně klenotů délka: 310 km / kde: USA, Jižní Dakota Poetické jméno získala Jeskyně podle 

komory plné kalcitových krystalů, na niž objevitelé narazili v roce 1900. V průběhu století se do 

podzemních prostor vydala řada dobrodruhů, díky nimž činí známá délka systému 310 km. Podle 

množství vzduchu, které komplex vtahuje, se však zatím zřejmě podařilo odkrýt pouze 5 % jeho 

celkové rozlohy. 

3. Optimistická jeskyně délka: 257 km / kde: Ukrajina Třetí nejdelší suchozemská jeskyně 

světa byla objevena v roce 1966 a díky členitým chodbám si vysloužila přirovnání k bludišti. Stěny 

podzemního komplexu pokrývá minerál sádrovec: Dodává mu nádech tajemna, ale zároveň z něj dělá 

nejrozlehlejší pozemskou jeskyni, jež se zformovala v této hornině.  

„Nejhlubší zatopená jeskyně světa se nachází v Česku: Hranická propast „zatím“ dosahuje 404 

m. 

Foto popis| Sac Actun je dlouhá 347,7 km. Její vnitřní prostory vznikly narušením měkkého 

pískovcového podloží 

Foto popis| Jeskynní systém Sac Actun patří k nejbohatším nalezištím pozůstatků dávné mayské 

civilizace 
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Foto popis| Ze zájmu o jeskyně a podzemí se vedle vědeckého oboru speleologie zrodil také 

rekreační caving 

Foto popis| Dosud prozkoumaná část jeskyní Sac Actun je delší než spojnice nejsevernějšího a 

nejjižnějšího bodu naší republiky 

 

21. Nejnebezpečnější kaňon světa zdolán. Nechyběl ani český speleolog. 

Právo | 21. 03. 2018 | Autor: (vtk) | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Mezinárodní expedice, v níž byl i český speleolog Oldřich Štos z Blanska, v uplynulých dnech 

úspěšně zdolala nejnebezpečnější kaňon světa. 

Měří zhruba deset kilometrů, jmenuje se Chamjé khola a leží v Nepálu mezi horami Annapurna 

a Manaslu. Tento kaňon v Himálaji byl pokořen poprvé, což trvalo týmu složenému také z Rusů, 

Ukrajinců a Italů týden. 

„Venkovní teploty se pohybovaly nad nulou a teplota vody, v níž jsme se téměř pořád pohybovali, 

byla jen dva stupně Celsia. Bylo v podstatě nemožné se udržet v suchu. Sestup byl fyzicky velmi 

náročný. Spotřeba materiálu byla obrovská,“ řekl Právu Štos. 

Původně na horním konci kaňonu slanilo do této prolákliny devět členů týmu. Společně zvládli 85 

procent trasy. Zbývající dolní část kaňonu sešplhali již jen tři z týmu. Ostatní to museli vzdát. Štosovi 

zabránilo pokračovat v poslední části sestupu rozedrané nepromokavé oblečení. Přesto mohli členové 

expedice po týdnu putování slavit. 

Zdolání Chamjé kholy je mezinárodním úspěchem českých speleologů, kteří se podílejí po celém 

světě na nejvýznamnějších výzkumech zatím neznámého podzemí a špatně přístupných míst. 

Například na mexickém poloostrově Yucatán již zmapovali desítky kilometrů zaplavených jeskyní a 

podíleli se i na objevu nových jeskyní v Číně. 

„Další expedice, opět patrně v mezinárodním složení, by mohla zamířit do kaňonů či do podzemí 

na Novém Zélandu, Tchaj-wanu nebo na ostrově Papua-Nová Guinea,“ dodal Štos. 

Zdolání Chamjé kholy je dalším mezinárodním úspěchem českých speleologů. 

Foto popis| Chamjé khola je známý jako nejnebezpečnější kaňon světa. Zdolán byl poprvé. 

 

22. Za nebezpečím do Asie. 

5plus2 | 29. 03. 2018 | Autor: Marek Osouch | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

Oldřich Štos z Blanska překonával v Nepálu nejnebezpečnější kaňon světa. 

Do jeskyní Moravského krasu vyráží speleolog Oldřich Štos velmi často. Pro splněný sen si ale 

musel odletět do Nepálu. Tam s mezinárodní expedicí zdolal dosud nepřekonaný kaňon Chamjé 

khola. „V roce 2005 Francouzi sestoupili spodní část, šest let poté se jim podařilo prostoupit kaňon 

zase pouze v horní části, souvislý průstup ale dosud neexistoval,“ popisuje Štos. Celých následujících 

sedm let se nenašel nikdo, kdo by se do nejnebezpečnějšího kaňonu světa vůbec odvážil vstoupit. 

Mezinárodní expedici Oldřich Štos připravoval už od roku 2014 a byl v ní jediným českým 

zástupcem. Na konci letošního ledna sedl do letadla a vyrazil. „Poprvé v životě jsem před odjezdem 

uzavřel závěť,“ vypravuje. 

Poslední rok před expedicí měl každý z mezinárodních účastníků individuální tréninkový plán. 

Podle Štose se však nejde na takovou výpravu pořádně připravit. „Průstup Chamjé khola je zúročení 

celoživotních zkušeností,“ vysvětlil nejen speleolog, ale také kaňonář, jak sám sebe nazývá, tedy 

člověk, který nešplhá na vrchol hor jako horolezec, ale slézá naopak shora dolů. 

Kromě sedmačtyřicetiletého Štose do Nepálu odcestovali také Ukrajinci, Rusové a Italové. Když 

dorazili na místo, zkoušeli nejdříve slaňovat a sestupovat v jiných kaňonech, v polovině února se pak 

vydali na vrchol, kde začínal jejich hlavní cíl, s nímž do Nepálu přiletěli. 

„Nejdříve jsme museli zdolat dvoudenním náročným terénem sedlo ve 4 300 metrech nad mořem 

s převýšením 3 170 metrů, abychom se vůbec ke kaňonu dostali,“ popsal Štos. Odtud pak sestupovali 

kaňonem 3 310 výškových metrů, aby se dostali zpět do civilizace. „Celkově trval sestup sedm dnů 

a strávili jsme v kaňonu celkem šest bivaků,“ doplnil. 
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S sebou museli nést řadu věcí. Na jednu osobu vycházelo 36 kilogramů výbavy. „Počínaje lanem 

přes veškerý materiál nutný pro přípravu kotevních bodů, tři vrtačky, sušené jídlo, vařiče, dva 

speciální ultralehké speleo stany, spacáky, satelitní telefon a samozřejmě také lékárničku,“ 

vyjmenoval Štos. 

Více než výstup a zátěž je ale trápila voda, která teče kaňonem. Má totiž pouhé dva stupně. „Velmi 

obtížná je část zvaná Grand corridor, který má vodnatost A7, tedy nejvyšší, což znamená, že na nás 

při sestupu padalo obrovské množství vody,“ vysvětlil s tím, že jde až o 450 litrů za vteřinu. 

Rozměry a rozsah nepálského kaňonu jsou podle něj naprosto výjimečné, až z toho jde strach.  

Jakmile do kaňonu vlezete, není cesty ven. Není pomoci, není podpora, nepřiletí vrtulník. Nepřijde 

zkrátka vůbec nikdo, kdyby se cokoliv stalo. Neexistuje cesta ven. Nikdo tam pro vás prostě nevleze,“ 

zdůvodnil, proč kaňon nikdo před nimi nezdolal. 

Až výpravě z letošního února se to povedlo, konkrétně třem jejím členům, kteří se dostali až na 

samotný konec a zdolali tak dosud nepřekonané. Dalších šest lidí včetně Oldřicha Štose však skončilo 

několik posledních metrů před koncem, odkud mohli vyjít. Do konce jim ovšem nezbývala ani pětina 

cesty. „Nemohl jsem ale už dál. Měl jsem roztržený voděodolný oblek, do kterého když vám nateče 

dvoustupňová voda, tak v něm vydržíte jen několik minut,“ vysvětlil, proč musel skončit před cílem. 

Jako prohru to ale nebere, úspěch je pro něj i to, že část členů expedice sestup dokončila. „I kdyby 

to byl jeden člověk, tak je to úspěch pro celou výpravu,“ doplnil český účastník, který už byl na 

mnoha mezinárodních akcích, od Mexika přes Tchaj-wan, Réunion až po Maroko. 

Další výpravy už chystá. Jednak pro své klienty, pro něž výpravy organizuje, ale také sám pro 

sebe. „Už příští rok se chystám opět buď na Tchaj-wan, nebo na Nový Zéland. Tam jsou taky velmi 

těžké kaňony,“ sdělil s tím, že právě s ostatními vyhledávají velmi těžko překonatelné či ještě 

nepřekonané kaňony. 

Z rodiny není sám, kdo má takovou lásku k jeskyním. Vychoval tak i svou desetiletou dceru, se 

kterou do jeskyní chodí od jejích pěti let. 

Foto popis| Mezinárodní expedice vedená Oldřichem Štosem z Blanska zdolala Chamjé khola, 

největší kaňon světa. 

Foto popis| Nádherná příroda, ale také smrtelné nebezpečí. To je nepálský kaňon Chamjé khola. 

 

23. Blanenský dobrodruh se podělí o zážitky z nebezpečné výpravy.  

Blanenský deník | 05. 04. 2018 | Autor: (th) | Téma: Nepál – kaňon Chamjé khola 

V pátek se v sále Dělnického domu koná přednáška o jedinečné expedici do kaňonu Chamjé 

khola.  

Pokořit největší a nejnáročnější kaňon světa Chamjé khola se na přelomu února a března 

podařilo speleologovi Oldřichu Štosovi z Blanska, který vedl třináctičlennou mezinárodní expedici 

mezi štíty Annapurny a Manaslu. „Přednáška je spojená s prezentací fotografií z průběhu expedice, 

kdy se speleologům podařil první souvislý průstup nepálským kaňonem,“ zvou pořadatelé. Štos zatím 

další. „Kritický byl průlez soutěskou Grand Corridor. Byla velmi úzká a plnila se mohutnou masou 

ledové vody. Každý z nás nesl šestatřicet kilo. Jakmile zavazadla nasákla, mohlo to být i půl metráku,“ 

popsal Štos po svém návratu dramatické momenty. 

 

24. Děti ze Strakonic zpívaly mezi krápníky. 

Českokrumlovský deník | 30. 04. 2018 | Autor: (rag) | Téma: Slovinsko 

Mezi krápníky ve známé slovinské jeskyni Postojna jama zazněly před několika dny hlasy dětí 

ze souboru Fere Angeli. 

Šestačtyřicet zpěváků ve věku 10 – 15 let ze ZUŠ Strakonice pod vedením sbormistryně Marcely 

Mikové a s klavírním doprovodem Jitky Nestřebové se nedávno zúčastnilo mezinárodního festivalu 

pěveckých sborů v chorvatské Opatiji. Jeden z koncertů se uskutečnil i na neobvyklém místě v 

rozlehlé části Postojne jeskyně. „Zahraniční cesta je pro děti vždy velkou motivací a zároveň 

odměnou,“ říká Marcela Miková. „Děti při ní uslyší jiné sbory, získávají samostatnost a zkušenosti, 

podívají se na krásná místa a vidí kus světa, zároveň se upevní parta. Festivalová účast na břehu 
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Jaderského moře byla velkým přínosem, protože děti zažily zpívat lidi různého věku i na zcela 

odlišných úrovních. Slyšely např. sbor Tiroler Landesjugendchor, který ukazuje, jak to dělat, ale i 

některé italské dospělé sbory, jež jsou příkladem, jak to raději nedělat,“ dodává Marcela Miková k 

úspěšné účasti na festivalu, na jejímž financování se podílely vedle Města Strakonice a Jihočeského 

kraje i rodiče a další sponzoři. 

Foto popis| Děti zazpívaly v Postojne jeskyni. 

Publikováno| Českokrumlovský deník; Jižní Čechy; 10 

Publikováno| Jindřichohradecký deník; Jižní Čechy; 10 

Publikováno| Písecký deník; Jižní Čechy; 10 

Publikováno| Prachatický deník; Jižní Čechy; 10 

Publikováno| Strakonický deník; Jižní Čechy; 10 

Publikováno| Táborský deník; Jižní Čechy; 10 

 

25. Čeští jeskyňáři hlásí z Číny mimořádný objev. 

Právo | 14. 05. 2018 | Autor: Vladimír Klepáč | Téma: Čína – jeskyně Tianxingyan 

novinky.cz | 16. 05. 2018 | Autor: Vladimír Klepáč |  

Obří podzemní dóm a gigantické podzemní chodby nalezla v uplynulých dnech v provincii Shanxi 

v jižní Číně expedice českých speleologů a geologů. Podle odborníků jde o jeden z největších objevů, 

jaký se jim v novodobé historii podařil. 

Ve svém oboru patří čeští speleologové již od dob známého badatele Karla Absolona, který 

pracoval v Moravském krasu, ke světové špičce. Nescházejí ani u těch nejvýznamnějších objevů. 

Obří podzemní sál 

„Největším úspěchem expedice je objev přes šest kilometrů dlouhé jeskyně Tianxingyan. Po 

překonání náročných pasáží se v ní podařilo nalézt říční chodbu, dlouhou přes tři kilometry, a obří 

podzemní sál dlouhý 150 a široký 200 metrů,“ řekl Právu účastník expedice a předseda České 

speleologické společnosti (ČSS) Zdeněk Motyčka. 

Vchod do nové jeskyně objevil tým složený z jeskyňářů a pracovníků Geologického ústavu 

Akademie věd ČR již před dvěma roky. Podmínky pro její prozkoumání byly ale špatné kvůli 

deštivému počasí. Expedice tehdy postoupila jen sto metrů do podzemí. Nikdo tehdy nepředpokládal, 

že podrobný průzkum těchto prostor přinese mimořádný objev. 

Ještě se vrátí 

„Bylo to technicky složité. Museli jsme překonávat vodopády a podzemní jezera i pukliny ve 

skalním masivu. Místy jsme se přesouvali s využitím traverz. Výsledek ale stojí za to,“ doplnil 

Motyčka. 

Nově nalezené prostory nejsou jedinečné svojí krápníkovou výzdobou, ale velikostí. Mimo jiné 

největší přírodní podzemní prostorou v Česku je Hlavní dóm v Kateřinské jeskyni  

v Moravském krasu, který je 90 metrů dlouhý a 44 metrů široký. Do nově objeveného dómu v Číně 

by se vtěsnal nejméně pětkrát. Nový dóm zatím nemá jméno. 

„Do Číny se patrně vrátíme ještě letos, abychom tam pokračovali v průzkumu těchto prostor. 

Vymlela je tam kdysi voda. Překvapivé ale je, že jí už tolik v této oblasti není,“ uvedl jeskyňář. 

Připomněl, že čeští speleologové a geologové pracují v provincii Shanxi již několik let. Loni v ní 

nalezli jeskyni Didonghe, která má také obří chodby. 

Kuriózní je, že nové prostory nehledají jeskyňáři s batohem, lanem a cepínem v ruce v terénu. 

Mnohé objevy dělají z tepla domova na počítači s využitím běžně dostupné aplikace Google Earth, 

kterou podrobně zkoumají zemský povrch. Teprve pak vyrážejí bádat do podzemí. 

Zakladatelem moderní speleologie byl profesor Absolon, jehož proslavily četné nálezy 

v Moravském krasu i na Balkáně. 

Moderní jeskyňáři úspěšně navazují na jeho odkaz, o čemž svědčí jejich objevy desítek kilometrů 

zaplavených chodeb v Mexiku, nově popsané jeskyně na Kavkaze, v Julských Alpách, na Dálném 

východě, Novém Zélandu nebo nyní v Číně. 

Museli jsme překonávat vodopády i podzemní jezera Zdeněk Motyčka, předseda ČSS 
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26. Podzemní dóm a gigantické chodby nalezla v jižní Číně expedice českých speleologů. 

ČRo Plus | 17. 05. 2018 | Téma: Čína 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

No, a teď zbystřete. Obří podzemní dóm a gigantické podzemní chodby nalezla v uplynulých 

dnech v provincii Šang-si v jižní Číně expedice českých speleologů a dalších expertů z Geologického 

ústavu Akademie věd. Podle odborníků jde o jeden z největších objevů, jaký se jim v novodobé 

historii podařil.  

Cituji: „Největším úspěchem expedice je objev přes 600 kilometrů dlouhé jeskyně Ťiang sin-

dian“.  

Po překonání náročných pasáží se v ní podařilo nalézt říční chodbu dlouhou přes 3 kilometry. A 

obří podzemní sál dlouhý 150 a široký 200 metrů. Řekl právu účastník expedice a předseda České 

speleologické společnosti Zdeněk Motyčka. A právě s ním teď probereme význam objevu. Přeji vám 

dobrý den, pane Motyčko. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Hezké odpoledne vám i posluchačům. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

Tým prý objevil vchod do nové jeskyně už před 2 lety. Ale tehdy jste ještě asi nevěděli, co se v 

hloubce a dálce za ním, za tím vchodem bude skrývat. Tak mě by zajímalo, co od té doby uplynulo? 

Co vlastně obnášelo to postupné odhalování? Dá se to v kostce ve stručnosti nějak popsat? 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Myslím si, že dá. My jsme tu jeskyni objevili, respektive vchod do té jeskyně jsme objevili 

pomocí satelitních snímků. A asi o půl roku později, když jsme se poprvé vypravili do Číny v roce 

2016, tak jsme si tu skutečně ověřili, že ta jeskyně tam existuje. Nicméně v té době se do ní nedalo 

sestoupit, protože do ní proudily masy vody. A ty bránily jakoby postupu do nitra toho masivu. A na 

to, až tam ta voda nebyla, jsme si museli počkat až do letošního roku. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

A když jste zmínil, že jste vlastně to objevili u počítače, jak jsem pochopila, ještě dávno před tím, 

než jste do Číny jeli, tak to je v dnešní době obvyklý postup speleologů nebo geologů, jak objevit 

nějaké takovéhle zvláštní zajímavé podzemní prostory? 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Je to možný způsob. A hlavně velice užitečný. Protože právě to, že existuje něco jako 

/nesrozumitelné/, tak nám dalo možnost podívat se na jakékoliv místo na světě velice zblízka. A právě 

proto, že jsme věděli, že v Číně jsou velké rozlohy vápenců, které musí skýtat jeskyně, a protože 

jsme znali i naše kolegy třeba ze Spojených států nebo z Anglie, kteří tam bádají, ne v jiných 

oblastech, tak jsme se na to zaměřili a podařilo se nám tam skutečně objevit zcela novou oblast právě 

v té provincii Šang Si, která, která vlastně nebyla doposud zkoumána. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

No, a když na vás navážu, v čem je ten objev skutečně převratný? Nebo jeden z největších v 

novodobé historii, jak jsem dočetla. Je to kvůli rozměrům těch podzemních prostor? 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Tak, já bych nejprve opravil ten údaj. Vy jste říkala 600 kilometrů, ne, ne, ne, to… 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

No, to mě teda zarazilo. Taky jsem si říkala, jestli to je správně. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Ne, ne, ne, ne, to je překlep, to je překlep. Tady v kině má 600, 6 kilometrů. 

Lucie Vopálenská, moderátorka moderátorka 

6 kilometrů. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

6 kilometrů, má to hezký. Ona jakoby délka jeskyně není, není tak zajímavá. Co je zajímavější, je 

za prvé rozměry těch podzemních prostor. My jsme tam skutečně po překonání těch prvních, 

prvotních pasáží, které nevymykaly se, řekněme, rozměrům evropských nebo českých jeskyní.  Byly 
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trošku větší, ale nebyly úplně gigantické. Pak jsme asi po 2 kilometrech prostě narazili na tu 

obrovskou podzemní chodbu, jejíž rozměry jsou skutečně třeba 50 metrů výšky, 20 metrů šířky a 

takhle vám to pokračuje několik kilometrů. Což je unikátní v tom, že se vlastně v té oblasti Číny se 

vůbec žádná podobná taková jeskyně nenachází. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

Aha. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Jedna se nachází na jihu kousek dál, kterou jsme rovněž spolu objevovali před, v loňském roce. 

Ale vlastně je to unikát, protože to je poměrně, to už je mírné pásmo. A všechny velké 

čínské jeskyně se vyskytují v té jihovýchodní Číně, kde na to byly podmínky, aby se mohly vytvořit. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

Kdežto tohle není jihovýchodní, tady, to jsme jinde. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

To už je, to už je střední Čína, ano. To už je střední Čína. A tam historic…, vlastně geologické a 

spíš ty klimatické podmínky v historii nebyly takové, aby se tam ty jeskyně mohli vytvořit.  

Ale jak jsme nyní zjistili, tak musely být. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

No, a povězte, když tedy budem v tomto pokračovat, jak to vlastně vzniklo? Jak, jak vznikl tenhle 

systém chodeb a ten velký dóm? Působením vody? 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Samozřejmě, samozřejmě. To je primární, vždycky máte na začátku nějaký, nějaký vápencový 

masiv, který vám začne nahlodávat voda, v tomto případě jsou to vody, které se stahují z výšky až 2 

tisíc metrů z krasové planiny. A postupně řadou drobných ponorů se dostávají do podzemí. A právě 

v tom podzemí se někde, zatím ještě nevíme, kde, sbíhají  do větších a větších, až posléze se vlastně 

sejdou do té největší podzemní chodby, kterou jsme tam objevili. A jejíž pokračování ještě, teda 

zdaleka není teda ještě doobjevená. Ta ještě pokračuje dále. A v rámci toho pak vznikají i ty velké 

prostory, které ale už vznikají řícením. Protože ta, ta velká chodba, pak samozřejmě narazí třeba, nebo 

ta podzemní řeka narazí na nějaké křížení puklin, kde ta  hornina je náchylnější k tomu, aby, aby se 

zřítila. A tím řícením potom vznikají tady ty obrovské podzemní prostory. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

Aha. No, a tímto způsobem, tímto postupem, jak jste právě vysvětlil, tím vznikla i, tím vznikl i 

tento komplex, který jste teď vlastně nedávno objevili? A jak je vlastně možné, že nevznikl třeba 

jinde a že je to právě tak výjimečné, že v té oblasti je vlastně jediný. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Takhle. Samozřejmě to je možné tím, že především tam byly ty vápence jako rozpustné horniny, 

v kterých vznikají jeskyně. 

U nás máme ostrůvky vápenců Moravský kras, Český kras, které rozlohou jsou poměrně malé. 

V Číně ty rozlohy jsou obrovské, až tisíce a statisíce čtverečních kilometrů. A … 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

Čili zjednodušeně řečeno, tam, kde se najde třeba přes Google Earth vápenec, tak tam budeme 

hledat a tam pravděpodobně najdeme nějakou jeskyni, až takhle to … 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Nemusí to tak úplně být. Nemusí to tak úplně být. Záleží pak ještě na těch dalších  věcech. Záleží 

na tom, jak ty vápence jsou staré, jak jsou uložené. To znamená, jaké mají vrstvy, po těch vrstvách 

těch vápenců ta voda jde nejsnáze. Samozřejmě záleží na tom právě, kolik tam je srážek, je-li tam 

nějaký vodní tok a podobně. Ale já bych zmínil, spíš ta unikátnost toho objevu spočívá v něčem, nebo 

ještě v něčem jiném. A to je v tom, že se to podařilo českým speleologům. Protože čeští speleologové, 

když pominu, řekněme, naše krasové oblasti, které skutečně jsou malinké a takové prostory se tady 

nevyskytují. Pak i z toho našeho působení ve světě, ať je to Mexiko, Venezuela, Balkán, Nový 

Zéland, historicky, tak je to jeden z těch vůbec největších objevů, který se vůbec kdy Čechům podařil. 

 



514 

  

Lucie Vopálenská, moderátorka 

No, já vám velmi gratuluji, věřím, že i za kolegy. To je úžasný objev. A mimochodem, můžete 

něco říci vlastně k organizaci té, té spolupráce, nebo na jaké bázi to je? To je třeba partnerství ústavů 

Akademie věd s univerzitou, nebo nějaká jako vládní spolupráce, nebo jakým způsobem vůbec bádáte 

třeba konkrétně právě v Číně, kde už jste několik let? 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Hm. Vysvětlím. Ono, my jsme se k té spolupráci samozřejmě v Číně. Není možné jenom tam tak 

přijet a vyrazit do hor zkoumat jeskyně. My jsme na té spolupráci pracovali dlouho. Vytvářeli jsme 

kontakty s čínskými institucemi, zejména tedy s Ústavem krasové geologie, který sídlí právě v 

jihozápadní, v jihovýchodní Číně v Guilinu. A s nimi jsme uspořádali vlastně tu první rekognoskační 

výpravu v roce 2016, nicméně jsme je vůbec museli přesvědčit o tom, že tam má smysl vyrazit. Což 

ta první, na tu první výpravu to bylo složitější. Ale dneska už to funguje tak, že oni už prostě se té 

výpravy s námi účastní, dělají tam další vědecké pokusy, nebo teda pokusy, odebírají třeba vzorky 

sedimentu a podobně. Rozbíhá se tam klasický, řekněme, krasologický výzkum. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

Čili Číňané to i oceňují to, vlastně to české úsilí a vaše objevy, předpokládám. A povězte mi, je 

možné očekávat do budoucna, že tak jako v České republice, bude třeba jednou tento komplex i 

otevřen pro veřejnost? Nebo jak si můžeme představit vchod do, do té jeskyně? Nebo jestli vůbec 

bude možné to tak uspořádat, aby, aby to bylo přístupné. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

V Číně je možné úplně všechno. A já věřím tomu, že pokud Číňané a hlavně tam, řekněme, ta 

místní, místní vláda a místní komunity se shodnou na tom, že bude důležité pro ně tu jeskyni otevřít 

pro veřejnost, tak to uskuteční za téměř jakoukoliv cenu. Protože oni prostředky, techniku, všechno 

na to mají. Nicméně není, v současné době ta jeskyně není v té fázi poznání, aby mohla, mohli jsme 

jednoznačně říct, že je vhodná ke zpřístupnění, nebo prostě ten průzkum tam neustále probíhá. My se 

tam hodláme vrátit pravděpodobně na podzim. A pokračovat. A teprve během let se asi rozhodne, 

jestli ta jeskyně bude zpřístupněna veřejnosti nebo nikoliv. 

Lucie Vopálenská, moderátorka 

Tak, já vám přeju hodně úspěchů v tom dalším snažení v Číně. I vašim kolegům. Tolik 

předseda České speleologické společnosti Zdeněk Motyčka, který byl naším hostem. Moc vám 

děkuji a pěkný zbytek dne. Na slyšenou. 

Zdeněk Motyčka, předseda České speleologické společnosti, účastník expedice 

Také děkuji. Mějte se hezky, na shledanou. 

 

27. Češi objevili v Číně jeskyně. 

5plus2 | 25. 05. 2018 | Autor: (mos) | Téma: Čína – jeskyně Tianxingyan  

Od roku 2016 jezdí speleologové z Moravského krasu do Číny objevovat jejich rozsáhlou a 

dosud neprobádanou soustavu jeskyní. Nedávno se vrátili ze své už čtvrté výpravy a mluví o ní jako 

o velmi úspěšné. Podařilo se jim totiž objevit stovky metrů až jednotky kilometrů velké jeskyně. „Je 

to určitě jeden z největších mezinárodních objevů, na kterém se podíleli čeští speleologové,“ prohlásil 

člen výpravy Zdeněk Motyčka. 

Expedice se pohybovala v krasové oblasti nedaleko města Hanzhong v čínské provincii Shanxi ve 

střední Číně, kde už prozkoumávala jeskyně před dvěma lety. Tehdy ale narazila na vodu a nemohla 

pokračovat dál. 

Loni vyrazili jeskyňáři z Moravského krasu na jiné místo a k městu Hanzhong se vypravili jen 

na dva dny. Tato krátká doba jim ale stačila na to, aby zjistili, že jeskyně jsou mnohem větší, než si 

vůbec dokázali představit. Voda v jeskyni totiž opadla a umožnila jim nahlédnout dál do podzemí. 

Letos se tak rozhodli, že vyrazí jen tam. 

„Nejdříve jsme sestupovali shora dolů, až zhruba po kilometru jsme mohli pokračovat po zemi,“ 

doplnil Motyčka. Takto pronikali do hloubi jeskyně další kilometr, než moravští speleologové 

narazili na rozsáhlý podzemní systém a jeskyně obřích rozměrů. 



515 

  

„Jednoznačně největším úspěchem expedice je objev 6 244 metrů dlouhé a 220 metrů hluboké 

jeskyně Tianxingyan, kde se po překonání technicky náročných pasáží podařilo nalézt gigantickou 

podzemní říční chodbu, dlouhou více než 3 kilometry, a obří dóm o rozměrech 150 krát 200 metrů,“ 

přiblížil Motyčka s tím, že může jít o nejmohutnější jeskyně možná i v celé střední Číně. Celkem se 

členům expedice podařilo objevit a zdokumentovat více než osm kilometrů nových jeskynních 

prostor. 

Jeskyně v Moravském krasu se s těmito nemohou vůbec srovnávat. Největší veřejně přístupný 

dóm v Kateřinské jeskyni se počítá totiž jen na desítky metrů, nikoli stovky. Pro speleology je proto 

prozkoumávání podzemí v Číně zcela odlišné od toho, co můžou zažít v Česku. Do Číny a přímo k 

městu Hanzhong pojedou určitě znovu. Zdaleka ne vše se jim zatím podařilo prozkoumat. „Nevím, 

jestli pojedeme už letos na podzim, nebo na jaře příštího roku. Pokračovat chceme i v dalších 

jeskyních,“ dodal Motyčka. 

 

28. Česká expedice našla v čínských jeskyních obří dóm a kilometry podzemních chodeb. 

ct24.cz | 25. 05. 2018 | Autor: Kozlik | Téma: Čína – jeskyně Tianxingyan 

Pokračování výzkumu českých speleologů v čínské provincii Shanxi dopadlo snad nejlépe, jak je 

možné si jen představit: objevili tam přes osm kilometrů jeskynních prostor, včetně gigantického 

dómu. Je to největší objev, který se jim v novodobé historii podařil. 

Tato expedice působila v krasové oblasti nedaleko města Hanzhong, kde pokračovala v 

objevování, průzkumu a dokumentaci krasových jevů. Čeští vědci na tomto místě začali s výzkumem 

už v roce 2016. 

Tentokrát své úsilí zaměřili na pokračování obtížné jeskyně Boniukeng a Diao Dong, které se 

vyznačují řadou vodopádů a podzemních jezer. Díky příznivému vodnímu stavu se jim podařilo 

proniknout do rozsáhlých prostor největšího vývěru podzemních vod v oblasti v jeskyni Guanyin. 

Jednoznačně největším úspěchem expedice je objev 6244 metrů dlouhé a 220 metrů 

hluboké jeskyně Tianxingyan, kde se po překonání technicky náročných pasáží podařilo nalézt 

gigantickou podzemní říční chodbu, dlouhou více než 3 kilometry, a také obří dóm o rozměrech 150 

x 200 metrů. Celkem se členům expedice podařilo objevit a zdokumentovali více než 8 kilometrů 

nových jeskynních prostor. 

Poznávání jeskyně. 

K poznání průběhu podzemních vod čeští vědci provedli mezi nejvzdálenějším známým ponorem 

a čtyřmi hlavními vývěry stopovací pokus a odebrali dvě desítky vzorků místních vod pro chemickou 

analýzu. 

Speleologický projekt ve spolupráci České speleologické společnosti a Geologického ústavu AV 

ČR probíhá za podpory Institutu Krasové geologie z Guilinu a Geologického ústavu provincie 

Shaanxi. 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/...kynich-obri-dom-a-kilometry-podzemnich 

 

29. 8 tipů, kde se cestou zastavit. 

Auto Dnes | 12. 06. 2018 | Autor: Roman Švidrnoch | Téma: Slovinsko 

Už jste viděli většinu chorvatských atrakcí? Zdaleka to není vše, co země může nabídnout, některá 

místa určitě ještě neznáte. A vyplatí se cestou zastavit i ve Slovinsku. 

Vinnetouův kaňon 

Tohle místo – na mapách Google ho najdete jako „Pueblo Vinetu“ – nabízí úžasné výhledy, za 

které se, což v Chorvatsku nebývá zvykem, nic neplatí. Jen je potřeba trefit odbočení na nezpevněnou 

kamenitou cestu a po ní pak asi 800 metrů velmi opatrně (majitelé zvýšených SUV budou mít výhodu, 

ale naše laguna to také zvládla) dojet na plácek, odkud se naskýtají fantastické výhledy na místa, jež 

známe z dobrodružných filmů. Rozhodně doporučujeme, zvlášť když je to zhruba desetiminutová 

zajížďka z dálnice A1, po níž většina lidí jede. 
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Jeskyně Postojná 

Jestli jste si mysleli, že Moravský kras má ty nejkrásnější krápníkové jeskyně, Postojna vás 

vyvede z omylu – je to jako dvacet krasů najednou. Největší krápníkový komplex v Evropě se slovy 

nedá popsat. Po dvoukilometrové jízdě vláčkem ještě hodinu a půl půjdete pěšky v úžasu kolem 

obřích stalaktitů, stalagmitů, závěsů, ve viváriu si prohlédnete i zázračného „mloka“ protea, který žije 

sto let. V přilehlém Expo (zdarma pro majitele dálniční známky) se děti vyřádí na interaktivních 

naučných exponátech. 

Predjamský hrad 

Skalní hrad, za nímž se ještě ukrývají obrovské jeskyně, vypadá jako z pohádky – však se jich 

tady také spousta natáčela, a kromě nich i akční a historické filmy. Prohlídka hradu nezabere víc než 

hodinu, elektronický průvodce umí vyprávět i česky (stejně jako v jeskyni Postojna, deset kilometrů 

od hradu). A nenechte si ujít historku o tom, jak a kde zabili obléhaného majitele hradu, rytíře Erasma 

Predjamského! Pramen řeky Cetinje 

Od Splitu je to k pramenu asi 70 km a je to výlet, který stojí za to. Průzračná tyrkysová voda, 

hluboká 102 metrů, láká ke koupání, ale je ledová. Scenerie s kostelem nad prameništěm je ovšem 

kouzelná, byť ten pravý historický poklad leží o pár stovek metrů dále, resp. blíže, hned u příjezdové 

cesty. Jeden z nejstarších chorvatských kostelů z 9. století je sice už jen pouhou ruinou, ovšem 

navýsost malebnou. A kolem se dá procházet po lesních cestách mezi hejny modrásků, včel, krajina 

hodně připomíná Slovensko. 

Trogir 

Unikátní malinké město, jehož zachovalé románské centrum a katedrála sv. Vavřince jsou zapsány 

na seznamu UNESCO. Kromě unikátní středověké dispozice jsou k vidění také zbytky hradeb a 

pevnost Kamerlengo (foto) a kulatá věž sv. Marka. V blízkosti města jsou i krásné pláže a spousty 

možností ubytování. 

Šibenik 

Uličky města jsou fantasticky členité, schody, průchody a slepá zákoutí připomenou Foglarova 

Stínadla. Místní katedrála, zapsaná na seznam UNESCO, je unikátní tím, že byla vybudována výlučně 

z místního vápence – na stavbě, započaté v roce 1432, není jediná cihla nebo kus dřeva. 

Tvrz Ribnik 

Nedaleko slovinsko-chorvatských hranic nás nadchla tato středověká pevnůstka. Je však zavřená, 

patří soukromému majiteli, který ji nechává chátrat. Každopádně stavba původně ze 14. století je 

vzácným příkladem vodního hradu, který patřil známým hrabatům Zrinským a střežil kdysi 

významnou obchodní cestu. 

Národní park Krka 

Vstupné do národního parku plného vodopádů a nádherných výhledů se letos v hlavní sezoně 

zvýšilo o 20 kun na rovných 200 kun (720 Kč) za dospělého, děti platí 120. V ceně je i jízda lodí ze 

Skradinu, případně jízdné na autobusy uvnitř parku. Od září je vstupné 110 kn. 

Naplánujte si cestu k moři tak, abyste se zastavili u některých slovinských památek, na něž po 

koupi dálniční známky dostanete slevu. 

Na severovýchodě země je tahákem Maribor a Ptuj se svými prastarými víny, na jihu zase hrad v 

Predjamě, Postojenské jeskyně a hřebčín v Lipici.  

 

30. Mamutí jeskyně v Kentucky: Ukrývá obří labyrint ducha? 

Enigma | 08. 06. 2018 | Téma: USA – Mamutí jeskyně 

Jeskyně. Tajuplný podzemní svět, který kromě vlastní výjimečnosti obklopují často také 

duchařské historky. Právě to je případ největšího podzemního komplexu světa. Mamutí jeskyně v 

Kentucky otevírají své brány! Co se v nich skrývá? 

Kolem vchodu do jeskynního systému je rušno. 

Na vyhrazeném místě sedí skupina záchranářů, o kus dál pak postává zástup zvědavců a novinářů, 

kterým vypočítaví obchodníci nabízí občerstvení a nápoje. Jenže tentokrát nejde o atrakci, ale o 

tragédii, která se stala americkému jeskyňáři Floydu Collinsovi (1887–1925). Ten totiž uvízl v 
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podzemí jen nějakých 150 metrů od vchodu. Jeho levá noha je zaklíněna pod kamenem a pomoc se 

k němu nedokáže dostat. Trvá to už téměř čtrnáct dní. Čtrnáct dní, během kterých se k muži podaří 

poslat úzkou šachtou pouze trochu jídla. Mezitím se záchranáři vzdávají naděje na jeho přímé 

vytažení a místo toho začínají kopat postranní tunel. To se konečně podaří 17. února. Jenže už je 

pozdě. Collins je nalezen mrtev, jeho příběh však zdaleka nekončí. Opravdu se tímto tajuplným 

jeskynním systémem prohání dodnes jeho duch? 

Labyrint k peklu? 

Mamutí jeskyně ukrývající se hluboko v zalesněném srdci jižního Kentucky jsou největším 

podzemním komplexem světa. Studený labyrint tvoří na 630 kilometrů chodeb a přírodních či 

člověkem upravených prostor. Jejich příběh začíná na konci 18. století, kdy je podle legendy objevuje 

jako první běloch americký lovec John Houchins. Stane se tak náhodou během pronásledování 

medvěda a zpočátku nikdo netuší, jak rozlehlý tento systém vlastně je. Průzkum je pomalý a probíhá 

v zásadě dodnes. Souběžně s ním se mění využití jeskyní. Na začátku 19. století se v nich těží guano 

– nahromaděný trus mořských ptáků či netopýrů, který se využíval při výrobě střelného prachu. Už v 

té době přitom kolují strašidelné historky o podzemí. Jedna pověra například tvrdí, že 

se jeskyněmi lze dostat až do samotného pekla. Jiná zase, že indiáni v jeskyních prováděli 

nejrůznější temné rituály. Skutečně se tak dělo už před čtyřmi tisíci lety, jak věří vědci? 

Prastaré mumie 

V roce 1935 přichází vůbec nejúžasnější objev, který ještě podtrhne tajemnou pověst tohoto místa. 

Jde o několik mumií domorodých obyvatel, které jsou údajně staré zhruba čtyři tisíce let. Jedna z nich 

se jmenuje Malá Alice. „Původně se mělo za to, že šlo o mladou dívku, pozdější studie ale naznačila, 

že to mohl být i devítiletý chlapec. Tělo bylo nalezeno společně s artefakty neznámé – ale inteligentní 

a civilizované – kultury,“ uvádí americký publicista Douglas Mefford. Další mumie ukazují také na 

některé zvláštní rituály civilizace či na poměrně pokročilé znalosti lékařství. „Zpráva o jednom z těl 

ukazuje, že bylo mumifikováno technikou, kterou před mnoha tisíci lety používali Egypťané,“ dodává 

Mefford. Jak ale mohli američtí indiáni přijít k takovým vědomostem? Mohl být dávný svět 

propojenější, než si myslíme? 

Podzemní sanatorium 

Mumie a prastarý původ jeskyní ale samozřejmě není ani zdaleka jediným tajemstvím, které toto 

místo ukrývá. Další přibývají v průběhu 19. století. V roce 1839 kupuje část podzemního komplexu 

americký lékař John Croghan. Jde o muže, který se intenzivně zabývá možnostmi léčby v té době 

velmi obávané tuberkulózy. Dochází k přesvědčení, že jeskynní klima je pro pacienty s touto 

chorobou ideální, a zřizuje proto v labyrintu zvláštní léčebnu. Současně s tím pověřuje jednoho ze 

svých otroků Stephena Bishopa, aby se vydal hlouběji a objevoval další části komplexu. Stephen, 

který se později stává prvním tamním průvodcem, se za svou službu nakonec dočká osvobození a po 

své smrti pohřbu nedaleko vchodu do jeskyní. Jeho duše údajně stále obývá některé z jím objevených 

prostor. Lze se tam setkat i s dalšími duchy? Třeba s dívkou jménem Melissa, která 

v jeskyních zemřela na tuberkulózu? 

Tragédie pokračuje 

V úvodu zmíněný příběh Floyda Collinse pochází z 20. let 20. století. V té době už jeskyně slouží 

hlavně jako turistická atrakce. 

Collinsovo tělo je nejprve pohřbeno na rodinném hřbitově, jenže později je exhumováno a 

vystaveno v prosklené rakvi v jedné z jeskyní. Následně je ukradeno a znovuobjeveno na poli, 

tentokrát bez jedné nohy. Definitivně je muž pohřben až v roce 1989. Málokdo se tak diví 

povídačkám, že jeho rozlícený a zklamaný duch řádí v jeskyních dodnes. „V oblastech spojených se 

smutným koncem Floyda Collinse bývá slyšet hlas volající o pomoc a zjevují se tam i poletující 

předměty,“ popisuje americký vyšetřovatel paranormálních jevů J. Nathan Couch. On sám při 

návštěvě nejen že posbíral mnoho zážitků od průvodců i některých turistů, ale nedaleko vchodu 

do jeskyně spatřil na malý okamžik podivnou ženu v šatech z 30. let minulého století. Jde o nějakého 

dalšího ducha spojeného s jeskyněmi? 
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Místo, kde se ztrácí lidé 

Sám Couch neví, co za přízrak spatřil. Trvá ale na tom, že nemohlo jít o žádnou živou osobu. 

Pravdou je, že zatímco některé jiné lokality mají jednoho či dva duchy a zkušenosti turistů jsou 

většinou podobné, zážitky z Mamutích jeskyní jsou až neuvěřitelně různorodé. Strašidelné zvuky, 

zvláštní stopy nebo dokonce hlasy v dálce. 

Nepochopitelná světla v místech, kde žádná být nemají, nebo zjevení, která výjimečně přechází až 

do lidské podoby. Kromě již zmíněných duchů se čas od času objeví například svědectví o muži v 

zeleném saku starého střihu, který se objeví a po chvíli zase záhadně zmizí. Patří snad muži, který se 

v jeskyních ztratil před více než 100 lety, jak tvrdí jedna hypotéza? Ostatně ztracených lidí má tento 

podzemní komplex na svědomí už také pěknou řádku. Hlavně z druhé půlky 19. a začátku 20. století, 

kdy se jeskyně snažila prozkoumat celá řada lidí. Odpočívají tam někde stále jejich ostatky? 

Neexistující turista 

Temná zákoutí, skalní štěrbiny, všudypřítomná hra světla a stínu a hlavně tísnivá atmosféra. 

V takovém prostředí není těžké podlehnout fantazii a uvěřit v nadpřirozený původ některých 

obyčejných jevů. Je to i případ dění v Mamutích jeskyních? Známý americký záhadolog Troy Taylor 

(*1966) ve své knize Dolů do temnoty se pozastavuje nad tím, že řada popsaných jevů bude 

bezpochyby pouze projevem bujné fantazie, u některých si ale být jisti nemůžeme. To když se o 

nadpřirozených věcech rozpovídají třeba strážci tamního přírodního parku, kteří často slouží také jako 

průvodci po jeskyních. „Jedna taková průvodkyně mi řekla, že se podivnosti dějí často na trase 

vedoucí z historického vstupu do jeskyně. Jednoho dne si všimla muže v pruhované košili, který 

kráčel za ostatními. Později ho znovu hledala, ale byl pryč. 

Ve skupině o něm nikdo nevěděl a nikdo neodpovídal jeho popisu,“ vypráví Troy Taylor. 

Zachránil ho duch? 

Další zvláštní historka o údajném přízraku z Mamutích jeskyní pochází z roku 1995. Tehdy se v 

podzemí ztrácí osmiletý chlapec jménem Alex. Ještě než se stihne rozjet pátrání, objevuje se u 

východu s tvrzením, že potkal muže ve starém klobouku, který ho vzal za ruku a ukázal mu cestu 

ven. Po této události přichází vlna největšího zájmu o jeskyně ze strany paranormálních 

vyšetřovacích týmů. V posledních dvaceti letech se jich na toto místo vypravily desítky. Jejich závěry 

se ale značně liší: Zatímco někteří hovoří o tom, že v jeskyních skutečně lze naměřit a výjimečně i 

pozorovat paranormální úkazy, jiní lovci duchů jsou spíše skeptičtí, protože sami nic tajemného 

nespatřili. 

„V oblastech spojených se smutným koncem Floyda Collinse bývá slyšet hlas volající o pomoc a 

zjevují se tam i poletující předměty.“  

Vyšetřovatel paranormálních jevů J. Nathan Couch 

Legendy o jeskyni na Turoldu? 

 I v Čechách máme samozřejmě celou řadu zajímavých jeskynních komplexů. Vedle Macochy 

nebo Koněprus jsou to třeba i jeskyně na Turoldu. Co se o nich povídá? 

Jeskyně najdeme v přírodní rezervaci vrchu Turold na severním okraji města Mikulov. Jde v 

zásadě o podzemní labyrint se Smaragdovým jezírkem, které přitahuje návštěvníky jako magnet? V 

oblasti se už po staletí traduje, že na Turoldu a v jeho jeskyních sídlila Čarodějnice. Prý byla 

neuvěřitelně zlá a unášela lidi z nedalekých vesnic…? Někteří svědci tu prý zase potkali ducha a 

jednou se ho prý i podařilo vyfotit – na jednom z archeology pořízených snímků se rýsuje lidská 

postava…? Právě pro archeology jde o skutečně zajímavou lokalitu. Jeskyně byla totiž osídlená už v 

pravěku, což celému místu dodává ještě tajemnější nádech. 

Foto popis| V jeskyních se našly mumie ukazující pokročilé znalosti dávných kultur. 

Foto popis| Jeskyně braly i životy. Přišel tam o něj třeba průzkumník Floyd Collins. 

Foto popis| Vedou jeskyně k peklu? Ostatně název jedné tamní podzemní řeky je Styx… 

Foto popis| Jeskyně byly objeveny už v 18. století. Jejich průzkum probíhá dodnes. 

Foto popis| Uvnitř jeskyní bylo v 19. století i sanatorium, kde mnoho lidí zemřelo. 
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31. Jak si užít liduprázdný klenot Chorvatska. Výlet na kopce Velké Paklenice. 

cestovani.iDNES.cz | 20. 06. 2018 | Martin Janoška | Téma: Chorvatsko – Manita peć 

Přírodní perlu chorvatského pobřeží Velkou Paklenici berou v letní sezóně útokem tisíce turistů, 

aby si jednodenním výletem do hor zpestřili lenošení u moře. Ke skutečnému vychutnání unikátní 

přírody a krajiny je však nutné se těmto davům vyhnout. 

Tak jako každá enormně navštěvovaná turistická atrakce má i kaňon Velké Paklenice své zažité 

provozní trasy, směry a časy. Nechat se unášet proudem turistů po obvyklých a bedekry 

doporučovaných cestách paradoxně znamená mít z unikátního kaňonu ten nejmenší zážitek. Stačí 

však odbočit z hlavní magistrály a vše je úplně jinak. Velká Paklenica v kostce 

Národní park Paklenica v pohoří Velebit vznikl v roce 1949 a dnes má rozlohu 102 km2. Jádro 

území tvoří dva mohutné kaňony Velká a Malá Paklenica oddělené 500 metrů vysokou vápencovou 

plošinou. Kromě bělostných a divoce tvarovaných vápencových skal je hlavním bohatstvím 

národního parku rostlinstvo. 

Koberce rozkvetlých vstavačů, prstnatců, bělozářek, záraz, ale i mnohé velebitské endemity už 

turisté v době vrcholné sezony většinou nespatří. Téměř vše je vysušeno a spáleno nemilosrdným 

jižním sluncem. Zeleň si zachovávají pouze lesní porosty, které patří v Paklenici k nejcennějším v 

Chorvatsku. V nižších polohách převládají takřka neprostupné houštiny dubu pýřitého, ve vyšších 

polohách jsou to bučiny a porosty borovice černé. 

Z bohaté říše živočichů stojí za zmínku žluva a slavík, jejichž překrásné zpěvy se linou 

velebitskými lesy. Nad skalami lze vzácně zahlédnout kroužícího supa bělohlavého, mezi kameny 

jedovatou zmiji růžkatou nebo pavouka stepníka rudého. 

Obvyklá pěší trasa národním parkem vede od parkoviště při ústí Velké Paklanice dnem kaňonu 

kolem bývalé hájovny Lugarnica k planinarskému domu (turistické chatě). Je to zhruba dvě hodiny 

po široké cestě, většinou lesem s občasnými průhledy na okolní vysoké skalní stěny. 

Velká Paklenica: magistrála na dně kaňonu a serpentiny k jeskyni Manita peć 

Za velkolepým výhledem na kaňon shora se odbočuje po serpentinovém chodníku k veřejně 

přístupné jeskyni Manita peć, kde je ve dvou síních k vidění bohatá krápníková výzdoba. Ranní 

výškrab na Anića kuk 

Vyhlídka na Velkou Paklenici od jeskyně Manita peć je však jen slabým odvarem toho, co lze 

spatřit na jiných značených trasách, na které se davy návštěvníků už nehrnou. Pro jejich zdárné 

absolvování je ovšem nutné se vybavit dostatkem tekutin a pevnou obuví. 

Hned první a zřejmě nejhezčí odbočka z hlavní magistrály vede na skalní útes Anića kuk (712 m) 

proslulý zvláště mezi horolezci nepřeberným množstvím obtížných cest. Stačí projít od horního 

parkoviště nejužší částí soutěsky Klenac kolem suvenýrů s Vinnetouem a Old Shatterhandem, 

proplést se mezi skupinkami jistících se horolezců, vystoupat několik serpentin kolem většinou 

vyschlých kaskád potoka a těsně před rozšířením kaňonu v místě zvaném Anića luka se dát na první 

značenou odbočku doprava. 

Stezka stoupá mohutným suťoviskem pod severozápadními stěnami vrchu Anića kuk a celý masiv 

od severu obchází. U jeskyně Lukčeva peć dosahuje stezka hrany náhorní plošiny. 

Aniča kuk 

Na Aniča kuk odtud vede značená odbočka dubovou houštinou. Terén se stává postupně čím dál 

divočejším a stezka se ztrácí v houštinách a mezi vápencovými škrapy ostrými jako břitva. Směr sice 

jasně udává viditelná kupa vrcholu, najít však značku bývá někde obtížné. Jít tudy v teniskách nebo 

sandálech je nemyslitelné, občas je nutné přichytit se rukama. 

Když už vegetace řídne a převládají bělostné skály, cíl je na dosah. Vyhlídka z Aniča kuk do 

závratné propasti Velké Paklenice, na hřeben Velebitu a na modrou hladinu moře je zvláště brzy 

zrána naprosto dokonalá a neopakovatelná. Po skalách a lanech na Vidakov kuk 

Sestup do kaňonu je možný po stejné trase či menším okruhem přes krasovou planinu a rozcestí 

Jurline. Obě cesty jsou stejně jako všechny ostatní na území národního parku dobře značené a 

odpovídají podrobné turistické mapě 1:25 000 Paklenica, kterou je dobré zakoupit v prodejně 

suvenýrů u parkoviště. 
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Sestup po dlouhých serpentinách od rozcestí Jurline je plný nevšedních pohledů do kaňonu. S 

hlavní magistrálou se spojuje v místě, kde začínají ještě delší serpentiny v protilehlém svahu směřující 

k jeskyni Manita peć. Tady je třeba znovu splynout s hlavním proudem návštěvníků, ne však na 

dlouho. Dál než k jeskyni skoro nikdo nejde, přestože značky pokračují. To už je terén opět jen pro 

pohorky. 

Chodník se proplétá mezi roztodivnými skalisky a vytrvale stoupá ke skalní vyvýšenině Zaljin kuk 

(842 m) s nádhernou vyhlídkou na svět skal okolo. A tady začíná asi nejkrásnější úsek. 

Stezka sestupuje pomocí ocelových fixních lan do kuloáru obklopeného ze tří stran věncem 

rozervaných skal a věží. Člověku se okamžitě vybaví Nuggetsill s Vinnetouem a Old Shatterhandem, 

jejich legendární příběh se však natáčel o pár kilometrů dál. 

Hlavní vrchol Vidakov kuk 

Zaljin kuk a kuloár s věncem skal z vrchu Vidakov kuk 

Směr cesty ukazují skalní útesy vrchu Vidakov kuk (836 m), které vypadají pro pěšáka 

nezdolatelné. Červená šipka na skále však vyzývá odbočit do skalní štěrbiny a pololezeckým 

vzdušným terénem se vyškrábat až na nejvyšší kótu členitého vrcholu. Výhled je opět naprosto 

fantastický a lidé okolo žádní. V chládku prodlužujících se stínů 

Při plánování túry na Vidakov kuk je obzvláště důležité mít s sebou dostatečné zásoby vody, neboť 

na vyprahlé planině mezi skalami není ani kapka. Chybí tu i stín, takže v létě reálně hrozí přehřátí a 

dehydratace. Vodu je dobré doplnit ještě v kaňonu před zahájením výstupu k jeskyni Manita peć z 

pramene Markov mlin. 

Nejrychlejší a nejkratší sestup z Vidakova kuku k zaparkovanému autu na centrálním parkovišti 

vede jižním směrem přes osadu Tomiči. Pokud je k dispozici více času, pak se nabízí velmi hezká 

trasa opačným směrem kolem opuštěných domků a pastvin osady Marasoviči s kulisami mohutné 

hradby pohoří Velebit. Tento sestup do Velké Paklenice končí poblíž bývalé hájovny Lugarnica, kde 

se prodává jednoduché občerstvení. 

Na centrální parkoviště je to odsud nějakých pět kilometrů převážně dolů po široké cestě hlavní 

turistické magistrály. A jelikož se den zákonitě chýlí ke konci, cesta je už prázdná a velmi příjemná. 

Plno je až v cíli u parkoviště, kde horolezci v chládku prodlužujících se stínů zahajují večerní 

lezeckou směnu. 

https://cestovani.idnes.cz/paklenica-c....aspx?c=A180619_151709_kolem-sveta_hig 

 

31. Drama uvázlých thajských chlapců. 

ČT 1 | 03. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Michal Kubal, moderátor 

A teď jeden opravdu silný příběh. 9 dní trvalo čekání na zprávy o osudu 12 thajských chlapců a 

jejich fotbalového trenéra. Skupinu uvěznila v jeskynním komplexu stoupající voda. Po 

dramatickém pátrání se k nim záchranáři konečně dostali. 

Marcela Augustová, redaktorka 

Všech 13 ztracených objevili vysílených, hladových, ale živých. Tím to ovšem nekončí, dostat je 

ven bude velmi náročné. A jak uslyšíme za chvíli, zatím ani není jasné, jakou metodou. Nejdřív se 

ale podívejme na první záběry, které potápěči pořídili. 

Osoba 

Děkujeme vám. Děkujeme. 

Osoba 

Kolik vás tu je? 

Osoba 

Třináct. 

Osoba 

Třináct? To je skvělé. 

Osoba 

Půjdeme už ven? 
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Ne, dnes ne. Jsme tu dva. Museli byste se potápět. Jdeme sem. Je to v pořádku. Jde sem spousta 

lidí. Jde sem spousta lidí. My jsme první, ale přijde nás hodně. 

Osoba 

Co je za den? 

Osoba 

Je pondělí. Ale další týden. Byli jste tu deset dní. Jste velice silní. Velice silní. 

Osoba 

Máme hlad! 

Osoba 

Zůstaňte nahoře, vrátíme se. 

Osoba 

Máme hlad! 

Osoba 

Já vím. My se vrátíme. 

Marcela Augustová, redaktorka 

První cizí tváře, které mladí fotbalisti víc než po týdnu stráveném v jeskyni uviděli, patřily Ricku 

Stantonovi a Johnu Volanthenovi. Oba profesionálové se společně účastní pátracích a záchranných 

operací po celém světě. Do Thajska přiletěli jako dobrovolníci. 

Redaktorka 

Rick Stanton je bývalý hasič s 35 lety zkušeností, pokládaný za nejlepšího evropského 

jeskynního potápěče. Před šesti lety obdržel Řád britského impéria. John Volanthen začínal 

jako jeskyňář, i když profesí je počítačový inženýr. Jako potápěč testoval vybavení, které by 

prodloužilo dobu pobytu pod vodou a zvýšilo hloubku ponoru. Právě moderní přístroje zřejmě dvojici 

umožnily proniknout hluboko do jeskyně až k uvězněným chlapcům. Teď společně zkoumají, jaká 

technika by byla pro chlapce, kteří neumí ani plavat, pro cestu ven nejvhodnější. 

Marcela Augustová, redaktorka 

Hochům je mezi 11 a 16 lety. Právě fakt, že jsou trénovaní, zřejmě napomohl tomu, že tak dlouhou 

dobu v podzemí vůbec přežili. Podle prvních zjištění nemají závažnější zranění. Dobrodružství na 

oslavu narozenin se protáhlo. V blikání baterky potápěčů bylo jasné, že malí fotbalisti v nitru hory 

ztratili pojem o čase. 

Osoba 

Co je za den? 

Osoba 

Pondělí. Ale další týden. 

Milada Mcgrathová, redaktorka 

Kolem ústí jeskyně, kam vstoupili 23. června, zatím vyrostlo záchranářské městečko. Modlila se 

za ně celá země. Že zůstali naživu, pohromadě a v tak dobrém stavu, se slaví jako veliké štěstí. Chlapci 

jsou vyčerpaní. Život jim ale zachránilo to, že zůstali na vyvýšeném místě a pili vodu kapající z 

krápníků. Jen jídlo jim chybělo. 

Ivan Peychl, primář, pediatrické odd. Nemocnice Na Bulovce 

Myslím si, že těch devět dnů ten zdravý dětský organismus by pravděpodobně měl metabolicky 

zkompenzovat docela dobře. Samozřejmě další otázka jsou psychické případné následky, které často 

bývají dlouhodobější než ty fyzické. 

Milada Mcgrathová, redaktorka 

Chlapci se v prvních záběrech halili do dlouhých triček. K jejich štěstí se jeskyně nachází v 

tropech, netrpěli tak podchlazením, které může být v mírném pásu fatální. 

Andy Eavis, bývalý šéf britské jeskyňářské asociace /zdroj: BBC/ 

Okolní teplota uvnitř bude dost vysoká, odhaduji tak 23 až 26 stupňů Celsia. 

Milada Mcgrathová, redaktorka 

Se skupinou už je sedm elitních thajských potápěčů včetně lékaře a psychologa. Donesli 

energetické gely a léky a zůstanou až do vysvobození. 
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Narongsak Osottanakorn, guvernér provincie Chiang Rai 

Poslali jsme tam fyziologický roztok a protizánětlivé léky, pro případ infekce. Také nějaké 

základní léky proti bolesti, jako Paracetamol. 

Ivan Peychl, primář, pediatrické odd. Nemocnice Na Bulovce 

Pokud by to byl někdo, kdo už předem byl, řekněme, nějak výživově deprivovaný, nebo kdyby to 

trvalo déle než 9 dnů, tak tam potom se doporučuje začínat s tím kalorickým příjmem spíš pomalu a 

velmi opatrně. 

Milada Mcgrathová, redaktorka 

První kontakt se záchranáři musel být pro chlapce psychickou vzpruhou. Teď jim 

do jeskyně instalují světlo a komunikační kabely. To nejhorší je ale čeká, cesta ven může trvat týdny 

i měsíce. 

Michal Žák, meteorolog ČT 

V oblasti severního Thajska je nyní monzunové období, dá se očekávat, že i v příštích dnech a 

týdnech se budou vyskytovat často bouřky doprovázené i přívalovými dešti. 

Milada Mcgrathová, redaktorka 

Hrozí další stoupání vody v podzemí. Vojáci ji odčerpávají a hladinu snížili o víc než metr. Rizika 

ale zůstávají obrovská. Milada McGrathová, Česká televize. 

Marcela Augustová, redaktorka 

Přibližme si místo, tedy celý jeskynní komplex. Vchod je asi 4 kilometry od prostoru, kde 

potápěči ztracené objevili. Počítali s tím, že útočiště před vodou budou hledat na vyvýšenině, které 

se říká podle vyhlášené pláže Pattája. I ta byla nakonec zatopená. A chlapci byli asi o 400 metrů dál. 

Pokud jde o záchranu, jsou tedy 2 varianty. Buď skupinu zásobovat jídlem a vším potřebným a čekat, 

až hladina odpadne. To ale, jak víme, je na dlouho. Druhou možností je poměrně náročný potápěčský 

výcvik. Amatérům navíc hrozí, že ve vodě zpanikaří a utopí se. Záchranáři tak uvažují o kombinaci, 

chlapci se budou učit plavat a potápět, zároveň se bude odčerpávat voda a čekat na lepší počasí. Podle 

úplně posledních zpráv se teď thajské úřady kloní k co nejrychlejšímu zásahu. Speleologové na místě 

je od něj zrazují. 

Roman Šebela, náčelník Speleologické záchranné služby 

Zajištění tepla, potraviny, zajištění tepelného komfortu, takhle tam můžou přežít i několik týdnů a 

počkat na to, až voda opadne, pokud toto nebude možný, protože se tam mluví o monzunovém čase, 

tak je možné použít, použít speciální nosítka, suché obleky, celobličejové masky a pokusit se ty 

postižené vytransportovat ven. 

Marcela Augustová, redaktorka 

Podle českých odborníků na potápění v jeskyních by tak bylo nejjednodušší, kdyby se podařilo 

někde poblíž najít, anebo vytvořit jiný vstup z povrchu. Cesta vnitřkem je komplikovaná i proto, že 

ve vodě je téměř nulová viditelnost a jeskyně má hodně velmi úzkých míst. 

Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění, Kapr Divers 

Je občas zapotřebí tu výstroj úplně sundat. Tlačit ji před sebou, tak jak to vidíte tady na tom záběru, 

kde jsem ty lahve musel odepnout a vlastně obě je tlačit před sebou. Ale vidíte, že to je ve skvělé 

viditelnosti. 

Redaktorka 

Přesto nechybí lano, které pomáhá při orientaci tam i zpět. V zatopené thajské jeskyni je ale teď 

pro potápěče nejdůležitější hmat. 

Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění, Kapr Divers 

Ty lanka nevidí. To znamená, on se jednou rukou ten potápěč drží té šňůrky. Druhou šmátrá před 

sebou, aby si chránil obličej. Plazí se nějakým bahnem, vodou. Tohle je záležitost pro jako vrcholně 

trénovaný potápěče. 

Redaktorka 

Potápění v jeskyních je pro Petra Slezáka vášní. Za sebou má ale roky tréninků. Tohle už je 

nejtěžší disciplína. Potápěč totiž nemá možnost se nouzově vynořit. 
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Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění, Kapr Divers 

Musí počítat s tou vzdáleností, kterou naplavali dovnitř. Tak tu musej naplavat ven. 

Redaktorka 

Příběh záchrany chlapců pozorně sleduje. Jako další úskalí vidí i suchá místa v jeskyni. 

Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění, Kapr Divers 

Ta výstroj nic neváží pod vodou. Zatímco když prostě musíte popojít nějakým omezeným 

prostorem, kór, když je velmi členitej, tak to může bejt velice náročný. 

Redaktorka 

V jeskyních je navíc mnohem studenější voda. I to podle zkušeností Petra Slezáka působí jako 

stresový faktor. 

Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění, Kapr Divers 

Nedovedu si představit, že by začátečníky za několik dnů nebo týdnů naučili psychicky zvládnout 

takové prostředí. 

Redaktorka 

Chováním lidí v izolaci se zabývá sociolog Jaroslav Sýkora. Podle jeho zkušeností je pro zvládnutí 

stresových situací důležitý člen skupiny, který udržuje optimismus. 

Jaroslav Sýkora, sociolog, odborník na dlouhodobou izolaci 

Je-li tam někdo, kdo je ten člověk, který bude vytvářet dobrou náladu, tak je z jedné čtvrtiny 

vyhráno. 

Redaktorka 

Tato situace je ale výjimečná tím, že jde o děti. Experimenty s dospělými ukazují, že důležité je 

taky udržovat režim. 

Jaroslav Sýkora, sociolog, odborník na dlouhodobou izolaci 

Já si myslím, že by mělo být navozeno zdání režimu takového, jako je nahoře. 

osoba /červen 2017/ 

V podstatě tady jsme u toho vývěru Punkvy. 

Redaktorka 

Na vodu si dávají velký pozor i speleologové v Moravském krasu. Řadu míst objevili právě 

potápěči. Přívalové deště můžou zatopit i tyhle čtyřmetrové síně až po strop. Před 14 lety tu uvěznili 

3 jeskyňáře. 

Roman Šebela, náčelník Speleologické záchranné služby 

Nakonec to dopadlo dobře. Ty po několika dnech, asi po třech dnech se ti speleologové dostali na 

povrch. 

Redaktorka 

Speleologická záchranná služba tu má proto svoji základnu. A cvičí nejrůznější krizové scénáře. 

osoba /zdroj: Youtube.com/Robert Pokladnik 

To je vono, to je vono, jedem, jo, dobrý. 

Marcela Augustová, redaktorka 

Tolik dramatický příběh z Thajska. Sledujeme ho dál. A teď už zase Michal, třeba s polským 

tématem, kontroverzní novelou zákona, která politikům umožňuje měnit soudce. 

 

32. Záchrana dětí z jeskyně v Thajsku 

ČT 24 | 03. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Tomáš Drahoňovský, moderátor 

Devět dní trvalo čekání na zprávy o osudu 12 thajský chlapců a jejich trenéra. V 

komplexu jeskyní je uvěznila stoupající voda. Po dramatickém pátrání se k nim záchranáři konečně 

dostali. Teď odborníci řeší, jak skupinu dostat ven. Může se buď čekat, až opadne voda, anebo je ve 

hře také varianta, že děti vyvedou ven potápěči. Tato možnost je ale podle speleologů velmi riskantní. 

Daniel Hutňan, speleopotápěč, Česká speleologická společnost 

Nulová viditelnost je velice kritický faktor. Pokud pod tou vodou nic nevidí a pouze se někde 

pohybují v prostoru, který je docela malý a neumožňuje volné plavání. Občas naráží do zdi a podobně, 
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tak je to asi stresující faktor. Tato věc se řeší většinou tak, že záchranář vede člověka za ruku a jde po 

šňůře, která je tam předem natažená. Pokud nenastane problém a člověk zvládá vyrovnání tlaku a ty 

základní pohybové úkony a nezpanikaří, tak je to v pořádku. Ale v případě, že ta panika nastane a 

nastane problém, tak vyřešit ho v nulové viditelnosti je komplikované a to bych si asi netroufl. 

Roman Šebela, náčelník, Speleologická záchranná služba ČSS 

Speleologická záchranná služba má dvě stanice. Stanice Čechy a stanice Morava. Celkem čítá 30 

záchranářů. Prvotně jde do jeskyně takzvaně tým ASV. To je skupina zdravotníků, kteří zajistí 

člověku komfort. Tepelný stan, spacák, zabalení do speciálního oděvu a připraví ho k transportu. 

Následně vyráží transportní družstvo, které vystrojí jeskyni pomocí lan, kladek, karabin a mají 

speciální nosítka, kterými potom podle rozhodnutí lékaře transportují osobu na povrch, nebo ho 

udržují v tom zdravotním stavu, v tom teplém stavu. 

 

34. Záchrana v jeskynních labyrintech 

ČT 24 | 03. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Martin Jonáš, moderátor 

A ve vysílání teď po telefonu vítám Michala Nováka ze speleologické záchranné služby, dobrý 

večer. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Dobrý večer. 

Martin Jonáš, moderátor 

Pane Nováku, z vašeho hlediska jak reálná je varianta, o které se taky diskutovalo? Totiž, že by se 

chlapce podařilo podrobit potápěčskému výcviku, aby zvládli tu čtyřkilometrovou cestu k 

ústí jeskyně? 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Dle mě je to ta poslední varianta rovnající se téměř science fiction. Samotný potápění je velmi 

specifická disciplína, na které potřeba se, aby se člověk připravil. Potápění v jeskyních je v podstatě 

extrémní záležitost, spadá to už do technického potápění. Podle informací, který mám, je tam v 

podstatě nulová nebo určitě nulová viditelnost, protože to je povodňová voda. A to znamená, bere s 

sebou bahno, kal, můžou tam být i nějaké větší větve a takové. Další podobné překážky, ti chlapci v 

podstatě jsou ještě dětského věku, to znamená, ten organismus s tím může mít potíže. Jak fyzicky, 

tak psychicky. To znamená, že opravdu za měsíc si to moc nedokážu představit. A daleko reálnější 

dle mě je varianta, že se počká, až ta voda vyklesá s pomocí čerpání. Případně, což taky není 

vyloučeno u těchto velkých systémů, že se najde jiná cesta do toho systému. 

Martin Jonáš, moderátor 

Zkuste nám ještě přiblížit, co prožívá laik a co prožívá zkušený potápěč v těchto podmínkách. 

Pokud se má potápět v takovémto typu jeskyně. Co to znamená za, za zátěž pro lidskou psychiku? 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Je to obrovský rozdíl. Speleolog, kterej se v tom prostředí pohybuje běžně, tak je v podstatě pro 

něj domácí. Má tam desítky a stovky hodin strávených, má napotápěných X hodin. Má za sebou 

desítky hodin výcviku než vůbec se do jeskynního potápění pustí. To, co prožívá ten laik, musí být 

obrovský stres. A ještě ten dětský organismus, kterej vlastně není úplně adaptovanej na takovýhle, a 

teď nechci říct, že dospělej je, ale ten dětskej je samozřejmě ještě citlivější. Představte si louži, 

představte si zakalenej rybník. A teď vám někdo řekne, že se tam musíte potopit a budete tam třeba, 

a teď nevím, neznám detail, nevím jak je dlouhá ta, ta zatopená část té, té jeskyně. Ale, že strávíte 

třeba půl hodiny plavání úplně v kalné vodě, někdo vás drží za ruku, protože jiná možnost v podstatě 

není. Jediné, jediná komunikace hmatové signály. Teoreticky by mohli dát si obličejové masky, 

komunikátory, ale to je další technické vybavení. Je, je to opravdu, je to opravdu obrovský rozdíl pro, 

pro laika a já si to opravdu téměř nedokážu představit. Jasně, že pokud ta cesta k tomu životu, v 

uvozovkách, povede jenom tudy, tak to pro mě nějak proběhne. Ale musím říct, že za mě je to ta 

poslední varianta, jak, jak ty chlapce nebo tu skupinu dostat ven. 
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Martin Jonáš, moderátor 

To všechno naznačuje, že chlapce nejspíš čeká poměrně dlouhá doba pod zemí. Co to dělá s 

lidským organismem, s jeho fyzickou složkou, s jeho psychickou složkou? 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Je to hodně individuální. Ale podle posledních zpráv v podstatě ty potápěči u nich jsou. Postupně 

jim zabezpečují komfort. To znamená, že jsou schopný vám tam donést nezbytně nutné potraviny, 

pití, vodu. V podstatě vám jsou schopný udělat příjemné prostředí, když to řeknu hodně, hodně 

nadneseně. Ty chlapci se znají, mají tam kamarády, mají tam trenéra. Vědí, že na ně čekají rodiny.  

To znamená, že to prostředí teď si myslím, že z nich spadl obrovskej balón, když se tam někdo 

vynořil. Viděli světlo, obrovská naděje. Myslím si, že teďka oni úplně si nedokážou představit totiž, 

co je čeká zatím. Oni pravděpodobně tu variantu řekli, anebo taky neřekli. Já si myslím, že oni vlastně 

čekají, co, co se vlastně bude dít. Jak se bude dařit to čerpání, jak se bude vyvíjet ten, ta 

meteorologická předpověď, která tam není úplně ideální. Vím, že se hledají další ty, ty vchody do 

toho systému. To znamená, že v podstatě je otázka vlastně, co, co teďka ty, ta skupina ví. Ona je i 

nějakým způsobem bazálně zabezpečená, aby tam dokázala přežít. Obrovská výhoda je, že to je 

opravdu v tropech. Ta běžná jeskynní teplota třeba u nás je 9 stupňů. Představte si tam, když tam 

strávíte prostě devět hodin, tam už pak to podchlazení je velmi, velmi, teda, pardon devět hodin, devět 

dní, to podchlazení je velmi reálná záležitost a jedna z nejnebezpečnějších. To znamená, oni mají 

obrovský štěstí, že teda tam ta, to teplotní klima je tam poměrně příznivé. Na, na, na ostatní nebo s 

porovnáním ostatních jeskyní. Takže ta situace, ve které jsou teďka, si nemyslím, že by musela bejt, 

pokud někdo nemá už nějaké zdravotní komplikace nebo nějaké velké psychické problémy, tak si 

myslím, že teďka jsou stabilizovaní, mají všechno, co potřebujou. A teď je otázka, jak vlastně, jestli 

už s něma řeší tu situaci. Já si spíš myslím, že se vyčkává. Že ty chlapce prostě jim dopravili všechno 

nutné a jakoby je tam takovej stop stav, kdy se čeká, jak se ta akce bude vyvíjet. Nevěřím, že by už 

se započalo s nějakým výcvikem a tak. Oni je potřebujou nejdřív malinko uklidnit, řekněme zavodnit, 

najíst, dostat do nějakého komfortu a pak se opravdu by k tomuhle přistupovalo a opravdu si myslím, 

že to je, je teda poslední varianta. 

Martin Jonáš, moderátor 

Pan Michal Novák, díky za rozhovor. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Není zač, děkuju, na shledanou 

 

35. Drama v Thajsku: děti v ohrožení. 

ČT 24 | 03. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Jakub Železný, moderátor 

A ve studiu vítám dalšího experta na speleologii a potápěče v jedné osobě Radomíra Teichmanna. 

I vám dobrý večer. 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

Dobrý večer všem. 

Jakub Železný, moderátor 

S vámi začnu takto. Co jste si upřímně pomyslel, když jste poprvé o té situaci v Thajsku uslyšel, 

jak to na vás zapůsobilo? 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

No, že mají velkej problém. Všichni ty lidi, který tam jsou i ty záchranáři. To, že je vůbec našli, 

že se jim to podařilo, tak je, myslím, jenom velkej úspěch a teď je čeká hodně, hodně práce a myslím 

si, že musí mít hodně štěstí ještě ke všemu. 

Jakub Železný, moderátor 

Abychom si představili, kde se vlastně pohybujeme, tak nám Marcela samozřejmě na dálku a 

virtuálně to zatopené místo detailně ukáže. Marcelo, máš slovo. 

 

 



526 

  

Marcela Augustová, moderátorka 

Ano, toto je mapa, která celý ten jeskynní komplex zobrazuje. Tudy skupina 23. června vešla, 

když potom začala voda stoupat, tak pokračovali hlouběji. Někde v tomto prostoru se o den později 

našli osobní věci. Tady je vyvýšenina zvaná podle známé pláže Pattaya a záchranáři počítali s tím, že 

právě na tomto místě by se ta skupina mohla skrývat. Nakonec i toto místo bylo zaplavené a děti se 

našly zhruba o 400 metrů dál. Od vchodu to jsou asi 4 kilometry. A teď stejné místo, jenom v jiném 

zobrazení. Tuhle mapku zveřejnili záchranáři, když hledali dobrovolníky na pomoc. Tady vidíme 

vchod, tato prostora, to je potom záchranářská základna, no a tady je ona Pattaya. Pokud se podíváme 

od vchodu, tak vidíme, že cestou na tu základnu je potřeba překonat 4 kritické úseky. Ta místa jsou 

úplně zatopená vodou, jsou to asi desetimetrové úseky, voda je naprosto kalná, takže není žádná 

viditelnost a potápěči musí používat vodící lano. A ten poslední úsek, ten je obzvlášť velmi 

komplikovaný. Navíc tím, že je velmi úzký a záchranáři si musí ze zad sundat kyslíkovou bombu, 

pokud jím chtějí proplout. No a tady vzápětí potom je velmi strmé stoupání, až 45 stupňů. Tam sice 

voda není, ale potápěči na sobě mají plnou výbavu, tedy asi 30 kilogramů. No a záchranáři už taky 

včera rozdělili, nebo připravili rozdělení těch chlapců do tří kategorií. Lehká, střední a vážná zranění.  

Původně se hovořilo o tom, že všichni jsou v zelené skupině, dnes tedy přišly upřesňující zprávy, 

že do ní spadá většina hochů a několik je ve žluté. V té červené není v tuhle chvíli nikdo. A pane 

Teichmanne, teď po tom, co jsme viděli a s vašimi zkušenostmi, kde je největší riziko té záchranné 

operace? 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

No určitě v překonání těch sifonů, samozřejmě, že mezi těma sifonama, mezi těma zatopenou, 

zatopenými částmi té jeskyně budou muset ty kluky transportovat, je otázka, jak je tam náročnej 

terén, jak to budou sami zvládat, ale určitě největší problém bude je dostat přes tu vodu, nebo spíš 

pod tou vodou. 

Jakub Železný, moderátor 

Vy říkáte transportovat, to se samozřejmě lehko řekne, ale hůře udělá. Jaká je možnost toho 

transportu. 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

No, co jsem slyšel, že jakoby je tam učili potápět, tak to si myslím, že je dost nereálný, protože ty 

podmínky, konkrétně tady určitě v rámci tý vody co tam teče, tý viditelnosti a těch prostor, těch 

restrikcí, který musejí překonat, tak to si myslím, že to prostě není dost reálné a budou je muset 

transportovat na, co používají speleozáchranka, jsou to taková speciální nosítka, kdy víceméně se ten 

člověk buď je zraněný, nebo ten potápěč speleopotápěč umístí do těch nosítek. Já jsem takhle, jsou 

na obrázku… 

Jakub Železný, moderátor 

To, to je ono? 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

Ano, přesně tak. A ten dotyčnej má celobličejovou masku, je v suchým obleku, má tam láhev na 

dýchání, kompenzátor vztlaku a víceméně v tomhlectom stavu oni ho zanoří a protáhnou ho tím 

sifonem. Ale říkám, tohlecto se dělá za, jsou určitý hranice, kdy se to dá nějakým způsobem provést.  

A jestli se tady bavíme o vzdálenosti, já nevím, tisíc metrů, je to opravdu hrozně moc 

komplikovaný a těžký jako jo, jestli tam jsou ještě místa, kdy oni si musejí sundavat láhve ze zad, 

aby se vůbec protáhli, tak může bejt problém i víceméně na délku, tam prostě se vytočit a protáhnout 

tam toho dotyčného tímhlectím zúžením. 

Jakub Železný, moderátor 

Jaké jsou zásady přežití v takových podmínkách? Co může třeba ten dlouhodobý pobyt 

v jeskyni způsobit? 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

Tak určitě, já si myslím, že tam je hlavně ten psychickej aspekt jako jo, kór, když se jedná o ty 

děti. Příběh jednoho řeknu maďarského potápěče, který byl sedm, sedm dní byl víceméně sám se 

ztratil, hledali ho, ten vylezl a ten byl šedivej. Prostě ten člověk byl úplně… 
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Jakub Železný, moderátor 

Právě… 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

Takže, to je, myslím si, že to je hlavní o tý, o té psychice jakoby, jo. 

Jakub Železný, moderátor 

Mě právě zajímá, jestli třeba lidé, kteří jdu už do nějaké jeskyně a třeba nemají klaustrofobii, o 

které já bych vám mohl vyprávět dlouhé hodiny, já bych se ani nepřiblížil k té jeskyni, upřímně, ale 

když tam někdo jde a nikdy neměl takové problémy, tak předpokládám, že v takové situaci se z něj 

ten klaustrofobik stane okamžitě. 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

No, nemusí, ale samozřejmě, že to na vás vliv má. Jako i když chodíme do vody, počítáme s 

těmahle věcma, ale když se dostanete do té krizové situace, tak už se mi několikrát stalo, říkám: tak 

teď už přichází ten stres, nebo teď to je ono jako … 

Jakub Železný, moderátor 

Už je to ono. 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

To je ono jako jo? Takže pak člověk musí prostě zklidnit, zastavit se, zklidnit dýchání, prostě začít 

prostě myslet, ale říkám, to je dospělej člověk, kterej jakoby běhá, jako funguje v těchhlectěch 

prostorách, ale když se jedná o ty děcka jako, tak to si myslím, že to bude velkej problém. 

Jakub Železný, moderátor 

Tak na závěr tohoto našeho povídání, zkusme to trošku optimističtěji. Něco jako možný záchranný 

plán. Já vím, že se mi z toho možná vymluvíte, že je to příliš daleko, ale, ale zkuste, zkuste naznačit 

nějakou optimální variantu, jak nejlépe a nejrychleji a nejbezpečněji by se ti chlapci z 

té jeskyně mohli dostat. 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

Optimální, optimální varianta by byla, kdyby prostě nepršelo, ta voda opadla, oni se mohli dostat 

ven. Ale bohužel, nebo bohužel, to by bylo úplně ideální, ale je otázka jestli nezačne pršet a ta voda 

nezačne nějakým způsobem stoupat, nevyžene je ještě do nějakejch jinejch prostor a hlavně s 

přibývající vodou bude stoupat i ten protiproud, kterej budou potřebovat ty záchranáři, který půjdou 

do tý jeskyně a budou s tím mít prostě problém se tam vůbec za nima dostat. Takže je to všecko 

otázka jako ohledně počasí a toho, jak se rozhodnou samotní záchranáři. 

Jakub Železný, moderátor 

Budeme držet palce. Vám. Moc děkuju, že jste… 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

Není za co. 

Jakub Železný, moderátor 

Přišel do Událostí, komentářů. Na shledanou. 

Radomír Teichmann, potápěč, speleolog 

Na shledanou. 

 

36. Záchrana thajských fotbalistů. 

Seznam.cz TV | 03. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Veronika Jonášová, moderátorka 

A my se teď vracíme k celosvětově sledovanému tématu, záchraně malých thajských fotbalistů, 

kteří společně s trenérem uvízli v jeskyni. Chlapci jsou ve věku 11-16 let a se svým 25 trenérem 

vstoupili do jeskynního komplexu v sobotu po zápase. Pojďme si teď připomenout, jak se vlastně 

do jeskyně dostali a jak celé pátrání probíhalo. 

Redaktorka 

Mladí fotbalisté a jejich trenér navštívili jeskyni Tham Luang 23. června. Dlouhodobé deště ji 

zaplavily vodou, která tým uvěznila uvnitř. Celý jeskynní komplex je přes 10 kilometrů dlouhý a 

naplavená voda je plná bahna a sedlin. Přes ty ve vodě téměř není vidět. Potápěči tak mají velmi těžké 
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podmínky. Thajským záchranářům při pátrací akci asistují experti z Británie, Číny i Austrálie. Na 

pomoc přispěchalo i několik specialistů z útvaru Navy SEALs. 

Veronika Jonášová, moderátorka 

A k neštěstí v Thajsku teď ještě podrobněji. Pojďte se teď podívat nejprve na mapě, kde přesně k 

tomu neštěstí došlo. Stalo se to na severu Thajska. No a tady následně vidíme už vstup do jeskyně a 

potom také se nám otevře a ukáže celý systém chodeb, kam se 23. června chlapci vypravili. Kousek 

odtud je celé operační středisko záchranných prací. Leží tedy nedaleko od místa, kde se našly věci 

chlapců. No a na závěr je ještě na mapě vyznačené místo, kde přesně skupina uvízla. Celou 

záchrannou akci provází mnoho otázek. Tady jsou ty nejčastější z nich. Včetně některých odpovědí. 

Redaktor 

V jakém zdravotním stavu jsou chlapci a jejich trenér? 

Redaktorka 

V relativně dobrém. Prohlédl je už i lékař. Jsou vyhublí, vystresovaní, mají na těle vyrážky. Ale 

všech třináct uvězněných, včetně pětadvacetiletého trenéra, bylo schopno se bavit se záchranáři. 

Redaktor 

Co během deseti dnů jedli? 

Redaktorka 

Co jeskyně poskytla. Tedy sladkovodní šneky a krevety. První skutečné jídlo jim záchranáři 

dopravili až dnes. 

Redaktor 

Žili deset dnů v úplné tmě? 

Redaktorka 

Ano. Když skupinu objevili první dva potápěči, zanechali jim na místě světla. Teď už tmou netrpí. 

Redaktor 

Jak dítě může zvládat takovou situaci? 

Redaktorka 

Velmi obtížně. Mají strach, už jsou ve věku, kdy si uvědomují, jaké následky mohou přijít. 

Psychologové, s nimiž Seznam mluvil, říkají, že po své záchraně budou nejspíš trpět 

posttraumatickou poruchou. 

Redaktor 

Jak daleko mají ke vchodu do jeskyně? 

Redaktorka 

Pokud by byly děti schopny se potápět, čekala by je cesta kalnou vodou, zhruba kilometr a půl ve 

zcela zatopených chodbách. A další stovky metrů polozatopenou jeskyní. 

Veronika Jonášová, moderátorka 

A další otázky nám teď zodpoví Mojmír Záviška, z České speleologické společnosti. Dobrý 

večer, vítejte na Seznamu. Pane Záviško, co považujete v tomto případě, podle těch dostupných 

informací, za takový největší oříšek při této záchranné operaci? 

Mojmír Záviška, Česká speleologická společnost 

Jak jsme slyšeli, tak skutečně asi největší problém je v tom dlouhodobém pobytu. Protože, musíme 

si uvědomit, že jsou v uzavřeném prostoru, ostrůvku uprostřed zatopené jeskyně a devět dní bez jídla, 

to by psychiku narušilo každému, nejenom dítěti. Takže tady největší problém je v tom dlouhodobým 

uzavřeným prostoru, ve stresu, který se stupňuje. A celkem ani není rozdíl, jestli se jedná o dítě nebo 

o dospělého, protože každý člověk po deseti dnech, nebo devíti dnech o hladu, desátý den již lehce 

zabezpečenej, není to jednoduchá situace. 

Veronika Jonášová, moderátorka 

Čili to, že tam jsou děti, podle vás už nehraje tak zásadní roli v té záchraně té skupiny a že to je 

celá skupina dětí. 

Mojmír Záviška, Česká speleologická společnost 

Tam je velká výhoda, že je to kolektiv, který je dobře spolusehrán. Jsou to fotbalisti, sportovci, a 

všeobecně v Asii dospívaj lidi trošku rychleji než u nás v Evropě. A pokud že je to dobrý kolektiv, 
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tak může tu krizi překonávat daleko lépe, než rozhádaní jedinci. Dospělí kolikrát jsou víc hysterický, 

než ty děti. 

Veronika Jonášová, moderátorka 

Pojďme teď k jednotlivým scénářům, jak by se mohli chlapci zachránit. Probíhá odčerpávání vody, 

které jde velmi pomalu. A jednou z variant, o které se dnes začalo mluvit, bylo to, že by se z chlapců 

udělali jakési balíčky a protáhli se ven za pomocí profesionálních potápěčů. Můžete tuhle variantu 

záchrany nějakým způsobem rozvést, o co by tam konkrétně tedy šlo? A používá se to v praxi? 

Mojmír Záviška, Česká speleologická společnost 

To o čem asi mluvíte, tak každopádně, nejednalo by se tedy o balíčky, ale dá se tedy ten jedinec, 

zase ať je to dítě nebo dospělý, uložit do nosítek. Důležitý je, aby měl celoobličejovou masku, která 

veškerý dýchání pod vodou dělá za něj. Tam je jedna podmínka, že nesmí se potápět do větší hloubky 

než pět metrů, protože pak by už musel vyrovnávat tlak a to už je složitější. Tam už je třeba nějaký 

výcvik. Ale po krátkém zaškolení, my jsme to tak měli s dospělejma lidma, během pěti minut jsme 

jim vysvětlili, o co jde, dali jsme jim celoobličejovou masku, dali jsme je do nosítek, ale do nosítek 

tak, aby oni nemohli ovládat nic. Ruce měli v nosítkách, protože v případě nějaký nepohody, hysterie, 

se začnou prát se záchranářem pod vodou a co pak že jo. Takže důležitý je v nosítkách znehybnit 

člověka, celoobličejová maska, veškerý přístroje všechno hlídat, doprovodný potápěč. Zpravidla, je 

to většinou tak, jeden je u hlavy, hlídá funkce a druhej je u nohou, řídí ho tou jeskyní. Ale jak jsem 

říkal, nesmí ten ponor bejt hlubokej a nesmí tam bejt extrémní úžiny. A pak je to nejrychlejší 

transport.  Ovšem i tu určitý riziko je. Nejjistější způsob je, nechat je tam čtyři měsíce, dát jim tam 

potraviny, vybavit jim tam obydlí s veškerým komfortem, který se tam dá profesionálníma 

potápěčema natransportovat a pak po čtyřech měsících je odvést suchou cestou no. 

Veronika Jonášová, moderátorka 

Vy jste mi říkal, že tyto záchranné práce sledujete i z profesního hlediska, že to je naprosto 

unikátní. Že podobný případ vlastně se ještě nestal. 

Mojmír Záviška, Česká speleologická společnost 

Ano, co já tedy jsem už ve speleologii 40 let, a z toho 36 let se zabývám záchranářstvím, tak 

nepamatuju si, že by děti byly v jeskyni. Protože přece jenom je to spíš sport pro dospělé lidi, takže 

s dospělejma takové situace jsme zažili. Ale zase nikdy to nebylo po devíti dnech v uzavřeným 

prostoru. Vždycky se ty záchranáři tam dostali hned, vysvětlili, transportovali. Tam ten stres po těch 

devíti dnech je fakt strašnej. 

Veronika Jonášová, moderátorka 

Pane Záviško, tak já vám zatím děkuji za informace, za to že jste byl u nás ve studiu a promluvil 

o tomto tématu. Díky, hezký večer. 

 

37. Zachráněni ale uvězněni. 

ČRO Radiožurnál | 03. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Věra Štechrová, moderátorka 

Zachráněni ale uvězněni. Evakuace juniorského fotbalového týmu z jeskynního komplexu na 

severu Thajska může trvat měsíce. 12 teenagerů a jejich vedoucí podstoupí 4měsíční potápěčský 

trénink. Podle agentury AFP to uvedlo thajské námořnictvo. Všichni jsou v dobrém zdravotním stavu. 

Po 9 dnech záchranných operací, do kterých se zapojilo přes tisíc lidí z několika zemí, ztracené 

chlapce a trenéra v pondělí objevili elitní britští potápěči. Evakuace týmu chlapců ve věku 11-16 let 

a jejich 26letého trenéra je v tuto chvíli ale velmi nebezpečná. Uvízli několik kilometrů od vchodu 

do jeskyně, v prostoru kam podzemní voda nedosahuje. To se ale může změnit. Meteorologové hlásí 

monzunové deště. Na lince je teď Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby České 

speleologické  společnosti. Dobrý den. 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

Dobrý den. 
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Věra Štechrová, moderátorka 

Ta skupina se nachází na skalním ostrohu, kam teď voda nedosahuje. Co chlapcům tedy 

bezprostředně hrozí? 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

No tak hlavním, hlavní pozitivní věcí je, že při té zvýšené vodní hladině našli místo, kde se uchýlili 

do relativního sucha. Ten prvotní, takže ten prvotní nebezpečí jako kdyby pominulo, nicméně teď jim 

hrozí víceméně největší problém je podchlazení. Samozřejmě jeskyně na Thajsku jsou teplejší než 

třeba u nás tady v České republice, Moravském krasu, kdy teploty dosahují kolem 8 stupňů, ale, že 

tam bude tepleji, takže i podle obrázků i po těch 9 dnech si myslím si, že mají šanci na, na přežití, no. 

Věra Štechrová, moderátorka 

Záchranáři se teď obávají, že chlapcům může dojít kyslík. Jak se to může stát a jak se taková 

situace dá řešit? 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

Záchranářů, protože, protože tam operují potápěčské jednotky, znamená to, pokud tam 

budou jeskynní potápěči, tak přístup k té, do toho místa, kde jsou ti uvězněni chlapci, je poměrně 

náročný pod vodou, to znamená, že oni musí nějakými postupnými, postupným vybavením té trasy 

si rozmístit vzduch, vzduch v láhvích nebo směsi a, a tak, aby jim nedošel. Takže … 

Věra Štechrová, moderátorka 

A pokud by došel kyslík, nebo docházel kyslík právě té 13členné skupině, tak jak se to dá řešit? 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

Nevím, podle těch záběrů si nemyslím, že, že by jim měl docházet jako kyslík, protože je to i 

krasová oblast, kde přítok vody vlastně krasové oblasti jak se říká ten kras, ta krasová oblast je jako 

řešeto, že tam jako kdyby přístup, přístup vzduchu je, ale stát se to může samozřejmě a pokud by 

došel kyslík, tak by měli velikej problém. Musel by se tam transportovat právě v těch tlakových 

láhvích další směs vzduchu, který by jim musel pomoci. 

Věra Štechrová, moderátorka 

Co se dá dělat, pokud by ta voda začala stoupat? Dá se odčerpat natolik vody, aby nebyli zatopeni? 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

A tak záleží na průtoku, průtoku té, té řeky jeskyně, nebo té vody v jeskyni. Samozřejmě záleží i 

na technice, jakou má k dispozici místní záchranáři nebo záchranné jednotky, které tam působí. 

Myslím si, že to bude velice problematické, protože pokud se zvedne i dál voda, pokud bude 

statická, tak je tam šance snížit možnost snížit v některých jako kdyby sifonů, který se vytvořily, to 

znamená, že voda je, hladina vody výš je než strop té jeskyně tak, aby mohli suchou cestou jako 

kdyby pod vodou procházet pod, pod těmi stropy, ale pokud tam bude neustálý přítok vody, tak bude 

velice problematický snižovat, snižovat čerpáním tu hladinu té vody. 

Věra Štechrová, moderátorka 

Která varianta se vám v tuhle chvíli podle těch informací, které zatím máme, jeví jako nejméně 

riskantní při jejich záchraně? 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

Tak teďka nejméně riskantní bylo zajistit jejich tepelný komfort a víceméně stravu, vytvořit jim 

tam nějaký ideální podmínky transportem materiálu nějaké jak termostany, který je uchovají v teple, 

spacáky nebo oblečení, teplé jídlo, vařiče, tohle jim tam natransportovat a udržet je v relativně 

pohodlných podmínkách, pokud je to možné samozřejmě a  počkat než klesne, než klesne vlastně ta, 

ta voda. Pokud to není možné samozřejmě, ale je tam, bude tam tekoucí voda, to znamená, že bude i 

proud, což je velice, by bylo velice problematické i pro samotné záchranáře, tak pak je nasnadě, 

nasnadě je zabalit, já nevím, do speciálních nosítek, do suchých obleků potápěčských, 

/nesrozumitelné/ a třeba je zkusit protáhnout tou cestou… 

Věra Štechrová, moderátorka 

Řík, říká… 
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Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

Otázka je, jak složité, jak složitý je ten celý systém a toho přístupu. Podle mých informací je to 

nějakej kilometr a půl od nich, vodní cesty, kterej je z poloviny zatopen úplně …  

Věra Štechrová, moderátorka 

Říká Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

 Děkujeme. Na slyšenou. 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

Na slyšenou. 

 

38. Tým mladých thajských fotbalistů zůstává desátý den uvězněný v zatopené podzemní 

jeskyni. 

ČRO Radiožurnál | 03. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Jana Petrová, moderátorka 

Tým mladých thajských fotbalistů zůstává desátý den uvězněný v zatopené podzemní jeskyni. 

Potápěči ke 12 dětem a jejich trenérovi dopravili jídlo. V jeskyni jsou i zdravotníci. Thajské úřady 

taky zřizují telefonní linku, aby děti mohly být v kontaktu se svými rodiči. Záchranáři 

z jeskyně odčerpávají vodu. A řeší, jak chlapce dostat ven. 

Štěpán Sedláček, redaktor 

Odborníci se shodují, že nejlepší by bylo počkat, až voda v jeskyni opadne. S tím souhlasí i 

náčelník speleologické záchranné služby České speleologické společnosti Roman Šebela. 

Roman Šebela, náčelník speleologické záchranné služby ČSS 

Nejméně riskantní by bylo zajistit jejich tepelný komfort, stravu, pořídit tam nějaký ideální 

podmínky a počkat až klesne ta voda. 

Štěpán Sedláček, redaktor 

To by ovšem mohlo trvat i několik měsíců. Thajské úřady se navíc obávají nadcházejících 

monzunových dešťů a zvažují variantu, že naučí děti, které neumějí plavat zacházet s potápěčskými 

přístroji a zkusí je dostat ven přes stovky metrů zatopených jeskynních prostor.  

 

0566 Naučit dítě potápět v jeskyni je nemožné. 

Mladá fronta DNES | 04. 07. 2018 | Jakub Heller | Téma: Tham Luang 

Záchrana malých fotbalistů ze zatopené jeskyně v Thajsku bude extrémně náročná operace, říká 

záchranář, který podobné akce dělal. 

Podle náčelníka české Speleologické záchranné služby Romana Šebely je největší šancí na 

bezpečnou záchranu chlapců uvězněných v zatopené thajské jeskyni ústup vody. Připravit skupinu 

dětí na obtížný průchod jeskynními sifony v takřka nulové viditelnosti je podle něj totiž téměř 

nadlidský úkol. 

* Přívalová voda uvěznila mladé fotbalisty v síni vzdálené asi čtyři kilometry od ústí jeskyně. 

V čem je záchrana lidí z takto rozsáhlého komplexu nejobtížnější? 

V tomto případě je velice důležité, že vodní jeskyně, která chlapce uvěznila, měla dostatek 

prostoru, kde se mohli dostat nad hladinu aktivní vody a přečkat hlavní proud. Ten by je totiž jinak 

mohl zanést do sifonu (část jeskyně, jejíž strop je pod hladinou, pozn. red.) nebo pod skalní stěny, 

kde by jim už nebylo pomoci. Druhá věc je podchlazení. Nevím, jak v Thajsku, což je tropická země, 

ale v našich podmínkách je v jeskyních teplota kolem osmi stupňů, a pokud je člověk mokrý, bývá 

největším nebezpečím podchlazení, když tedy pominu nedostatek kyslíku. 

* Není to tedy zázrak, že chlapci takhle dlouho v jeskyni vydrželi naživu? 

Pokud je tam teplota relativně vysoká a mají dostupnou pitnou vodu, třeba skapovou vodu (voda, 

která prosákla nadložními horninami do volného jeskynního prostoru, pozn. red.), která je relativně 

pitná, tak jsou schopní přežít poměrně dlouho. Pak samozřejmě nastupuje psychika a stres. Nevím 

ani, jestli měli světla, nebo byli potmě. V tomhle směru byl určitě velmi důležitý moment, kdy se k 

nim dostali záchranáři a dali jim obrovskou naději, že mohou být zachráněni. 
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* Jak by měl vypadat záchranný plán? 

Počkat, až opadne voda, a zatím jim zajistit základní funkce a vytvořit podmínky pro život. Od 

jídla přes pitnou vodu až po tepelný komfort pomocí termoizolačních stanů. Takto zajištěný člověk 

je víceméně schopný přežít velmi dlouhou dobu a naděje na záchranu se tím obrovsky zvyšuje. 

* Zasahující záchranáři nicméně mluví i o tom, že by mladí fotbalisté měli projít 

potápěčským výcvikem, aby je bylo možné pod hladinou z jeskyně bezpečně transportovat. Co 

si o tom myslíte? 

Nevím, jestli se nejedná o nějakou dezinformaci. Nemohu to přesně komentovat, jelikož neznám 

velikost systému jeskyně. Pokud jde o výcvik potápění obecně, tak za týden jste schopen se normálně 

potápět. Jeskynní potápěč se však trénuje i několik let. Opakuji, že nevím, jak to na místě vypadá, 

ale vycvičit děti pro pohyb v dlouhých a hlubokých sifonech je podle mě v podstatě nemožné.  

Myslím, že bude potřeba počkat, až opadne voda, nebo je přetransportovat pod vodou za pomocí 

techniky, kterou také používáme. Jde víceméně o nosítka, suché obleky, celoobličejové masky a 

přídavné lahve. Z vyjádření záchranářů se však zdá, že je terén jeskyně natolik komplikovaný, že se 

obávají chlapce tímto způsobem vyvést ven. Nejraději by zřejmě počkali, až voda opadne. Nápad s 

potápěčským výcvikem na mě tak působí jako jakási záložní varianta. 

* Nedojde chlapcům za tak dlouhou dobu v jeskyni kyslík? 

Když se potápěč vynoří v nějaké puklině nebo v jeskynní kapse nad stropem a má nad sebou jen 

metr krychlový volného prostoru, tak si samozřejmě kyslík vydýchat může. Navíc v takovéhle 

uzavřené prostoře nemusí být vzduch ani dýchatelný. Ale ti chlapci jsou ve velkém prostoru, kde je 

proudící voda, a je to krasová oblast, kde je vápenec většinou děravý jak řešeto. Přísun vzduchu tak 

jde vodou a z různých dalších větví jeskyně a komínů. Dost možná tam může být i neprůlezné 

propojení s dalšími chodbami a možná i s povrchem. Proto si myslím, že by tam snad s kyslíkem 

problém mít neměli. 

* Jak to v podobné zatopené jeskyni vypadá z pohledu záchranáře? 

Záleží, co to je za vodu, která jeskyni zatopila. Jestli to je přívalová voda a je stojatá, nebo jestli 

je tam proud, který omezuje pohyb. Jeskynní potápění je jedním z nejtěžších oborů vůbec. Voda je 

většinou zakalená a potápěč často musí systémem chodeb proniknout jen po hmatu. Nevím, jestli jsou 

v tomto případě zatopené celé čtyři kilometry té jeskyně, nebo jen její část, ale pro potápěče je 

každopádně taková cesta skutečně náročná. 

* Jak v takových případech potápěči postupují hlouběji do jeskyně? 

Pokládají po cestě takzvanou vodící šňůru, aby se měli jak vrátit, protože je velice snadné v 

takovém systému zabloudit. Pokud je ta jeskyně známá, tak je zřejmě zdokumentovaná a záchranáři 

jsou schopni určit směr, kterým by bylo nejvhodnější se vydat. Tímto způsobem mohou prostoupit 

jednotlivé sifony a transportovat materiál. 

* Je to nebezpečné? 

Samozřejmě. Jakmile se cokoliv pokazí, nemáte se kam vynořit. I proto je všechno vybavení 

zdvojené a v případě potřeby je vždy připravena náhrada. Většinou jsou potápěči také dva, aby si 

navzájem mohli pomoci. Kvalitním výcvikem se to riziko samozřejmě snižuje, ale vždycky tam je a 

nikdy se ho nezbavíte. 

* Záchranáři museli v Thajsku části jeskyně rozšiřovat, aby se vůbec dostali skrz s 

vybavením, a po cestě si rozmísťovali nádrže s kyslíkem. Je to běžná praxe? 

Ano, vytvářejí se takzvaná postupová místa, kde jsou náhradní lahve se stlačeným vzduchem.  

Útočná družstva pak postupují dál, ale protože mají omezenou dobu na potápění, vrací se a 

vyměňují si zde lahve, aby se dostala co nejdál. Další pomocné týmy pak ty náhradní lahve doplňují. 

* Předpokládám, že transportování materiálu pro uvězněné fotbalisty na tak dlouhou 

vzdálenost je obrovsky fyzicky náročné. 

Musíte se potopit pod vodu a vybalancovat náklad, který máte v transportních vacích. Ty musejí 

být vyvážené tak, aby potápěče netáhly ke dnu nebo ke stropu. Když pracuje potápěč sám o sobě, je 

dokonale vyvážený, ale i tak může v obtížných podmínkách bojovat sám se sebou a při takovémhle 

zásahu k tomu musí mít ještě materiál navíc. To zvládnou skutečně jen špičkoví jeskynní potápěči. 
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Se zátěží také vzrůstá spotřeba kyslíku a je potřeba častěji doplňovat vzduchové lahve. Musím říct, 

že jestli to bude tímto způsobem probíhat, tak to bude opravdu náročná akce. 

* Pokud budou chlapci muset v jeskyni skutečně zůstat několik měsíců, jak náročné to pro 

ně bude? 

Velmi. Za tak dlouhou dobu se vám může i úplně změnit biorytmus. Je ale důležité, že ví, že se o 

ně pokouší záchrana. Už to, že věří, že mají naději, a skutečnost, že jim záchranáři zajišťují podmínky 

pro život, muselo jejich psychiku výrazně zlepšit. Viděl jsem na fotkách, že nebyli moc dobře 

oblečení a určitě byli hladoví. Pokud to bude možné, záchranáři jim tam postaví stany, kde se zahřejí, 

a dopraví spacáky, kde se vyspí. To pomůže. Čím déle to ovšem bude trvat, tím na tom bude jejich 

psychika samozřejmě hůř. 

* Zažil jste někdy podobný zásah? 

V severní části Moravského krasu asi před deseti lety zatopil příval velké vody vstupní 

partie jeskyně Nová Rasovna, kde byli zrovna na výzkumu tři speleologové. Zůstali tam uvězněni 

několik dní. S pomocí záchranného sboru se nakonec podařilo částečně snížit hladinu přítoků, a když 

se uklidnilo počasí, dostali jsme je ven na povrch bez úhony. Stejná situace byla i na Slovensku, kde 

jsme zachraňovali dva české speleology z jeskyně Zugo pod Plešiveckou planinou. 

* I v Thajsku se snaží záchranáři omezit množství vody v jeskyni. Pumpují ji ven a zároveň 

se pokoušejí odklánět spodní vodu. Je taková snaha vůbec k něčemu? 

Záleží na přírodě. Nevím, jak velký je tam přítok, ale lidské technické možnosti jsou omezené.  

Sami jsme to zažili. Pokud voda není stojatá, ale stále přitéká, jsou k tomu potřeba obrovská 

čerpadla schopná snížit tok řeky, což je velice problematické. Ale pomoc to může. Nejsem si jistý, 

jak odklánějí tok v jeskyni, možná nějakou přehradou do jiné jeskyně, ale nedovedu si to moc 

představit. Možná to tam ale situace umožňuje. 

* Myslíte si, že chlapce potápěči úspěšně zachrání? 

Doufejme, že to tak dopadne a že to bude mít dobrý konec. Už teď je jasné, že aby to tak bylo, 

bude potřeba velké množství záchranářů. 

Speleolog Roman Šebela je náčelníkem Speleologické záchranné služby, které vznikla v roce 

1982 jako dobrovolná specializovaná složka České speleologické společnosti. Poskytuje 

kvalifikovanou pomoc v případě nehody v jeskyních nebo jiných extrémních podmínkách. Působí v 

ní třicet vybraných a zkušených speleologů, kteří procházejí lezeckým a zdravotnickým výcvikem. 

Mimo jiné své zkušenosti předávají i členům lezeckých družstev Hasičského záchranného sboru, s 

nímž spolupracují. 

 

39. Čtyři kilometry v totální tmě. Dostat Thajce z jeskyně vodou je ten nejriskantnější scénář. 

ct24.cz | 03. 07. 2018 | kejlovat | Téma: Tham Luang 

Experti řeší, jak dostat ze zatopeného jeskynního komplexu v Thajsku skupinu dvanácti chlapců 

a jejich trenéra. Všechny scénáře jsou riskantní a trvat mohou měsíce. První variantou je čekat, až 

voda opadne, což může být až koncem září, druhou možností je náročný potápěčský výcvik.  

Amatérům ovšem hrozí, že zpanikaří a utopí se, protože je zde nulová viditelnost. Zřejmě tak 

vyhraje kombinace výcviku, odčerpávání vody a čekání na příznivé počasí. 

Záchranáři vypátrali chlapce, kteří dostali přezdívku Divočáci, po více než týdnu. Ten strávili o 

hladu v temné jeskyni, kde je uvěznila povodeň. Většina z nich je v dobrém zdravotním stavu, domů 

se ale jen tak nedostanou. Experti na místo zavedou telefonní linku, aby chlapci mohli komunikovat 

s rodinami a dalšími blízkými. 

Záchranáři budou skupinu zásobovat jídlem a pitím, dokud se definitivně nerozhodne, co dál. 

Chlapci už dostali vysokoenergetické potraviny s vitaminy a minerály, ale také antibiotika a 

analgetika. 

Speleo-potápěč Hutňan: Kritickým faktorem je v jeskyni nulová viditelnost 

„Vodní hladina je stabilní. Tým námořnictva se o ně musí uvnitř postarat. Rozhodnutí je na nich. 
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 Nebudeme nic riskovat. Musíme si dávat pozor na to, aby voda nestoupala,“ uvedl velící důstojník 

Bancha Duriyapat. Pokud hladina přesto stoupne, dva lékaři-dobrovolníci jsou odhodláni zůstat se 

skupinou třeba i měsíce, píše list Daily Mail. 

„Situace je náročná. Potok, který přitéká do jeskyně, s sebou přináší různé anorganické a 

organické nečistoty, takže je tam nulová viditelnost. Jedná se o několik zaplavených částí, cesta k 

zachráněným byla skutečně velmi dlouhá.“ 

Daniel Hutňan speleopotápěč 

Podle BBC se předpokládá, že většina skupiny neumí plavat, což komplikuje už tak obtížnou 

situaci. Někteří odborníci se obávají, aby děti nezpanikařily a nezkusily samy bez vybavení ze 

zatopené jeskyně vyplavat. Na místo za nimi proto míří vedle lékařů i psychologové. Možností, co 

dál, je podle odborníků hned několik – žádná z variant ale rozhodně nebude procházkou růžovým 

sadem. 

Do bezpečí pod vodou 

Jeskynní komplex má na délku asi deset kilometrů, hloubka vody se pohybuje místy kolem 

dvaceti metrů, uvádí CNN. Skupinka se nachází asi 800 až 1000 metrů pod povrchem. 

„Možnost dostat je ven pod vodou je nejrychlejší, ale zároveň nejnebezpečnější,“ řekl BBC 

národní koordinátor Komise pro záchranu v amerických jeskyních Anmar Mirza. Do masivní 

záchranné operace se zapojilo přes tisíc lidí včetně týmů z Číny, Myanmaru, Laosu či Austrálie, ale 

také tři špičkoví britští potápěči či americký vojenský personál. 

Daniel Hutňan speleopotápěč 

„Nulová viditelnost je velmi kritický faktor. Pokud člověk vůbec nic nevidí a pohybuje se v malém 

prostoru, který neumožňuje volné plavání, tak je to stresující faktor. Záchranář většinou vede 

dotyčného po nastavené šňůře.“ 

  Chlapce nakonec našli dva britští profesionálové, i jim ale trvalo několik hodin dostat se na 

vyvýšené místo asi čtyři kilometry od ústí částečně zatopené jeskyně. Záchranáři postupovali úzkým 

tunelem posetým sutinami, zatímco jejich pomocníci odčerpávali vodu – asi 150 tisíc litrů za hodinu. 

Šéf Speleologické záchranné služby: K nehodám v ČR dochází hlavně při výzkumu 

U nezkušených potápěčů může taková akce dopadnout tragicky. Další expert na záchranu 

v jeskynních komplexech Edd Sorenson z Floridy to považuje za „absolutně poslední možnost“.  

Když máte někoho bez zkušeností s nulovou viditelností, někoho, kdo není obeznámen s takovými 

podmínkami, tak je skutečně velmi pravděpodobné, že zpanikaří a zabije sebe nebo své zachránce,“ 

řekl odborník BBC. 

Psycholog: chlapcům uvězněným v thajské jeskyni nejvíc chybí světlo. Jejich psychika je 

utlumená. 

„Informace o tom, že děti potřebují čtyřměsíční výcvik, je úplně zbytečná. Akce proběhla 

v jeskyni Javorinka na Slovensku, kde uvázlo jedenáct jeskyňářů taktéž v části jeskyně, která byla 

zaplavená, a ten výcvik trval půl hodiny. Jde o to, naučit lidi, jak dýchat a pohybovat se ve vodě.  

Ovšem jednalo se o vyproštění ze syfonu dlouhého čtyřicet metrů. Pokud jde o vzdálenost 400, 

500 metrů, tak to už považuji za velice riskantní,“ konstatoval Daniel Hutňan z České speleologické 

společnosti. 

„Pro zkušeného potápěče to může být na několik hodin. Záchrana dětí může být na více hodin, i 

den a více. Lahev s kyslíkem vydrží na hodinu či dvě, pokud je člověk pod stresem a dýchá více, 

může ji vydýchat i za půl hodiny. Čtyři kilometry zatopených jeskyní jsou náročné pro zkušené 

potápěče, natož pro děti, které neumějí plavat,“ přiblížil možné problémy náčelník českých 

speleologických záchranářů Roman Šebela. 

Provrtat se k uvázlé skupině 

Thajci se snažili vyvrtat otvory do stěn jeskyně, aby tak odčerpali přebytečnou vodu, masivní 

skála ale jejich úsilí brzdí. Podle některých expertů by další vrtání mohlo být jednou z variant, jak se 

dostat k chlapcům a pomoci jim. 

Aby ovšem taková akce mohla vůbec začít, bylo by nutné vybudovat nad jeskynním komplexem 

nové cesty pro těžkou techniku, která je nutná k provrtání takto silné skály, upozorňuje BBC. 
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Podle Mirzy by operaci musel předcházet podrobný průzkum celého komplexu, jinak by se díra 

mohla vyvrtat na špatném místě. „Zní to jednoduše, ale je to opravdu velmi obtížné. Je to jako hledat 

jehlu v kupce sena,“ podotkl expert. 

Dodávat jídlo, dokud voda neopadne. 

Skupina byla o hladu od 23. června. Lidé, kteří jsou bez jídla tak dlouho, mohou trpět různými 

problémy, z nichž některé jsou velmi závažné. Hladovění totiž může vést i k srdečnímu selhání nebo 

upadnutí do kómatu. 

„Myslím, že by bylo lepší, kdyby jim přinesli jídlo, vodu, filtrační systémy, kyslík, pokud je třeba,“ 

říká Sorenson. „Mají teď naději. Je třeba, aby jim bylo teplo, aby byli najezení a hydratovaní,“ míní 

expert. 

Speleolog Záviška: Měli strašné štěstí, že se dostali do nezatopených prostor 

Období dešťů ale právě začalo a hladina tak bude v nadcházejících měsících spíš stoupat. Toto 

období tradičně končí koncem září, případně dokonce až v říjnu – i přesto se expertům varianta čekat 

jeví jako nejlepší. „Nejbezpečnější možností je počkat, až voda klesne,“ říká i Hutňan. Podobně to 

vidí také Šebela. 

Thajské úřady prozatím rozhodly, že varianty záchrany zřejmě skloubí. Skupinu udrží při  životě, 

budou odčerpávat vodu z jeskyně a zároveň počkají na přízeň počasí. Chlapci ale budou muset před 

evakuací podstoupit několikaměsíční potápěčský výcvik. 

   https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/252...z-jeskyne-vodou-je-ten-nejriskantnejsi  

 

40. Výcvik je nereálný, raději čekat na konec záplav,  říká o thajských školácích muž, který 

cvičil české policejní potápěče. 

info.cz | 03. 07. 2018 | Iveta Mazáčová | Téma: Tham Luang 

Celý svět sleduje drama na severu Thajska, kde se po devíti dnech podařilo v zatopené Jeskyni 

nalézt 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra. Hluboko v komplexu je uvěznila voda, kterou přinesly 

silné deště. Přestože jsou všichni podle dosavadních informací v poměrně dobrém zdravotním stavu, 

jejich záchrana bude ještě velmi komplikovaná. Záchranáři připouštějí, že pokud voda neklesne, 

budou chlapci muset podstoupit několikaměsíční potápěčský výcvik a podstoupit riskantní ponor. 

Rizika v rozhovoru pro INFO.CZ popsal bývalý hlavní instruktor potápěčů české policie Michal 

Guba. 

Thajské námořnictvo chce chlapce uvězněné hluboko v zatopeném jeskynním systému 

podrobit potápěčskému výcviku, aby je mohlo evakuovat. Co přesně je čeká? 

Potápění v jeskyni je nejvyšší level. Takže si myslím, že to, aby ti chlapci prošli celkovým 

potápěčským výcvikem, je nereálné. Jde spíš jen o to, aby si osvojili základní postupy, které budou 

muset dodržovat při transportu z jeskyně. Například aby při výstupu k hladině vydechovali, aby 

nedocházelo k traumatu plic a podobně. My jsme podobné postupy v rámci policie cvičili. 

Evakuovaný dostal celoobličejovou masku a k sobě zkušeného potápěče, který mu říkal nebo 

ukazoval, co přesně má dělat. Jde hlavně o to, aby si oba předem sjednotili veškeré postupy a signály. 

Podle kapitána thajského námořnictva by měl výcvik trvat až čtyři měsíce. Je reálné, aby se 

chlapci na transport v tak náročných podmínkách připravili? Jaké jsou alternativy? 

Podle mě by bylo asi jednodušší, kdyby je tam zabivakovali. Počkali, až skončí záplavy a dostali 

je ven suchou nohou. Což by mělo být právě za ty čtyři měsíce. 

Jak složité bude zásobovat je potravinami, vodou a léky? 

Já přesně neznám tamní podmínky, pokud by ale byly stabilní a potápěči by věděli kde je jaký 

proud, tak se dají vystavět takové postupy, díky kterým bude ten transport poměrně bezpečný. Ale já 

si myslím, podle toho co vím, že tahle konkrétní jeskyněhodně komunikuje s povrchem. Tudíž se dá 

předpokládat, že se podmínky uvnitř budou neustále měnit. To znamená, že když zaprší, v jeskyni se 

zvedne průtok. Pokud má ta jeskyně čtyři kilometry, tak ten transport může trvat i den a podmínky 

se mohou změnit několikrát. 

Jak by se postupovalo, kdyby někdo z uvězněných akutně potřeboval lékařskou pomoc? 
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Nevím, jak je na tom thajská armáda, ale například Česká speleologická společnost má k 

dispozici lékaře, kteří jsou zároveň i potápěči s nejvyšší možnou kvalifikací. Pokud ale nemáte lékaře 

vycvičeného jako potápěče, tak mu k místu musí pomoci zkušený potápěč, což je daleko složitější.  

Dostáváte se tak do podobné situace, jako kdybyste musel transportovat raněného na povrch. 

Co je vlastně na jeskynních ponorech nejrizikovější? 

V jeskyni nemáte možnost přímého vynoření na volnou hladinu. Když jste na moři, v lomu nebo 

rybníku a máte jakýkoli problém v jakékoli hloubce, tak máte možnost vystoupat kolmo nahoru a 

problém dořešit na hladině. Tedy v případě, pokud nepotřebujete ještě dekompresní zastávku. Když 

jste v jeskyni, čtyři kilometry od vstupu, tak máte jedinou možnost, jak ten problém vyřešit. A to 

doplavat ty čtyři kilometry zpátky. Pokud se vydáte do jeskyně, musíte mít techniku zdvojenou tak, 

abyste se dostali ven. Prostor na řešení krizové situace je bez možnosti vynoření opravdu malý. 

https://www.info.cz/clanek/33387/vycvi...-ktery-cvicil-ceske-policejni-potapece 

 

41. Vycvičit děti v jeskynním potápění je téměř nemožné, říká český záchranář. 

zpravy.iDNES.cz | 03. 07. 2018 | Jakub Heller | Téma: Tham Luang 

Podle náčelníka české Speleologické záchranné služby Romana Šebely je největší šancí na 

bezpečnou záchranu chlapců uvězněných v zatopené thajské jeskyni ústup vody. Připravit skupinu 

dětí na obtížný průchod jeskynními sifony v takřka nulové viditelnosti je podle něj totiž téměř 

nadlidský úkol. 

Přívalová voda uvěznila mladé fotbalisty v síni vzdálené asi čtyři kilometry od ústí jeskyně. 

V čem je záchrana lidí z takto rozsáhlého komplexu nejobtížnější? 

 V tomto případě je velice důležité, že vodní jeskyně, která chlapce uvěznila, měla dostatek 

prostoru, kde se mohli dostat nad hladinu aktivní vody a přečkat hlavní proud. Ten by je totiž jinak 

mohl zanést do sifonu (část jeskyně, jejíž strop je pod hladinou, pozn. red.) nebo pod skalní stěny, 

kde by jim už nebylo pomoci. Druhá věc je podchlazení. Nevím, jak v Thajsku, což je tropická země, 

ale v našich podmínkách je v jeskyních teplota kolem osmi stupňů a pokud je člověk mokrý, bývá 

největším nebezpečím podchlazení, když tedy pominu nedostatek kyslíku. 

Není to tedy zázrak, že chlapci takhle dlouho v jeskyni vydrželi naživu? 

Pokud je tam teplota relativně vysoká a mají dostupnou pitnou vodu, třeba skapovou vodu (voda, 

která prosákla nadložními horninami do volného jeskynního prostoru, pozn. red.), které je relativně 

pitná, tak jsou schopní přežít poměrně dlouho. Pak samozřejmě nastupuje psychika a stres. Nevím, 

ani jestli měli světla, nebo byli potmě. V tomhle směru byl určitě velmi důležitý moment, kdy se k 

nim dostali záchranáři a dali jim obrovskou naději, že mohou být zachráněni. 

Jak by měl vypadat záchranný plán? 

Počkat, až opadne voda, a zatím jim zajistit základní funkce a vytvořit podmínky pro život. Od 

jídla přes pitnou vodu až po tepelný komfort pomocí termoizolačních stanů. Takto zajištěný člověk 

je více méně schopný přežít velmi dlouhou dobu a naděje na záchranu se tím obrovsky zvyšuje. 

Zasahující záchranáři nicméně mluví i o tom, že by mladí fotbalisté měli projít potápěčským 

výcvikem, aby je bylo možné pod hladinou z jeskyně bezpečně transportovat. Co si o tom 

myslíte? 

Nevím, jestli se nejedná o nějakou dezinformaci. Nemohu to přesně komentovat, jelikož 

neznám  velikost systému jeskyně. Pokud jde o výcvik potápění obecně, tak za týden jste schopen se 

normálně potápět. Jeskynní potápěč se však trénuje i několik let. Opakuji, že nevím, jak to na místě 

vypadá, ale vycvičit děti pro pohyb v dlouhých a hlubokých sifonech je podle mě v podstatě nemožné. 

Myslím, že bude potřeba počkat, až opadne voda, nebo je přetransportovat pod vodou za pomocí 

techniky, kterou také používáme. Jde víceméně o nosítka, suché obleky, celoobličejové masky a 

přídavné lahve. Záleží ovšem, jestli to dovoluje charakter jeskyně. 

Z vyjádření záchranářů se však zdá, že je terén jeskyně nakolik komplikovaný, že se obávají 

chlapce tímto způsobem vyvést ven. Nejraději by zřejmě počkali, až voda opadne. Nápad s 

potápěčským výcvikem na mě tak působí jako jakási záložní varianta, pokud by k tomu nedošlo a 

toto by byla poslední možnost, jak dostat chlapce pod vodou ven. 
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Extrémní řešení to samozřejmě být  může, ale skutečně mně to připadá nepravděpodobné. Neznám 

však situaci. Možná se záchranáři bojí, že voda, která se tam dostala, už neklesne, protože se odněkud 

přelila a nebude odtékat. Ale skutečně to nevím. 

Nedojde chlapcům za tak dlouhou dobu v jeskyni kyslík? 

Když se potápěč vynoří v nějaké puklině nebo v jeskynní kapse nad stropem a má nad sebou jen 

metr krychlový volného prostoru, tak si samozřejmě kyslík vydýchat  může. Navíc v takovéhle 

uzavřené prostoře nemusí být vzduch ani dýchatelný. Ale ti chlapci jsou ve velkém prostoru, kde je 

proudící voda a je to krasová oblast, kde je vápenec většinou děravý jak řešeto. Přísun vzduchu tak 

jde vodou a z různých dalších větví jeskyně a komínů. Dost možná tam může být i neprůlezné 

propojení s dalšími chodbami a možná i s povrchem. Proto si myslím, že by tam snad s kyslíkem 

problém mít neměli. 

Jak to v podobné zatopené jeskyni vypadá z pohledu záchranáře? 

 Záleží, co to je za vodu, která jeskyni zatopila. Jestli to je přívalová voda a je stojatá, nebo jestli 

je tam proud, který omezuje pohyb. Jeskyní potápění je jedním z nejtěžších oborů vůbec. Voda je 

většinou zakalená a potápěč často musí systémem chodeb proniknout jen po hmatu. Nevím, jestli jsou 

v tomto případě zatopené celé čtyři kilometry té jeskyně, nebo jen její část, ale pro potápěče je 

každopádně taková cesta skutečně náročná. 

Jak v takových případech potápěči postupují hlouběji do jeskyně? 

Pokládají po cestě takzvanou vodící šňůru, aby se měli jak vrátit, protože je velice snadné v 

takovém systému zabloudit. Pokud je ta jeskyně známá, tak je zřejmě zdokumentovaná, a záchranáři 

jsou schopni určit směr, kterým by se bylo nejvhodnější vydat. Tímto způsobem mohou prostoupit 

jednotlivé sifony a transportovat materiál. 

Je to nebezpečné? 

Samozřejmě. Jakmile se cokoliv pokazí, nemáte se kam vynořit. I proto je všechno vybavení 

zdvojené a v případě potřeby je vždy připravena náhrada. Většinou jsou potápěči také dva, aby si 

navzájem mohli pomoci. Kvalitním výcvikem se to riziko samozřejmě snižuje, ale vždycky tam je a 

nikdy se ho nezbavíte. 

Záchranáři museli v Thajsku části jeskyně rozšiřovat, aby se vůbec dostali skrz s vybavením 

a po cestě si rozmísťovali nádrže s kyslíkem. Je to běžná praxe? 

 Ano, vytvářejí se takzvaná postupová místa, kde jsou náhradní lahve se stlačeným vzduchem. 

 Potápěči z útočného družstva pak postupují dál, ale protože mají omezenou dobu na potápění, 

vrací se a vyměňují si zde lahve, aby se dostali co nejdál. Další pomocné týmy pak ty náhradní lahve 

doplňují. 

Předpokládám, že transportování materiálu pro uvězněné fotbalisty na tak dlouhou 

vzdálenost je obrovsky fyzicky náročné. 

 Musíte se potopit pod vodu a vybalancovat náklad, který máte v transportních vacích. Ty musí 

být vyvážené tak, aby potápěče netáhly ke dnu, nebo ke stropu. Když pracuje potápěč sám o sobě, je 

dokonale vyvážený, ale i tak může v obtížných podmínkách bojovat sám se sebou a při takovémhle 

zásahu k tomu musí mít ještě materiál navíc. To zvládnou skutečně jen špičkoví jeskynní potápěči. 

Se zátěží také vzrůstá spotřeba kyslíku a je potřeba častěji doplňovat vzduchové lahve. Musím říct, 

že jestli to bude tímto způsobem probíhat, tak to bude opravdu náročná akce. 

Pokud budou chlapci   muset  v jeskyni skutečně zůstat několik měsíců, jak náročné to pro 

ně bude? 

Velmi. Za tak dlouhou dobu se vám může i úplně změnit biorytmus. Je ale důležité, že ví, že se o 

ně pokouší záchrana. Už to, že věří, že mají naději, a skutečnost, že jim záchranáři zajišťují podmínky 

pro život, muselo jejich psychiku výrazně zlepšit. Viděl jsem na fotkách, že nebyli moc dobře 

oblečení a určitě byli hladoví. Pokud to bude možné, záchranáři jim tam postaví stany, kde se zahřejí, 

a dopraví spacáky, kde se vyspí. To pomůže. Čím déle to ovšem bude trvat, tím na tom bude jejich 

psychika samozřejmě hůř. 
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Zažil jste někdy podobný zásah? 

 V severní části Moravského krasu asi před deseti lety zatopil příval velké vody vstupní 

partie jeskyně Nová Rasovna, kde byli zrovna na výzkumu tři speleologové. Zůstali tam uvězněni 

několik dní. S pomocí záchranného sboru se nakonec podařilo částečně snížit hladinu přítoků a když 

se uklidnilo počasí, dostali jsme je  ven na povrch  bez úhony. Stejná situace byla i na Slovensku, kde 

jsme zachraňovali dva české speleology z jeskyně Zugo pod Plešiveckou planinou. 

I v Thajsku se snaží záchranáři omezit množství vody v jeskyni. Pumpují ji ven a zároveň se 

pokoušejí odklánět spodní vodu … Je taková snaha vůbec k něčemu? 

Záleží na přírodě. Nevím, jak velký je tam přítok, ale lidské technické možnosti jsou omezené. 

Sami jsme to zažili. Pokud voda není stojatá, ale stále přitéká, jsou k tomu potřeba obrovská 

čerpadla schopná snížit tok řeky, což je velice problematické. Ale pomoci to může. Nejsem si jistý, 

jak odklánějí tok v jeskyni, možná nějakou přehradou do jiné jeskyně, ale nedovedu si to moc 

představit. Možná to tam ale situace umožňuje. 

Myslíte si, že chlapce potápěči úspěšně zachrání? 

Doufejme, že to tak dopadne a že to bude mít dobrý konec. Už teď je jasné, že aby to tak bylo, 

bude potřeba velké množství záchranářů. InsertSingleVideo 

https://zpravy.idnes.cz/thajsko-zatope...maci.aspx?c=A180703_114341_domaci_hell 

 

42. Nástrahy jeskynního potápění. 

ČT 1 | 06. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Michal Kubal, moderátor 

Extrémně riskantní, tak hodnotí možnost vyvést děti za současných podmínek touto cestou 

čeští speleologové. Většina chlapců neumí plavat. S potápěním nemá zkušenost ani jeden. Čeští 

experti v minulosti řešili podobnou situaci dvakrát. Vodní toky protékající třeba jeskyní Býčí skála 

v Moravském krasu můžu kilometry chodeb odříznout, stejně jako ty v Asii. 

Libor Matuška, velitel, Speleologická záchranná služba ČSS 

V případě nějakých přívalových dešťů, zvýšení té vodní hladiny se celá tato prostora klidně může 

zatopit. Jeskyňáři, kteří by byli vzadu, by byli uvězněni. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

Řešení takových situací má Libor Matuška v popisu práce. Jako jeden ze 30 

členů Speleologické záchranné služby se podílel na vysvobození řady uvězněných jeskyňářů. 

Potápěčský pokus, jaký teď plánují v Thajsku, je podle něj tou nejtěžší disciplínou. 

Libor Matuška, velitel, Speleologická záchranná služba ČSS 

Tohle je velká prostora, tady by ten jako problém pro ty potápěče jako nebyl, nicméně pokud ty 

prostory by byly užší, nějaký meandry, tak tam samozřejmě už ten problém je. Pak se sundávají lahve, 

musí se tlačit před sebou pod tou vodou. Když se to zúží do nějakého meandru, ta voda se musí někam 

vejít, tak nastoupá prostě do výšky a potom, až zase klesne, tak je vidět třeba, jak jsou v 10, 15 metrech 

zaklíněný prostě klády. Fakt si člověk představí, jaká masa vody vlastně tou jeskyní protýká. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

Ponorů do tak silných vod je schopná jen hrstka profesionálů na světě. Větší naději by tak dal nový 

vchod z planiny nad jeskyní. 

Libor Matuška, velitel, Speleologická záchranná služba ČSS 

Je potřeba si uvědomit, že jsou řádově tisíc metrů pod zemí, jo, takže zase sestoupit tisíc metrů 

pod zem vertikálním systémem jeskynním taky nezvládne úplně každý. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

I když jsou téměř všechny z 1100 jeskyní tady v Moravském krasu veřejnosti nepřístupné, ani 

těmto místům se nehody nevyhnuly. Třeba před 11 lety jen kousek odtud ve vodách Jedovnického 

potoka uvízl jeskynní potápěč. 
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Jiří Svozil, předseda speleologické skupiny Býčí skála 

Šňůra někam odjela pod nějaký nízký místo, v té kalné vodě asi pravděpodobně dobře 

nezorientoval. Bylo tady snad 100, 150 lidí. Akce trvala téměř 9 hodin a po těch 9 hodinách toho měli 

všichni jaksi, jak se říká, až plný zuby. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

V jihovýchodní Asii teď mají na odčerpání vody také poslední desítky hodin. Teprve počasí ukáže, 

jak záchrana bude pokračovat. 

Jiří Svozil, předseda speleologické skupiny Býčí skála 

Transport těch děcek ven jaksi pod tou vodou, no, když se to povede, bude to zázrak. 

 

43. Záchrana dětí z jeskyně v Thajsku. 

ČT 24 | 04. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Mariana Kopecká, moderátorka 

Záchranáři v Thajsku stále řeší, jak dostat 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra ven ze 

zaplavené jeskyně. Jednou z možností je, že by podstoupili potápěčský výcvik. Ten se ale může 

protáhnout až na 4 měsíce. Kvůli zhoršujícímu se počasí záchranáři z jeskyně odčerpávají vodu a 

snaží se chlapce vysvobodit dříve bez nutnosti potápění. Po celou dobu jim do jeskyně dopravují 

zásoby. 

Redaktorka 

Devět dní doufali v záchranu, a i když přišla, stále dělí chlapce od svobodného nádechu dlouhé 4 

kilometry a nekonečné dny a možná i týdny čekání. Odborníci musí vymyslet, jak mladé fotbalisty a 

jejich trenéra dostat ven. Ve hře je několik variant a jedna je riskantnější než druhá. Čekání na pokles 

hladiny totiž může trvat měsíce, a pokud by děti zkoušely vyvést ven potápěči, museli by chlapci 

podstoupit velmi náročný výcvik. 

Roman Šebela, náčelník Speleologické záchranné služby 

Zajištění tepla, potraviny, zajištění tepelného komfortu, takhle tam můžou přežít i několik týdnů a 

počkat na to, až voda opadne. 

Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění, Kapr Divers 

Nedovedu si představit, že by začátečníky za několik dnů nebo týdnů naučili psychicky zvládnout 

takový prostředí. 

Redaktorka 

Právě psychika hraje při záchraně důležitou roli. Pod vodou je totiž naprostá tma a i kdyby se děti 

naučily zacházet s dýchacím přístrojem, můžou snadno dostat záchvat paniky. 

Daniel Hutňan, speleopotápěč, Česká speleologická společnost 

V případě, že ta panika nastane, že nastane problém, tak vyřešit ho v nulové viditelnosti je velice 

komplikované a to bych si asi netroufl. 

Redaktorka 

Toto jsou první záběry, které potápěči pořídili. Jako první se ke skupině dostali dva elitní potápěči 

Rich Stanton a John Volanthen a jejich tým. 

Ben Reymenants, jeskynní potápěč, člen záchranného týmu 

Nešel bych tam, kdybych si nebyl jistý, že je to možné a šlo o záchranu životů 12 mladých chlapců. 

Je to ale velmi složitý systém jeskynní, hodně dlouhý, jeden s nejdelších v Thajsku, má zhruba 9 

kilometrů. 

Redaktorka 

Jediným vodítkem přitom záchranářům byla intuice a stará mapa. 

Ben Reymenants, jeskynní potápěč, člen záchranného týmu 

Ty jeskyně nejsou dobře prozkoumané, ale měli jsme mapu, 30 let starou, kterou udělal jeden 

francouzský speleolog, a pak to poupravili Britové. Byla to čistá spekulace, že budou v jedné z těch 

dvou místností. 
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Redaktorka 

Fotbalový tým uvízl v jeskyni 23. června, zastihl je tam přívalový déšť a voda odřízla cestu ven. 

Život jim zachránilo to, že zůstali na vyvýšeném místě a pili vodu kapající z krápníků. 

 

44. Záchrana thajských fotbalistů se komplikuje. 

Seznam.cz TV | 05. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Tomáš Vzorek, moderátor 

Závod s časem v thajské jeskyni. Těžký monzunový déšť dorazí už v neděli. Intenzivní práce na 

záchraně 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, kteří jsou uvěznění v jeskyni, tak stále pokračují. 

Záchranáři teď počítají se třemi variantami. Odčerpávají vodu, hledají úplně novou cestu i připravují 

chlapce na možnost, že poplavou pod vodou. 

Redaktor 

Thajští záchranáři už několik dní vrtají do tvrdého kamene a snaží se tak vytvořit únikovou cestu. 

Zároveň tak chtějí odčerpávat část vody ze zatopené jeskyně. Záchranáři však nepovažují možnost 

provrtat se přímo k chlapcům za nejpravděpodobnější. Podle nich by k tomu byla zapotřebí znalost 

složité jeskyní sítě. Podle jednoho z nich je to jako hledat jehlu v kupce sena. Podle expertů není 

pravděpodobné ani to, že by voda ustoupila v dohledné době. Do oblasti se totiž blíží sezóna 

monzunových dešťů. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

No a pojďme si teď připomenout na mapě, kde přesně k uvěznění došlo. Stalo se to na severu 

Thajska, tady následně vidíme vstup do jeskyně a celý systém chodeb, kam se 23. června chlapci 

vypravili. Kousek odtud je celé operační středisko záchranných prací. To leží nedaleko od místa, kde 

se našly věci chlapců, no a na závěr je na mapě vyznačené místo, kde skupina uvízla. Nová předpověď 

počasí říká, že těžké monzunové deště přijdou v neděli. Guvernér prohlásil, že teď záchranáři a úřady, 

cituji, závodí proti vodě. Jeskynní komplex bývá pravidelně zaplaven během období dešťů až do 

září, nebo října. To by znamenalo návrat k variantě, že tam chlapci zůstanou uvězněni několik měsíců. 

No a uvěznění fotbalisté spustili vlnu světové solidarity. Vzkaz do Thajska poslal i horník z Chile. 

On sám strávil pod zemí 69 dní. Nyní se rozhodl poslat vzkaz skupině chlapců uvězněných v 

zaplavené jeskyni. 

Redaktor 

Mario Sepúlveda byl jedním z horníků, kteří v roce 2010 zůstali více než dva měsíce uvězněni v 

zavaleném dole v Chile. Sepúlvedu se podařilo po 69 dnech zachránit, když ho vyzvedli ve speciální 

kapsli. Horník, který přežil desítky dnů v podzemí, nyní poslal emotivní zprávu rodinám chlapců 

uvězněných v thajské jeskyni. 

Mario Sepúlveda, horník zachráněný z dolu 

Rád bych poslal svoje pozdravy a mnoho síly záchranářům a rodinám dvanácti chlapců 

uvězněných pod zemí. Nepochybuji o tom, že  thajská vláda vkládá maximální možné úsilí do toho, 

aby záchrana proběhla úspěšně. Ať vám Bůh žehná! Modlíme se za každého z vás, za každou z rodin 

a za každé z dětí. Žehnej vám Bůh. Mario Sepulvéda, horník zachráněný z dolu v San Jose, Copiapo, 

Chille 

Redaktor 

Záchranáři v Thajsku nyní bojují s časem. Podle BBC by mohly jeskyni ještě více zatopit 

monzunové deště. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

A my jsme teď v telefonickém spojení se speleologem Michalem Novákem z České 

speleologické společnosti, dobrý večer. 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Dobrý večer. 
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Tomáš Vzorek, moderátor 

Slyšeli jsme, že ve hře jsou tři varianty. Tedy odčerpání vody, nová cesta, nebo plavání pod vodou. 

Která se vám jeví, jako odborníkovi, jako nejsnáze proveditelná, pokud tedy počítáme s variantou, že 

nějaká nová cesta by mohla existovat. 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Na toto není úplně jednoduché odpovědět. Museli bysme znát detailně ty podmínky a možnosti 

jaké tam opravdu jsou. Pokud budeme vycházet z toho, že se v neděli teda výrazně zhorší ty vodní 

podmínky, respektive ta voda hrozí, že by opět stoupla, tak to samozřejmě není úplně dobrá zpráva 

pro ně. Dle našich teorií je opravdu jakoby nejjistější pro ty chlapce, nebo nejbezpečnější, najít teda 

jinou cestu do toho systému. Ale to samozřejmě se nemusí povést anebo, se to může povést, ale může 

to chvilku trvat. Takže opravdu toto jen těžko posoudit, pokud člověk není přímo na místě a nezná 

detailně ty podmínky, ty možnosti, kolik týmů tam operuje, na čem zrovna pracujou, co je jejich 

priorita. Takže není úplně jednoduché na toto odpovědět. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

Říkáte, že to bude chvilku trvat. Ten čas je právě to klíčové. Je reálné tam přežít třeba i několik 

měsíců, pokud by záchranáři ten boj s časem prohráli? 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Určitě. Pokud se nestane to, že by ta voda stoupala ještě výše, tak ty podmínky jsou v rámci 

možností pro tu skupinu celkem příznivé, protože  v evropských jeskyních je zhruba 9 stupňů. To 

už je v podstatě velmi nízká teplota. Pokud já mam informace správné, tak by tam měla bejt teplota 

zhruba 23 stupňů, což je relativně příjemná teplota. Taky je vidět na záběrech, že chlapci jsou 

maximálně pod tenkýma izofoliema, to jsou ty stříbrné přikrývky. Jinak stále jsou tam trička, je vidět 

že jsou bosí, takže tam pravděpodobně není problém toho typu, toho chladu. Pokud jim tam potápěči 

natransportují dostatek tekutin, dostatek jídla, případně dalších komfortů, teoreticky když my jsme 

v jeskyních třeba týden, tak běžně používáme stany. To znamená, jdou tam postavit stany, něco jako 

byste byl v kempu. Poté to zázemí tam lze vybudovat relativně komfortní. To znamená, že pokud je 

nebude ohrožovat ta voda, dál ta stoupající, tak v tý jeskyni by mělo být proveditelné vybudovat to 

zázemí relativně komfortní pro nějaké delší přežití. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

Říká speleolog Michal Novák. Já vám děkuji za váš komentář, na slyšenou. 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Není zač, na shledanou. 

 

45. Záchrana dětí ze zatopené jeskyně v Thajsku. 

ČRo Plus | 08. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Redaktor 

To je pravda, oni musí každopádně samozřejmě hned k lékaři a teď tenhle ten postup čeká vlastně, 

jak všichni věří, postupně všechny zachráněné. Je to z preventivních důvodů, ale podle prvních 

informací by neměli mít žádné vážné zdravotní problémy nebo vážnějí, nicméně byli přepraveni tedy 

sanitkou do správního střediska do nemocnice v Chiang Ra. 

Jana Mašková, moderátorka 

A co se odehrává v okolí jeskyně? 

Redaktor 

Záchranná akce pokračuje, záchranná akce pokračuje, protože stále zatím je dobré počasí. To 

znamená, neprší. Ten déšť je alfou a omegou všeho co teď dál bude následovat, protože když ten celý 

příběh začal před dvěma týdny, tak stačilo pouhých deset minut, desetiminutový déšť, který zvedl 

v jeskyni tu hladinu tak vysoko, že ti hoši a jejich trenér nemohli zpátky, proto museli utíkat směrem 

do nitra té hory, takže teď za celý den tady dnes pršelo necelé dvě hodiny, to znamená, že ta čerpadla 

úspěšně odčerpávají tu vodu v té jeskyni, ale samozřejmě zdaleka není vyhráno.  

Jana Mašková, moderátorka 

Pro případ větších dešťů, co by to znamenalo pro probíhající operaci? 
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Redaktor 

Tak muselo by se pravděpodobně přistoupit k té verzi, o které už se hovořilo na začátku a sice, 

prostě počkat, až ty deště přejdou, jenže tady na severu Thajska monzunové deště přejdou přibližně 

v polovině října. To je neskutečně dlouhá doba. Samozřejmě nikdo nedokáže odhadnout, co by to 

udělalo i s psychikou těch chlapců a těch záchranářů, takže to je varianta, na kterou se asi moc tady 

lidé nespoléhají nebo nemluví se o ní. Samozřejmě všichni doufají, že tak jako se podařilo dostat teď 

ty první hochy ven, tak v těch dalších hodinách budou následovat i ti další.  

Jana Mašková, moderátorka 

Čili šance, že se operace oproti těm původním plánům  zkrátí? 

Redaktor 

Ano, ta šance je, opakuji, záleží na počasí. Záleží na tom, jestli udeří ty monzunové deště, 

každopádně ony se ty informace velice rychle mění. Na začátku celé té záchranné akce se mluvilo i 

tom, že záchranáři nepůjdou do žádného rizika,  že ti chlapci, naprostá většina z nich jsou neplavci, a 

pokud by to velké riziko bylo, tak je nebudou protahovat tou jednou zatopenou komorou. Dnes je to 

od rána úplně jinak, takže skutečně se to rychle mění podle počasí. 

Jana Mašková, moderátorka 

O tom, jak vše prožívají rodiny uvězněných chlapců, jste se už zmínil. Jaké jsou reakce další a 

jaké zajímavé komentáře jste zaznamenal? 

 Redaktor 

Je tady obrovská vděčnost směrem k odborníkům, kteří přicestovali ze zahraničí, ať jsou to 

Angličané, Číňané, Američané, Australané, všichni, kteří mají zkušenosti s tou speleologickou 

záchrannou činností. Velmi dobré jméno tady také zanechali oba čeští hasiči, kteří sem přijeli 

dojednávat, zdali by bylo možné použít ta silná česká čerpadla. Nakonec se zjistilo, že to není možné, 

že ty prostory v jeskyni jsou tak malé, že ta velká čerpadla česká by nebylo možné tam nasadit, 

nicméně záchranáři opakovaně řekli, že si velmi váží té nabídky a že na ni nezapomenou. 

Jana Mašková, moderátorka 

Jak tedy postupoval ten záchranný tým, jaký technický postup zvolil? 

Redaktor 

Ty prostory té jeskyně jsou velmi stísněné. Je to velmi svažitý terén. Chvíli nahoru, chvíli dolů. Ti 

hoši jsou nebo byli někteří z nich tedy uvězněni velmi hluboko v té hoře. Takže nějaká speciální 

technika se vlastně nemohla nasazovat. Šlo spíše o práci lidských svalů. O čekání, až ta voda opadne, 

aby potápěči mohli proplavat. Bylo to logisticky velice náročné a samozřejmě také psychologicky, 

ale je pravda, že nějaká speciální zvláštní, převratná technika záchranářská, tak ta nebyla nasazena. 

Nebylo možné ji prostě použít. 

Jana Mašková, moderátorka 

Davide, moc děkujeme. Držím palce, aby se tedy vše zdárně podařilo jak při záchranné operaci, 

tak i vám osobně při všech těch přesunech a referování o téhle události, díky moc. Na druhé lince je 

zástupce náčelníka České speleologické záchranné služby Mojmír Záviška, dobrý den. Tak z toho co 

víte, jeví se vám to jako povzbudivý začátek? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ano, jeví se to velice povzbudivě. Hlavní výhodou je, že se pořád drží nízký stav vody, že neprší, 

tím pádem potápěči mohou použít jediný zatopený úsek a transport v tom zbytku jeskyně je daleko 

snazší, protože skutečně jediná brzda celýho toho vyprošťování se mi jeví ten zatopený úsek. 

Jana Mašková, moderátorka 

To znamená, že projít tím zatopeným úsekem mohlo být nejnáročnější. Co asi nejvíc mohlo 

komplikovat situaci, pro nás je to těžko představitelné, jak asi protahovat poměrně velké dítě jeskyní. 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ano, my jako speleologická záchranná služba jsme si tuto situaci již nacvičovali a v našem případě 

my bychom postupovali tak, že bychom to dítě opatřili celoobličejovou potápěčskou maskou, která 

dýchá za to dítě, tam je to vyřešený automaticky, pak bychom dítě dali do nosítek a dítě takhle 

zabalené v nosítkách nebo my jsme to dělali jenom s dospělýma, ale i to dítě je možné protáhnout 
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potom pod tou vodou tím, že ten jeden potápěč jede u hlavy toho dítěte a druhý a kontroluje tedy jeho 

tělesné funkce a druhý vlastně je u nohou a pomáhá s řízením těch nosítek v těch užších průlezech. 

Jana Mašková, moderátorka 

Tam je možné, že ten postup v Thajsku mohl být podobný? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Pravděpodobně, protože veškerý speleologický záchranný služby na světě spolupracují, máme 

víceméně jednotný výcvik, jednotný systém výcviku, takže ty postupy jsou stejný. 

Jana Mašková, moderátorka 

Když pomineme to dosavadní vyčerpání a zátěž, které mají chlapci za sebou, po dvou týdnech 

pobytu v té jeskyni, s jakými dopady na organismus museli záchranáři počítat. Jak tedy organismus 

dětský, tak svůj. Mají vliv třeba změny tlaku? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ne, ne. Ty jeskyně tak stejně jako venku a musíme si uvědomit, že už vlastně devátý den už 

pronikli lidi k nim, ale od toho devátého dne neustále pomocí záchranářů proudí dovnitř materiál, 

který jim zlepšuje to vybavení uvnitř. Vybaví tábor, dostatek jídla, takže vlastně za ty dny co už tam 

ti potápěči transportují potravu, tak ty děti se fyzicky i psychicky vylepšily, takže je otázka jen 

dostatek nosítek a těchto obličejových masek, protože zase děti mají daleko jiné rozměry než dospělí 

záchranáři. Tak v tom mohl být problém a možná se s tím čekalo, než bude dostatek toho technického 

materiálu, aby zabezpečili ty děti pod vodou. 

Jana Mašková, moderátorka 

Pokud vím, tak některé ty děti předtím neměly nějaký potápěčský nebo plavecký výcvik. Tohle 

podle vás nemuselo tolik komplikovat situaci? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Nemusí, protože my, když jsme to nacvičovali, tak jsme to nacvičili i s těmi lidmi a naschvál jsme 

si vybírali lidi, který v životě pod vodou nebyli, abychom měli reakci nepotápěčů a stačilo u těch 

dospělých lidi pětiminutový zaučení, vysvětlení problematiky a po pětiminutovým školení mohl ten 

dotyčný člověk jít do vody a protahovali jsme je pět metrů hlubokým sifonem jako pod vodou. 

Jana Mašková, moderátorka 

Jestli vám dobře rozumím, tak to, co se stalo v Thajku nebo to co teď musí podnikat záchranáři v 

Thajsku, je vlastně něco s čím de facto mají zkušenost nebo nacvičují záchranáři ze speleologických 

záchranný služeb v podstatě po celém světě. Je to součást standardního výcviku? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ano, je to výcvik standardních místech, kde jsou jeskyně, které se zatápí. Pokud byste dělala 

záchranáře někde v krasu, kde nejsou vlastně jeskyně zatápěny, tak tam ten výcvik být nemusí. Ale 

my, kteří máme, třeba v Moravském krasu máme spoustu jeskyní, kde by podobná situace mohla 

nastat, tak ten výcvik musíme mít. 

Jana Mašková, moderátorka 

A je něco, co z téhle akce považujete třeba za dobrou zkušenost pro vás, pro speleologické 

záchranáře nebo i pro vaše kolegy jinde ve světě? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Určitě, určitě. Tam je strašně důležitá i ta logistika okolo celé akce, všechny ty případné věci a pro 

nás je nejzajímavější potom, když se po skončení akce dostaneme k materiálům k rozborům celý tý 

akce a vidíme, kde se dělaly jaký postupy, kde se co vylepšovalo, eventuálně, kdyby tam byla nějaká 

chyba, tak i z těch chyb se člověk poučí, takže každopádně rozbor tý situace je pro nás strašně cenný. 

Jana Mašková, moderátorka 

Tak já vám mockrát děkuju. Moc děkuji i vám. 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Za málo, mějte se hezky a zatím na slyšenou. 

Jana Mašková, moderátorka 

Děkuji mockrát, na shledanou. 
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46. Dlouhá doba v jeskyni zlomí i zkušené profesionály. Panika znamená smrt, říká 

speleozáchranář. 

ct24.cz | 04. 07. 2018 | kutekl | Téma: Tham Luang 

Mladé chlapce uvězněné s trenérem v jeskynním komplexu v Thajsku čekají především chvíle 

psychického a fyzického strádání. Instruktor Speleologické záchranné služby Lukáš Brychlec si 

nedokáže představit, že by v podobném prostředí mohli vydržet v řádu měsíců. 

Speleologická záchranná služba 

„Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti byla zřízena v roce 1982 jako 

dobrovolná specializovaná složka České speleologické společnosti.“ 

„Působí v ní vybraní zkušení speleologové, kteří procházejí lezeckým a zdravotnickým výcvikem 

a jsou schopni v případě potřeby poskytnout kvalifikovanou pomoc. Díky dlouholetým zkušenostem 

a pravidelnému nácviku velmi dobře ovládají vyproštění zraněného z těžko přístupných podzemních 

prostor.“ 

„Tyto zkušenosti předávají členům lezeckých družstev Hasičského záchranného sboru, s nímž SZS 

úzce spolupracuje. Speleologická záchranná služba je tvořena 30 členy ve dvou stanicích s 

působností v oblastech Čechy a Morava.“ 

„I pokud jim armáda dokáže zabezpečit relativní pohodlí, léky, jídlo, pití a komunikaci, bude to 

pro ně ulehčení, ale rozhodně nepůjde o stav, kdy by se mohli psychicky a fyzicky zlepšit. Určitě 

budou strádat,“ uvedl Lukáš Brychlec ve Studiu 6. Podle jeho slov existuje zkušenost s pobytem 

v jeskyni v řádu týdnů, že by ale v těžkých podmínkách mohli vydržet měsíce, je podle něj 

nepředstavitelné. 

Psychika hraje při případné záchranné akci klíčovou roli. „I zkušený potápěč, který má 

v jeskyních napotápěné roky, může naprosto klidně ztratit nervy, dostat se do stresu a tohle prostě 

pod vodou a v jeskyních zabíjí,“ popsal Brychlec. V případě chlapců, kteří se ocitli v těžké situaci a 

nevědí o potápění v jeskyních nic, vidí speleolog riziko, že zpanikaří, jako vysoké. „Nedokážu si 

představit, jak je na tohle budou připravovat,“ říká.  

Přitom dostat chlapce a jejich trenéra přes vodou zaplavené jeskynní prostory je klíčovým úkolem 

záchranářů, soudí potápěč a speleolog Radomír Teichman. Potvrzuje rozhodující roli psychiky.  

„Znám příběh jednoho maďarského potápěče, který byl sedm dní víceméně sám, ztratil se, hledali 

ho, on vylezl ven a byl šedivý,“ přibližuje tíživost krizové situace v prostředí zatopených jeskyní. 

Sám jako trénovaný člověk si uvědomuje, že zklidnit se, dýchat ve stresové situaci a začít myslet 

je výzva i pro dospělého člověka zběhlého v podobném prostoru. „Ale když se jedná o děcka jako, 

myslím si, že to bude velký problém,“ dodává. Že by záchranáři na místě učili chlapce potápění, 

považuje za nereálné. Spíš považuje za pravděpodobnější transport ve speciálních nosítkách, které 

speleozáchranka používá. 

„Dotyčný má obličejovou masku, je v suchém obleku, má tam láhev na dýchání, kompenzátor 

vztlaku a víceméně v tomhle stavu oni ho zanoří a protáhnou ho tím sifonem,“ popisuje. Ale takový 

postup je vhodný v prostoru, kde je dostatek místa k manévrování s nosítky a nepříliš velké 

vzdálenosti, kterou je třeba překonat. I zkušený speleolog  na tom byl psychicky špatně po osmi 

hodinách. 

Bývalý policejní potápěč a speleolog Michal Guba přidává svou zkušenost. V roce 2006 získal 

ocenění za záchranu speleologa z vody v jeskyni. Jednalo se podle něj o podobnou situaci jako v 

Thajsku, jen v daleko menším rozsahu. „My jsme zachraňovali kolegu ze vzdálenosti několika desítek 

metrů, ale i tak ta operace byla velice logisticky náročná a podílel se na tom obrovský tým lidí,“ 

popsal v Událostech, komentářích. 

Zkušený potápěč strávil v jeskynním prostoru přibližně 8 hodin, a když ho našli, byl značně 

podchlazený. „A také byl ve značně špatném psychickém stavu, byť na to byl trénovaný. Takže teď 

si dokážu představit, jak jsou na tom vlastně ti kluci s učitelem po několika dnech v temném prostoře, 

kde neví, co bude, nebo nebude,“ podotýká. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2...-profesionaly-panika-znamena-smrt-rika 
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47. Musí to být velice stresující, dopad na jejich psychiku bude značný, říká o thajských 

chlapcích speleolog. 

irozhlas.cz | 08. 07. 2018 | Autor: Michaela van Erne | Téma: Tham Luang 

Thajskou jeskyni Tham Luang opustili první zachránění chlapci z fotbalového týmu. Dvanáct 

mladých fotbalistů a jejich trenéra uvěznila uvnitř před dvěma týdny voda z přívalových dešťů. Od 

té doby se na jejich záchraně podílí stovky místních i zahraničních záchranářů. Ve vysílání 

Radiožurnálu o tom mluvil Petr Polák - člen záchranné služby České speleologické společnosti. 

Co říkáte tempu, jakým se thajští chlapci dostávají z jeskyně, když se první z nich dostali ven asi 

po devíti hodinách? Myslím, že vzhledem k charakteru těch prostor, které tam jsou, je to čas velice 

dobrý, protože čtyři kilometry v jeskyni může člověk projít za dvě hodiny, ale někdy to také může 

trvat celý den. Vzhledem k těm úžinám a k potápění v sifonech, které musí na své cestě překonávat, 

si myslím, že to je velice dobré tempo. 

Co je podle vás nejdůležitější pro to, aby záchrana všech dětí z thajské jeskyně dopadla 

dobře?  

Nejdůležitější je především dobrá koordinace všech záchranných složek, to znamená dostatečné 

množství materiálu i záchranářů, kteří se na této akci podílí, a vzájemná komunikace. 

Jak se tak dlouhý pobyt v jeskyni může na chlapcích podepsat? 

Myslím, že to bude pro všechny ty juniory zásadní věc, možná i pro jejich trenéra. Sami si 

představte, že byste měli v jeskyni takhle přečkat 14 dní, aniž byste byli zkušení speleologové s 

nějakou praxí. Natož pak zvládnout ten samotný transport, tedy výstup s pomocí potápěčů, i když jste 

se sami nikdy nepotápěli. V takových prostorách, které mají šedesát centimetrů na výšku, metr na 

šířku a jsou zcela zatopené vodou s prakticky nulovou viditelností bez jakýchkoliv zkušeností s 

potápěčskou technikou. To musí být velice stresující. Já sám jsem se relativně nedávno 

stal jeskynním potápěčem a můžu říct, že to bylo i pro mě psychicky velice obtížné. Myslím, že ten 

dopad bude značný. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/th...iste-zachrana-speleolog_1807081703_tat 

 

48. Záchrana mladých fotbalistů v Thajsku. 

ČT 24 | 09. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Jiří Václavek, moderátor 

A samozřejmě rezignací Taťány Malé na post ministryně spravedlnosti se zpravodajská 

čtyřiadvacítky bude podrobně věnovat i v dalších relacích. V Devadesátce teď ale pojďme otevřít 

další téma. 8 dětí záchranářský tým vyprostil z jeskynního komplexu v Thajsku, 4 další mladí 

fotbalisté a jejich 25letý trenér jsou stále uvězněni uvnitř. Do jeskyně se vydali 23. června, v cestě 

zpět jim ale zabránil silný déšť. Záchranáři po skupině fotbalistů ve věku 11 až 16 let pátrali 9 dní, 

než je našli. S časem bojují ale stále. V jeskyni dochází kyslík a monzunové období slibuje další 

deště. Vyprošťovací akce jdou rychleji, než si záchranáři mysleli. Ti včera vytáhli z jeskyně první 4 

chlapce a dnes k nim přibyli další 4. 

Narongsak Osatanakorn, šéf záchranné operace /Mae Sai, 9. 7. 2018/ 

Pomohli jsme dalším 4 dětem. Začali jsme v 11 hodin a kolem osmé hodiny večer jsme poslali 

všechny 4 děti do nemocnice. Všechny 4 byly transportovány vrtulníkem. Ještě včera jsem řekl, že 

bude trvat nejméně 20 hodin, než umístíme zařízení a budeme pokračovat v záchranné akci, ale včera 

v noci jakmile jsme úspěšně dokončili naši první misi, byl už připravený jiný tým. Dokázali jsme tak 

dokončit naši misi dřív, než se očekávalo, zhruba o 4 nebo 5 hodin. Pokud se podaří, nezhorší a pokud 

se znovu dokážeme rychle připravit, můžeme naši operaci dokončit rychleji. 

Jiří Václavek, moderátor 

Michal Novák ze Speleologické záchranné služby, velitel stanice Čechy, hlavní host dnešní 

Devadesátky. Dobrý večer. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Dobrý večer. 
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Jiří Václavek, moderátor 

Pojďme rovnou na divácké dotazy. „Pamatujete nějaký podobný případ ve světě jako tento 

thajský?“ 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Tento thajský určitě nemá obdoby. Jsou, jsou případy, kdy jsou uvězněni většinou, jsou 

to speleologové v jeskyních, kdy se zvedne ta voda, ale tak v takovémto rozsahu a takto hluboko 

v jeskyni si nepamatuju, že by se něco podobného stalo. 

Jiří Václavek, moderátor 

Čili ta vzdálenost, ve které uvízla ta skupina a míra zatopení té jeskyně, v tom je to jiné. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Je to jiné v počtu, je to jiné v těch, vlastně v těch dětských, v těch dětech, té skupině, která se 

skládá z dětí, to není úplně běžné, takto daleko se většinou turisté nedostávají. Když se někdo tak 

hluboko dostane, tak se předpokládá, že je to speleolog, toto se mu stát může, ale ti lidi jsou přece 

jenom psychicky jinak vybaveni, jinak zkušení, takže je to, opravdu je tam několik fenoménů, který 

nemají obdoby při té záchranné akci. 

Jiří Václavek, moderátor 

Téhož diváka zajímá, jestli už v tuto chvíli, kdy je 8 chlapců z té skupiny vyproštěno, lze 

odhadnout, jak celý ten případ nakonec dopadne. Jestli už teď, já k tomu doplním, je jasné, že to bude 

příběh se šťastným koncem. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Teď věřím, že všichni věří, že to tak bude a já jsem přesvědčen o tom, že jediné, co to může zhatit, 

je příroda. Je ta předpověď, která tam není ideální, ale zatímco já mám informace, tak to nezvedá tu 

hladinu a ten, ty podmínky jsou zatím, ty 2 dny toho transportu stále stejné, takže musíme věřit, že i 

ten třetí den to tak bude. 

Jiří Václavek, moderátor 

Mimochodem od toho tady máme naši kolegyni meteoroložku Alenu Zárybnickou. Álo, hezký 

večer. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Dobrý večer. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pojďme se ale vrátit proti proudu času. Ještě před start té záchranné operace, jak moc počasí hrálo 

do karet právě startu oné obří záchrany. Jak moc rozhodovalo to, že to počasí bylo, nebo nebylo 

příznivé. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Ze začátku to počasí relativně příznivé bylo, alespoň soudě podle toho, jaké dispozice přichází z 

meteorologických stanic, které jsme tam měli k dispozici, a jsou tam k dispozici. Ono možná je to 

vidět vlastně … 

Jiří Václavek, moderátor 

Pojďme to ukázat. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Přesně tak. V těch plazmách, které nebo v těch obrázcích, které máme za sebou. Když se podíváme 

na ten celý poslední měsíc a možná pak i z toho, co budu říkat, vyplyne otázka pro pana Nováka, jak 

to vlastně nebo jaký vliv ty srážky, které tam napadly, mohly mít na dotok v těch jeskyních. Slovo 

dotok bych použila právě v souvislosti třeba s řekami, ale nakonec možná v jeskyních je to trošičku 

jiné. Mě, co zarazilo za tu poslední dobu, tak vlastně ještě před tím, než se stala ta nepříjemná událost, 

což bylo zhruba v tomto prostoru toho grafu, tam pršelo docela dost a srážkové úhrny tam jeden den 

přesáhly 50 milimetrů. Ne všechny sloupce jsou tady vyplněné, ty křížky naznačují, že měření z té 

dané meteorologické stanice nepřišlo a v tom období těsně vlastně před tím, než chlapci zůstali 

uvězněni, tam ty srážky byly kolem 15, 20 milimetrů každý den, ale je otázka, jak rychle se ty srážky 

dokážou dostat do toho jeskynního prostoru a pardon, ještě, abychom shrnuli i ten druhý obrázek, 

než …, mě samotnou zajímá odpověď pana Nováka, tak vlastně tenhle ten graf, který vlastně ukazuje, 
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že letos už to období počínaje někdy polovinou dubna nebylo v té oblasti suché, to znamená, že to 

suché období, to období, kdy se tam jezdí vlastně na dovolené, to období, které rekreanti využívají, 

tak letos skončilo už zhruba někdy kolem poloviny dubna a pak se tu nachází spousta dnů, kdy ty 

srážky byly docela intenzivní, ale skutečně je otázka, jak je to s tím dotokem do jeskynních prostorů. 

Jiří Václavek, moderátor 

Tak pojďme na to možná rovnou odpovědět, možná z laického hlediska mě zaráží, jak neuvěřitelně 

rychle při dešti, který ale musí být mohutný, pokud se nemýlím, reaguje ta hladina v jeskyni 

zvyšováním té vody. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Může to tak být. Je, je to specifické, ten, ten kras každý se chová trošku jinak. Já sám jsem zažil, 

kdy v propasti, když vám začne pršet, propast je vertikální jeskyně, tak jsou to půlhodiny až hodiny, 

kdy vy cejtíte, aha, nahoře prší. Pak jsou systémy, kde se to zvedá velmi pomalu, je to velké povodí 

té jeskyně, než ta voda tam doteče, takže je to opravdu specifické pro každou jeskyni. Někdy ta voda 

tam vteče, někdy se zvedne spodní voda, hodně záleží na charakteru toho krasu a té dané jeskyně. 

Jiří Václavek, moderátor 

Co to všechno ovlivňuje? 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Ovlivňuje to určitě ta mocnost toho vápence. Ten vápenec je nějaká masa, která je různě velká, je 

různě rozpraskaná, má různě velké, různě velkou plochu. Čím větší ta plocha je, větší sběrná oblast, 

velmi pravděpodobně, když máte velkou smůlu a je to hlavní vývěrová jeskyně, kterou celá ta oblast 

musí protéct, tak tam se pak bavíme o kubíkových rozdílech toho průtoku. Někdy u propastí ta voda 

velmi rychle je v propasti, ale velmi rychle odteče, protože tam je velmi malé to sběrné pole. U těch 

vývěrových jeskyní, kde, kde to může bejt desítky kilometrů, které vlastně protečou tou jeskyní, tak 

tam už to samozřejmě může bejt jednak velká vydatnost, ale i velké časové zpoždění. 

Jiří Václavek, moderátor 

     Alena Zárybnická spokojena? 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Děkuju za odpověď, ono by se to vlastně dalo v meteorologii přirovnat k tomu, co se děje v řekách 

v okamžiku, kdy přijdou nějaké přívalové srážky, tak na těch horních tocích je ta reakce vlastně 

okamžitá a na těch dolních tocích očekáváme dotoky v nějaké delší době řádově dnů a možná tak je 

to vlastně … 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

V zásadě ten princip je velmi podobný. Tady u toho ještě hraje roli, jak rychle to penetruje vlastně 

tím, tím masivem, ale v zásadě princip je stejný. 

Jiří Václavek, moderátor 

Záchranáři v tuto chvíli běží o čas. Jak výrazný tím mementem je právě hrozba dalších dešťů?  

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Dívejme se na to nejdřív statisticky, to je ten obrázek, který je tady, který vlastně naznačuje, když 

se podíváme na tu modrou plochu, která je tady znázorněna, že období července a srpna jsou měsíce, 

kdy jsou v průměru ty srážky nejvyšší, to je obvyklý průběh toho, čemu se říká monzun a když se 

podíváte na ty měsíční úhrny, tak je to řádově 300 milimetrů během jednoho jediného měsíce, přes 

350 je to potom v srpnu a vidíte tady i ten ostrý start vlastně od poloviny června do poloviny července, 

kdy vlastně ty monzunové deště v té oblasti začínají a důležitý je taky ten tmavě modrý sloupec, který 

zase ukazuje, kolik dnů vlastně v měsíci se tam vůbec nějaké srážky vyskytují, kolik je tam deštivých 

dnů a když se podíváte na to číslo, jsou to hodnoty kolem 20, to znamená, 20 ze 30 dnů se tam počítá 

se srážkami. 

Jiří Václavek, moderátor 

To, že neprší některý den, je v zásadě téměř zázrak. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Je to jeden z těch vlastně, 2 dny … 
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Jiří Václavek, moderátor 

1 z mála, 1 z 9. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Přesně tak, ano, počítáno, přesně tak. 

Jiří Václavek, moderátor 

A klima v té oblasti? 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Pokud jde o teploty, tak ty jsou nižší, než bývají v tomhle období nebo než bývají vlastně v období, 

které předchází v tom pro nás zimním období. Tamním zimním období, to znamená, březen - duben.  

Záleží tam ale taky hodně na nadmořské výšce, u moře to vypadá trošičku jinak než potom v těch 

horách a s každým vlastně, s každou stovkou metrů tam ubývá zhruba stupeň nebo půl stupně Celsia 

na těch maximálních teplotách. Tohle to jsou tedy hodnoty pro ty nadmořské výšky kolem 400 metrů 

a teď jsou tam ty teploty v průměru kolem 30 stupňů Celsia a nevybočují z toho dlouhodobého 

průměru. 

Jiří Václavek, moderátor 

Musíme připomenout, že se pohybujeme v oblasti severu Thajska, v blízkosti hranic s 

Myanmarem, pokud se nemýlím. Teď k té aktuální předpovědi, k tomu mementu, na které jsem 

narážel. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Trošku se to zlepšilo oproti tomu, co ještě modely počítaly včera. Ta situace, zdá se mi teď, tak 

jak jsme to měli možnost tedy ve vysílání čtyřiadvacítky sledovat, pokud jde o počasí už během 

víkendu, když se díváme na ty srážkové úhrny, měly by se tam zítra a pozítří držet kolem 5 milimetrů, 

což nejsou srážky na tu oblast nijak vydatné a obvykle by si s nimi měl ta příroda normálním 

způsobem poradit. Otázka je samozřejmě nasycenosti toho celého, jak povodí, tak i toho podzemního 

systému, jestli těch 5 milimetrů dokáže udělat velký zmatek v tom, co už tam napršelo, anebo nikoliv.  

To je tedy předpověď pro úterý a pro středu, kdy ty odpolední teploty budou kolem těch 26, 28 

stupňů, ale ty srážkové úhrny kolem 5. Pak je tady maličká pauzička na pátek, ten páteční den tam 

vypadá docela dobře, ale já věřím, že to období soboty a neděle, kdy už tady zase vidíme narůstající 

sloupce, které ukazují množství deště, už vůbec z toho, co se tam bude dít, nebude podstatné a že ty 

srážky, které se očekávají na pondělí kolem 30 milimetrů, už budou vlastně úplně mimo náš zájem, 

protože celá situace bude vyřešená. 

Jiří Václavek, moderátor 

A celá skupina to bude pozorovat už z bezpečí, i kdyby to bylo nemocniční lůžko. Je to asi zřejmě 

velmi pravděpodobné, když vezmeme v potaz, že dvě třetiny, když nepočítám toho trenéra té skupiny, 

byly zachráněny během 2 dnů, tak je možné počítat, že zítra ten zbytek? 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Je to tak. Mě by docela zajímalo třeba pondělí, protože já mám informace, že ty záchranáři hlásí, 

že ten stav té vody se nezvedá, to znamená, že pokud v pondělí byl ten úhrn zhruba stejný, tak my 

víme, že máme do pátku čas, protože to je to, co říkala paní Zárybnická, toto pravděpodobně nehraje 

tak významnou roli ve zvedání té hladiny, respektive ti hasiči stále čerpají, pokud jsou ty informace 

správné, takže podle tohoto grafu v podstatě obrovské štěstí, ten, těch 30 milimetrů mohlo přijít v 

úterý a bylo by to celé jinak, takže zatím je ta příroda velmi milosrdná. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

A taky v té předpovědi byly, vlastně v té úplně první předpovědi byly takhle vysoké srážkové 

úhrny právě na oblast, pro tuto oblast na pondělí a na úterý, proto možná i zrychlení celé záchrany. 

Jiří Václavek, moderátor 

Což je mimochodem to, o čem se mluvilo, tuším, v pátek, v sobotu, to bylo, to byl ten impuls. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Určitě jeden asi z důvodů, proč se k tomu přistoupilo, samozřejmě otázky kyslíku, a tak dále, a tak 

dále, té situace zhoršující se psychiky, do toho já se vůbec nechci pouštět, ale možná ještě jeden 

obrázek bychom si mohli ukázat. Na tom budou vidět srážkové úhrny, které v té oblasti celého 
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Thajska očekáváme v následujících 3 dnech, a všimněte si, jak hodně rozdílná je ta předpověď třeba 

pro pobřeží a pro tu horskou oblast. Ten rozdíl je tady skutečně obrovský, když si vezmeme tu 

stupnici, která je tady k dispozici, 100 milimetrů, anebo těch 30 … 

Jiří Václavek, moderátor 

Čili nejdeštivější je pobřeží. 

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Přesně tak, nejdeštivější je pobřeží, to je charakteristické pro ten monzun, ale stačí hodně málo k 

tomu, aby se celá tahle ta oblast posunula o nějakých 100, 200 kilometrů směrem k severovýchodu a 

pak už by to byl skutečně problém. Takže teď ta předpověď alespoň v této podobě tak, jak jsme o 

tom mluvili s těmi 5 milimetry během 24 hodin. Budeme doufat. 

Jiří Václavek, moderátor 

Dobré zprávy od meteoroložky České televize Aleny Zárybnické. Moc děkuju. Hezký večer.  

Alena Zárybnická, meteoroložka ČT 

Děkuju, taky, díky. 

Jiří Václavek, moderátor 

A pojďme se teď podívat a možná taky vysvětlit název jeskyně, ve které jsou v současné době 

stále uvězněni ještě 4 chlapci, a taky jejich trenér. V překladu zní Velká jeskyně spící paní. Nachází 

se, jak už jsme řekli, na severu Thajska v blízkosti hranic s Myanmarem. U vstupu do 

10kilometrové jeskyně, která je jednou z nejdelších a turisticky nejpřitažlivějších v Thajsku, je 

upozornění na nebezpečí její návštěvy v době monzunů, tedy od června do října, v období, ve kterém 

se právě nacházíme. Trenér tento fakt ignoroval a právě silný déšť a stoupající voda jim zabránila v 

cestě zpět, teď se skupina nachází 800 metrů pod zemí, a jak už jsme říkali zhruba 4 kilometry od 

vstupu do jeskyně. Prostor mezi nimi se na některých místech dramaticky zužuje, některé chodby 

jsou široké necelý metr, na výšku nemají víc než 60 centimetrů. No, a hlavním hostem Devadesátky 

stále Michal Novák ze Speleologické záchranné služby. Diváka Standu zajímá: "Jak se skupina 

vlastně dostala do těch jeskyní? Jedná se o veřejně přístupné prostory s nějakým zabezpečením nebo 

se vydali na vlastní pěst bez jakéhokoli zajištění? Nebyl to od trenéra velký hazard?" Tak z toho, co 

jsme říkali, přístupné to zřejmě za určitých podmínek bude. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Můžu jenom spekulovat. Pod zpřístupněním si představme jeskyni, která je zavřená, jsou tam 

chodníky, je tam světlo, takto si laik představí zpřístupněnou jeskyni. Nepředpokládám, že to je tento 

typ. Ta jeskyně je velmi pravděpodobně veřejnosti známá. Pokud mám dobré informace, ty, ta 

skupina, minimálně ten trenér tam snad byl před 2 lety, takže buď se tam vrátili anebo nějakou další 

skupinu tam vzal znova, takže o ní věděl, spíš čekám, že se tam vydali trochu jako dobrodružství, že 

to pojali. To, jestli to byl hazard, pokud u vchodu opravdu je cedule, která na to upozorňuje, tak to 

zcela určitě hazard byl. Trenér si pravděpodobně neuvědomil, v životě to nezažil a málokdo si dokáže 

představit, že ta voda, jak jsme o tom mluvili, takhle rychle tu cestu zavře. On už to do smrti bude 

vědět, ale věřím, že to neudělal úplně úmyslně, jenom si nedokázal představit, že ta cedule je 

relevantní, jako mnoho jiných zákazů, které se porušují. 

Jiří Václavek, moderátor 

Mimochodem mluví se taky o tom, že to, že když viděl, jaká je situace, chlapce zavedl hlouběji do 

té jeskyně, že jim vlastně a sobě zachránil život, že to bylo klíčové. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

A to je relativní, protože se mohlo stát, že to mohlo být taky osudné. Předpokládejme, že teda v 

té jeskyni opravdu byli a on věděl, že tam je nějaká větší prostora, která by se nemusela zatopit, anebo 

to prostě byl jenom risk, kdy se vydali prostě hloubš do jeskyně před tou vodou, ale celé to mohlo 

skončit taky katastrofou v podstatě okamžitě. 

Jiří Václavek, moderátor 

Co tedy dělat v té situaci, kdy už se octneme na tom místě někde uvnitř jeskyně a najednou se 

dramaticky zvedne hladina vody, to je neřešitelná situace? Každé rozhodnutí je riskantní? 
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Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Je velký rozdíl, jestli jste speleolog anebo jestli jste laik. Ten speleolog jednak už to 

pravděpodobně někdy zažil, minimálně teoreticky to zná a ví, že je potřeba počkat, je otázka, jestli ta 

celá situace bude milosrdná a ta jeskyně se nezatopí celá, což se samozřejmě může stát. Oni měli 

teda obrovské štěstí, jako první štěstí, oni jich měli několik, ale to první štěstí bylo, že se 

ta jeskyně nezatopila celá. To, jestli to byla náhoda anebo jestli ten trenér tušil aspoň trochu, co dělá, 

to se možná rozpitvá později, to teďka by byla spekulace. Jediné, co je potřeba, zachovat klid a věřit, 

že vás někdo najde, že ta voda nebude stoupat dál, možná byla malinko výhoda té velké skupiny.  

Určitě horší jsou tam dva, když pak jeden propadne tý panice, tak na toho druhýho velmi rychle 

strhne. Tady byla skupina kamarádů s trenérem, mohli komunikovat, mohli se o tom bavit, malinko 

to zlehčovat, ale jednoznačně to jednoduché pro ně nebylo. Obrovský impuls pro ně byl vidět to světlo 

toho prvního potápěče. Tam je obrovská naděje, kdy stoupnou ty šance: Ano, vědí o nás, někdo se 

sem dostal a tam si myslím, že se ta psychika mohla velmi rychle zlepšit, nehledě k tomu, že se tam 

začaly dopravovat teda nezbytně nutné věci, které oni k tomu přežití potřebovali. 

Jiří Václavek, moderátor 

A my vám teď ukážeme, co se vlastně odehrává v útrobách jeskyně při záchranné akci, při 

záchraně chlapců. Potápěči je objevili asi 4 kilometry od vchodu do jeskyně. Překonat tento úsek ale 

trvá až 5 hodin. Jediná přístupová cesta je totiž nejméně na 4 místech zcela zatopena. Každého chlapce 

doprovází při záchraně 2 potápěči a toto je nejkritičtější místo, které právě v tuto chvíli vidíte, tady 

se musí protáhnout otvorem menším, než 1 metr. Aby jím proplavali, musí si láhev s kyslíkem sundat 

ze zad a tlačit ji před sebou. No, a konec chodby, potom urazí pěšky. Thajským vojákům se totiž 

podařilo odčerpat z jeskyně až 40 procent vody a na konci čekají lékaři, vrtulníkem nebo sanitkou 

přepravují chlapce do nemocnice. Do dnešního dne, jak už bylo řečeno, se podařilo dostat do bezpečí 

prvních 8 chlapců. To odčerpání, částečné odčerpání vody, to bylo zásadní pro usnadnění těch prací? 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Určitě, určitě. Je obrovský rozdíl, jestli ty chlapci, i když pod tou vodou velmi pravděpodobně 

musí teda překonávat velmi extrémní úžinu, ale je rozdíl, jestli plavete 30 metrů nebo 300, tam se ta 

náročnost pak výrazně prodlužuje. Takže určitě je jedním z faktorů důležitých odčerpávání té, té vody 

z jeskyně. 

Jiří Václavek, moderátor 

Jak moc závisí úspěšnost vyproštění jednoho každého člena té skupiny na tom, jak spolupracuje s 

tou dvojicí potápěčů, jak moc je to důležité? 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

V tomto případě, kdy zvolili, že ten zachraňovaný sám plave, obrovsky, obrovsky. Tam jakákoliv 

chyba nebo stres nebo špatné rozhodnutí toho chlapce, já už nechci dál, já chci zpátky, vytrhne ti 

automatiku, celoobličejovou masku, cokoliv, tam musí opravdu jako velmi spolupracovat.  

Předpokládám, že jim vysvětlili, co, jak to bude probíhat, obrovským impulsem pro ty chlapce 

mohlo být to, když se vrátil první potápěč s tím prvním a řekl mu: "První chlapec je venku." A oni už 

věděli, že to jde. Tam si myslím, že byl další z impulsů, kdy se obrovsky zvedlo to sebevědomí a ta 

důvěra v to, že to dokážou. 

Jiří Václavek, moderátor 

Je to hypotetické situace, co byste jim říkal být na místě toho potápěče, jak uklidnit a jestli to vůbec 

jde, ta komunikace musí být obtížná. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Určitě, určitě ta práce psychologická platí i na dospělého člověka. Je to o tom, je malinko třeba i 

tu situaci odlehčit. Určitě jim vysvětlit, co je tam čeká a obrovským stimulem je opravdu ten první 

proplavaný. Tam si myslím, že všichni z té víry, kterou do té doby měli, že se dostanou ven, už zjistili, 

že to jde, že to není nadlidský výkon, že to bude těžké, ale, ale ta cesta ven prostě vede a oni to 

dokážou, protože to dokázal jeden z nich, takže to byl ten velký impuls podle mě pro ty ostatní. 
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Jiří Václavek, moderátor 

A podle jakého klíče se rozhoduje o pořadí těch zachráněných? Mimochodem podle těch 

dostupných informací se o tom vedla určitá diskuse mezi thajskými úřady a mezi jedním z lékařů z 

toho záchranného týmu, nakonec tedy byla zvolená varianta nejdřív nejslabší, ti, kteří mají největší 

zdravotní problémy a potom ty, ty silnější, původní varianta měla být právě silnější, aby se to 

vyzkoušelo. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Já bych se přikláněl k té druhé. Tam jde o to, že i ty slabší, a teď nevíme, informace jsou takové, 

že jsou všichni v dobrém fyzickém stavu, ta psychika samozřejmě už se malinko dá třeba ovlivnit 

nějakou medikací, ale myslím si, že ten první průnik je, je takovej prubířskej kámen. Zvládnou to 

záchranáři? Naplánovali to dobře? Zvládne to to dítě? Já osobně bych volil silnějšího jedince, který 

by měl větší šanci zvládnout ty komplikace, ale zaplať pánbůh, vyšla i tato teorie. Nevím, podle 

jakého klíče vybírali, toto už jsou na detailní rozbory. 

Jiří Václavek, moderátor 

No, ten argument prý byl, že u těch nejslabších by hrozilo, že by během několika hodin mohli 

zemřít. 

Michal Novák, Speleologická záchranná služba, velitel stanice Čechy 

Tak to samozřejmě je velký argument, i když je otázka, když už se tam dostali k nim lékaři, co 

toto bylo, jestli to bylo tak velké psychické trauma, že už opravdu byli v takovém stavu, že potřebovali 

ven. Co já opravdu mám ty informace, tak fyzicky by na tom měli být všichni relativně dobře, jsou 

tam, je tam velký věkový rozdíl, jestli 11, 16, to je veliký rozdíl, takže i k tomu by se dalo přihlédnout, 

takže toto opravdu je, asi se to dozvíme později na základě nějakého klíče, bylo vybíráno, jak říkám, 

já bych zvolil pravděpodobně staršího a silnějšího jedince, aby to riziko na ten první průnik bylo 

menší než se slabším jedincem, který v případě problémů snáz podlehne tomu stresu a případným 

potížím, které tam můžou nastat. 

 

49. Proč zbývající děti musí čekat na záchranu do druhého dne? 

Prima | 09. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Tomáš Hauptvogel, moderátor 

Zatímco si rodiny zachráněných chlapců mohly částečně oddechnout. Rodiče těch, které zatím 

zůstávají v jeskyních, se ptají, proč právě naše děti musely zůstat uvnitř, to nemohli být všichni 

chlapci zachráněni najednou? 

Terezie Tománková, moderátorka 

Odpovědi na všechny tyto citlivé otázky hledala kolegyně Karolína Hošek a hledala je u lidí, kteří 

mají s podobnými nebezpečnými záchrannými akcemi veliké zkušenosti. 

Karolína Hošek, redaktorka 

Dobrý večer, jak už bylo řečeno, záchrana thajských chlapců z jeskyně je mimořádně náročnou 

operací a představuje velkou výzvu i pro ostřílené profesionály a jeden takový v tuto chvíli už stojí 

vedle mě. Zástupce náčelníka speleologické záchranné služby Mojmír Záviška, dobrý večer. Já bych 

se zeptala, lidé kritizují, proč ta záchrana byla v noci přerušena, přece jen v jeskyni je tma pořád. 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka speleologické záchranné služby 

No přerušena musela být kvůli tomu, že záchranáři, kteří celý den zachraňovali, tam to trvá šest 

hodin dovnitř, pět hodin ven z jeskyně, tak si potřebují si odpočinout. Záchranář může nastoupit na 

zásah pouze stoprocentně odpočatý, v plné formě, takže v případě, že by se to vlastně přetáhlo, kdyby 

se ty záchranáři neodpočinuli, tak hrozí nebezpečí dalšího neštěstí, dalších kolapsů v té jeskyni. 

Karolína Hošek, redaktorka 

Já vám děkuji, nám samozřejmě nezbývá nic než doufat stejně jako zbytku světa, že se v Thajsku 

vše zadaří a zbylé chlapce se podaří z jeskynního labyrintu vyprostit, to byl Mojmír Záviška, 

zástupce náčelníka speleologické záchranné služby a jeho komentář k záchranné akci. My vám v tuto 

chvíli ale ukážeme ještě jiné záběry, jsou asi patnáct let staré a pocházejí z našeho archivu a s 

Thajskem je spojuje to, že se jedná o záchrannou akci probíhající na území České republiky, 
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kdy jeskyňáře v jeskyni také uvěznila voda. V prosinci roku 2004 vyrazila skupina 4 speleologů 

prozkoumat jeskyni Nová rasovna v Moravském krasu, jenže říčka přivádějící vodu do jeskyně se 

kvůli prudkým přívalovým dešťům neočekávaně rozvodnila a oni zůstali uvězněni uvnitř. 

Bohuslav Koutecký, speleologická záchranná služba 

Je odříznutá cesta k nim v obou směrech, je tam prudce proudící vodu, kterou nemůže projít ani 

potápěč. 

Karolína Hošek, redaktorka 

Nejvýkonnější čerpadlo na jižní Moravě, kilometry hadic a především obětavé ruce hasičů 

odčerpávali vodu z potoka celou noc. Hasiči ho také přehradili, aby agresivní proud vody zabrzdili, 

ráno zatopeným místem proplaval potápěč se vzkazem a telefonem. Nakonec vše dobře dopadlo 

a speleologové se ve zdraví dostali na povrch. Podle záchranáře Bohuslava Kouteckého, který tehdy 

na místě zasahoval, patří voda bohužel k největším rizikům v jeskynních Moravského krasu. 

 

50. Záchranář Šebela o dramatu v Thajsku: Hrozilo jim podchlazení, pomoc přišla na 

poslední chvíli. 

info.cz | 10. 07. 2018 | Autor: nek,ČTK | Téma: Tham Luang 

tyden.cz | 10. 07. 2018 | Autor: nek,ČTK  

Záchrana malých fotbalistů a trenéra v Thajsku nastala podle náčelníka českých speleologických 

záchranářů Romana Šebely v poslední chvíli. Šebela dnes poukázal na to, že dětský organismus 

v jeskyni postupně oslaboval, hrozilo podchlazení i nemoci. Celkem 12 chlapců a jejich fotbalový 

trenér v jeskyni uvázli v zatopené jeskyni před více než dvěma týdny. Jejich evakuace začala v 

neděli 8. července, dnes se úspěšně dostali ven poslední z nich. 

„Je to úžasná zpráva, ohromný úspěch záchranářů i celého týmu, který jim dělal podporu," „uvedl 

záchranář. Ze zpráv je podle něj zřejmé, že pobyt v zatopené jeskyni byl pro děti ve věku 11 až 16 

let vysilující. 

„Docházelo k degradaci organismu, podchlazení, plísním, onemocněním, ubýval kyslík v jeskyni, 

záchrana byla už hraně. Organismus dokáže přežít daleko víc, ale bylo by to s většími problémy," 

uvedl Šebela. 

Za velmi náročnou považuje logistiku a organizaci záchranné akce a to i vzhledem k množství 

dobrovolníků. Ti byli podle něj přínosem, na druhé straně vyvolávali větší nároky právě na organizaci 

a zásobování. 

Do Thajska se vypravili s nabídkou české pomoci při záchraně chlapců i dva hasiči z ČR, už jsou 

na cestě domů. Do Prahy mají přiletět ve středu dopoledne, řekla dnes ČTK mluvčí hasičů Michaela 

Franclová. 

Šebela připomněl, že obdobné neštěstí se v roce 2004 odehrálo i v České republice. Tehdy voda 

zatopila vchod do jeskyně Nová Rasovna v Moravském krasu, ve které byla na expedici čtveřice 

speleologů. Hasiči tehdy vodu několik hodin složitě odčerpávali. Samotní jeskyňáři ani netušili, že 

voda vchod zaplavila, v jeskyni byli na vícedenní akci a vrátit se měli v den, kdy hasiči vodu 

odčerpali. Zaplavení vchodu si dříve všimli jejich kolegové na povrchu, kteří hasiče k zásahu 

přivolali. 

Mladí sportovci s pětadvacetiletým trenérem v Thajsku uvázli více než čtyři kilometry od 

ústí jeskyně 23. června, kdy je v podzemí uvěznila stoupající voda. Záchranáři fotbalisty objevili 2. 

července, od té doby je zásobovali potravinami a připravovali evakuaci. Ta byla velmi náročná, neboť 

část trasy musely děti zvládnout pod vodou. 

https://www.info.cz/clanek/33780/zachr...lazeni-pomoc-prisla-na-posledni-chvili 

 

51. Nástrahy jeskynního potápění. 

ČT 1 | 06. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Michal Kubal, moderátor 

Extrémně riskantní, tak hodnotí možnost vyvést děti za současných podmínek touto cestou 

čeští speleologové. Většina chlapců neumí plavat. S potápěním nemá zkušenost ani jeden. Čeští 
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experti v minulosti řešili podobnou situaci dvakrát. Vodní toky protékající třeba jeskyní Býčí skála 

v Moravském krasu můžu kilometry chodeb odříznout, stejně jako ty v Asii. 

Libor Matuška, velitel, Speleologická záchranná služba ČSS 

V případě nějakých přívalových dešťů, zvýšení té vodní hladiny se celá tato prostora klidně může 

zatopit. Jeskyňáři, kteří by byli vzadu, by byli uvězněni. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

Řešení takových situací má Libor Matuška v popisu práce. Jako jeden z 30 členů Speleologické 

záchranné služby se podílel na vysvobození řady uvězněných jeskyňářů. Potápěčský pokus, jaký teď 

plánují v Thajsku, je podle něj tou nejtěžší disciplínou. 

Libor Matuška, velitel, Speleologická záchranná služba ČSS 

Tohle je velká prostora, tady by ten jako problém pro ty potápěče jako nebyl, nicméně pokud ty 

prostory by byly užší, nějaký meandry, tak tam samozřejmě už ten problém je. Pak se sundávají lahve, 

musí se tlačit před sebou pod tou vodou. Když se to zúží do nějakého meandru, ta voda se musí někam 

vejít, tak nastoupá prostě do výšky a potom, až zase klesne, tak je vidět třeba, jak jsou v 10, 15 metrech 

zaklíněný prostě klády. Fakt si člověk představí, jaká masa vody vlastně tou jeskyní protýká. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

Ponorů do tak silných vod je schopná jen hrstka profesionálů na světě. Větší naději by tak dal nový 

vchod z planiny nad jeskyní. 

Libor Matuška, velitel, Speleologická záchranná služba ČSS 

Je potřeba si uvědomit, že jsou řádově tisíc metrů pod zemí, jo, takže zase sestoupit tisíc metrů 

pod zem vertikálním systémem jeskynním taky nezvládne úplně každý. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

I když jsou téměř všechny z 1100 jeskyní tady v Moravském krasu veřejnosti nepřístupné, ani 

těmto místům se nehody nevyhnuly. Třeba před 11 lety jen kousek odtud ve vodách Jedovnického 

potoka uvízl jeskynní potápěč. 

Jiří Svozil, předseda speleologické skupiny Býčí skála 

Šňůra někam odjela pod nějaký nízký místo, v té kalné vodě asi pravděpodobně dobře 

nezorientoval. Bylo tady snad 100, 150 lidí. Akce trvala téměř 9 hodin a po těch 9 hodinách toho měli 

všichni jaksi, jak se říká, až plný zuby. 

Ondřej Šimeček, redaktor 

V jihovýchodní Asii teď mají na odčerpání vody také poslední desítky hodin. Teprve počasí ukáže, 

jak záchrana bude pokračovat. 

Jiří Svozil, předseda speleologické skupiny Býčí skála 

Transport těch děcek ven jaksi pod tou vodou, no, když se to povede, bude to zázrak. 

 

52. Záchrana dětí z jeskyně v Thajsku. 

ČT 24 | 04. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Mariana Kopecká, moderátorka 

Záchranáři v Thajsku stále řeší, jak dostat 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra ven ze 

zaplavené jeskyně. Jednou z možností je, že by podstoupili potápěčský výcvik. Ten se ale může 

protáhnout až na 4 měsíce. Kvůli zhoršujícímu se počasí záchranáři z jeskyně odčerpávají vodu a 

snaží se chlapce vysvobodit dříve bez nutnosti potápění. Po celou dobu jim do jeskyně dopravují 

zásoby. 

Redaktorka 

Devět dní doufali v záchranu, a i když přišla, stále dělí chlapce od svobodného nádechu dlouhé 4 

kilometry a nekonečné dny a možná i týdny čekání. Odborníci musí vymyslet, jak mladé fotbalisty a 

jejich trenéra dostat ven. Ve hře je několik variant a jedna je riskantnější než druhá. Čekání na pokles 

hladiny totiž může trvat měsíce, a pokud by děti zkoušely vyvést ven potápěči, museli by chlapci 

podstoupit velmi náročný výcvik. 
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Roman Šebela, náčelník Speleologické záchranné služby 

Zajištění tepla, potraviny, zajištění tepelného komfortu, takhle tam můžou přežít i několik týdnů a 

počkat na to, až voda opadne. 

Petr Slezák, instruktor jeskynního potápění, Kapr Divers 

Nedovedu si představit, že by začátečníky za několik dnů nebo týdnů naučili psychicky zvládnout 

takový prostředí. 

Redaktorka 

Právě psychika hraje při záchraně důležitou roli. Pod vodou je totiž naprostá tma a i kdyby se děti 

naučily zacházet s dýchacím přístrojem, můžou snadno dostat záchvat paniky. 

Daniel Hutňan, speleopotápěč, Česká speleologická společnost 

V případě, že ta panika nastane, že nastane problém, tak vyřešit ho v nulové viditelnosti je velice 

komplikované a to bych si asi netroufl. 

Redaktorka 

Toto jsou první záběry, které potápěči pořídili. Jako první se ke skupině dostali dva elitní potápěči 

Rich Stanton a John Volanthen a jejich tým. 

Ben Reymenants, jeskynní potápěč, člen záchranného týmu 

Nešel bych tam, kdybych si nebyl jistý, že je to možné a šlo o záchranu životů 12 mladých chlapců. 

Je to ale velmi složitý systém jeskynní, hodně dlouhý, jeden s nejdelších v Thajsku, má zhruba 9 

kilometrů. 

Redaktorka 

Jediným vodítkem přitom záchranářům byla intuice a stará mapa. 

Ben Reymenants, jeskynní potápěč, člen záchranného týmu 

Ty jeskyně nejsou dobře prozkoumané, ale měli jsme mapu, 30 let starou, kterou udělal jeden 

francouzský speleolog, a pak to poupravili Britové. Byla to čistá spekulace, že budou v jedné z těch 

dvou místností. 

Redaktorka 

Fotbalový tým uvízl v jeskyni 23. června, zastihl je tam přívalový déšť a voda odřízla cestu ven. 

Život jim zachránilo to, že zůstali na vyvýšeném místě a pili vodu kapající z krápníků. 

 

53. Záchrana thajských fotbalistů se komplikuje. 

Seznam.cz TV | 05. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Tomáš Vzorek, moderátor 

Závod s časem v thajské jeskyni. Těžký monzunový déšť dorazí už v neděli. Intenzivní práce na 

záchraně 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, kteří jsou uvěznění v jeskyni, tak stále pokračují.  

Záchranáři teď počítají se třemi variantami. Odčerpávají vodu, hledají úplně novou cestu i 

připravují chlapce na možnost, že poplavou pod vodou. 

Redaktor 

Thajští záchranáři už několik dní vrtají do tvrdého kamene a snaží se tak vytvořit únikovou cestu.  

Zároveň tak chtějí odčerpávat část vody ze zatopené jeskyně. Záchranáři však nepovažují možnost 

provrtat se přímo k chlapcům za nejpravděpodobnější. Podle nich by k tomu byla zapotřebí znalost 

složité jeskyní sítě. Podle jednoho z nich je to jako hledat jehlu v kupce sena. Podle expertů není 

pravděpodobné ani to, že by voda ustoupila v dohledné době. Do oblasti se totiž blíží sezóna 

monzunových dešťů. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

No a pojďme si teď připomenout na mapě, kde přesně k uvěznění došlo. Stalo se to na severu 

Thajska, tady následně vidíme vstup do jeskyně a celý systém chodeb, kam se 23. června chlapci 

vypravili. Kousek odtud je celé operační středisko záchranných prací. To leží nedaleko od místa, kde 

se našly věci chlapců, no a na závěr je na mapě vyznačené místo, kde skupina uvízla. Nová předpověď 

počasí říká, že těžké monzunové deště přijdou v neděli. Guvernér prohlásil, že teď záchranáři a úřady, 

cituji, závodí proti vodě. Jeskynní komplex bývá pravidelně zaplaven během období dešťů až do září, 

nebo října. To by znamenalo návrat k variantě, že tam chlapci zůstanou uvězněni několik měsíců. No 
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a uvěznění fotbalisté spustili vlnu světové solidarity. Vzkaz do Thajska poslal i horník z Chile. On 

sám strávil pod zemí 69 dní. Nyní se rozhodl poslat vzkaz skupině chlapců uvězněných v 

zaplavené jeskyni. 

Redaktor 

Mario Sepúlveda byl jedním z horníků, kteří v roce 2010 zůstali více než dva měsíce uvězněni v 

zavaleném dole v Chile. Sepúlvedu se podařilo po 69 dnech zachránit, když ho vyzvedli ve speciální 

kapsli. Horník, který přežil desítky dnů v podzemí, nyní poslal emotivní zprávu rodinám chlapců 

uvězněných v thajské jeskyni. 

Mario Sepúlveda, horník zachráněný z dolu 

Rád bych poslal svoje pozdravy a mnoho síly záchranářům a rodinám dvanácti chlapců 

uvězněných pod zemí. Nepochybuji o tom, že  thajská vláda vkládá maximální možné úsilí do toho, 

aby záchrana proběhla úspěšně. Ať vám Bůh žehná! Modlíme se za každého z vás, za každou z rodin 

a za každé z dětí. Žehnej vám Bůh. Mario Sepulvéda, horník zachráněný z dolu v San Jose, Copiapo, 

Chille 

Redaktor 

Záchranáři v Thajsku nyní bojují s časem. Podle BBC by mohly jeskyni ještě více zatopit 

monzunové deště. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

A my jsme teď v telefonickém spojení se speleologem Michalem Novákem z České 

speleologické společnosti, dobrý večer. 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Dobrý večer. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

Slyšeli jsme, že ve hře jsou tři varianty. Tedy odčerpání vody, nová cesta, nebo plavání pod vodou. 

Která se vám jeví, jako odborníkovi, jako nejsnáze proveditelná, pokud tedy počítáme s variantou, 

že nějaká nová cesta by mohla existovat. 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Na toto není úplně jednoduché odpovědět. Museli bysme znát detailně ty podmínky a možnosti 

jaké tam opravdu jsou. Pokud budeme vycházet z toho, že se v neděli teda výrazně zhorší ty vodní 

podmínky, respektive ta voda hrozí, že by opět stoupla, tak to samozřejmě není úplně dobrá zpráva 

pro ně. Dle našich teorií je opravdu jakoby nejjistější pro ty chlapce, nebo nejbezpečnější, najít teda 

jinou cestu do toho systému. Ale to samozřejmě se nemusí povést anebo, se to může povést, ale může 

to chvilku trvat. Takže opravdu toto jen těžko posoudit, pokud člověk není přímo na místě a nezná 

detailně ty podmínky, ty možnosti, kolik týmů tam operuje, na čem zrovna pracujou, co je jejich 

priorita. Takže není úplně jednoduché na toto odpovědět. 

Tomáš Vzorek, moderátor 

Říkáte, že to bude chvilku trvat. Ten čas je právě to klíčové. Je reálné tam přežít třeba i několik 

měsíců, pokud by záchranáři ten boj s časem prohráli? 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Určitě. Pokud se nestane to, že by ta voda stoupala ještě výše, tak ty podmínky jsou v rámci 

možností pro tu skupinu celkem příznivé, protože  v evropských jeskyních je zhruba 9 stupňů. To už 

je v podstatě velmi nízká teplota. Pokud já mam informace správné, tak by tam měla bejt teplota 

zhruba 23 stupňů, což je relativně příjemná teplota. Taky je vidět na záběrech, že chlapci jsou 

maximálně pod tenkýma izofoliema, to jsou ty stříbrné přikrývky. Jinak stále jsou tam trička, je vidět 

že jsou bosí, takže tam pravděpodobně není problém toho typu, toho chladu. Pokud jim tam potápěči 

natransportují dostatek tekutin, dostatek jídla, případně dalších komfortů, teoreticky když my jsme 

v jeskyních třeba týden, tak běžně používáme stany. To znamená, jdou tam postavit stany, něco jako 

byste byl v kempu. Poté to zázemí tam lze vybudovat relativně komfortní. To znamená, že pokud je 

nebude ohrožovat ta voda, dál ta stoupající, tak v tý jeskyni by mělo být proveditelné vybudovat to 

zázemí relativně komfortní pro nějaké delší přežití. 
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Tomáš Vzorek, moderátor 

Říká speleolog Michal Novák. Já vám děkuji za váš komentář, na slyšenou. 

Michal Novák, Česká speleologická společnost 

Není zač, na shledanou. 

 

54. Záchrana dětí ze zatopené jeskyně v Thajsku. 

ČRo Plus | 08. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Redaktor 

To je pravda, oni musí každopádně samozřejmě hned k lékaři a teď tenhle ten postup čeká vlastně, 

jak všichni věří, postupně všechny zachráněné. Je to z preventivních důvodů, ale podle prvních 

informací by neměli mít žádné vážné zdravotní problémy nebo vážnějí, nicméně byli přepraveni tedy 

sanitkou do správního střediska do nemocnice v Chiang Ra. 

Jana Mašková, moderátorka 

A co se odehrává v okolí jeskyně? 

Redaktor 

Záchranná akce pokračuje, záchranná akce pokračuje, protože stále zatím je dobré počasí. To 

znamená, neprší. Ten déšť je alfou a omegou všeho co teď dál bude následovat, protože když ten celý 

příběh začal před dvěma týdny, tak stačilo pouhých deset minut, desetiminutový déšť, který zvedl 

v jeskyni tu hladinu tak vysoko, že ti hoši a jejich trenér nemohli zpátky, proto museli utíkat směrem 

do nitra té hory, takže teď za celý den tady dnes pršelo necelé dvě hodiny, to znamená ta čerpadla 

úspěšně odčerpávají tu vodu v té jeskyni, ale samozřejmě zdaleka není vyhráno.  

Jana Mašková, moderátorka 

Pro případ větších dešťů, co by to znamenalo pro probíhající operaci? 

Redaktor 

Tak muselo by se pravděpodobně přistoupit k té verzi, o které už se hovořilo na začátku a sice, 

prostě počkat, až ty deště přejdou, jenže tady na severu Thajska monzunové deště přejdou přibližně 

v polovině října. To je neskutečně dlouhá doba. Samozřejmě nikdo nedokáže odhadnout, co by to 

udělalo i s psychikou těch chlapců a těch záchranářů, takže to je varianta, na kterou se asi moc tady 

lidé nespoléhají nebo nemluví se o ní. Samozřejmě všichni doufají, že tak jako se podařilo dostat teď 

ty první hochy ven, tak v těch dalších hodinách budou následovat i ti další.  

Jana Mašková, moderátorka 

Čili šance, že se operace oproti těm původním plánům  zkrátí? 

Redaktor 

Ano, ta šance je, opakuji, záleží na počasí. Záleží na tom, jestli udeří ty monzunové deště, 

každopádně ony se ty informace velice rychle mění. Na začátku celé té záchranné akce se mluvilo i 

tom, že záchranáři nepůjdou do žádného rizika,  že ti chlapci, naprostá většina z nich jsou neplavci, a 

pokud by to velké riziko bylo, tak je nebudou protahovat tou jednou zatopenou komorou. Dnes je to 

od rána úplně jinak, takže skutečně se to rychle mění podle počasí. 

Jana Mašková, moderátorka 

O tom, jak vše prožívají rodiny uvězněných chlapců, jste se už zmínil. Jaké jsou reakce další a 

jaké zajímavé komentáře jste zaznamenal? 

Redaktor 

Je tady obrovská vděčnost směrem k odborníkům, kteří přicestovali ze zahraničí, ať jsou to 

Angličané, Číňané, Američané, Australané, všichni, kteří mají zkušenosti s tou speleologickou 

záchrannou činností. Velmi dobré jméno tady také zanechali oba čeští hasiči, kteří sem přijeli 

dojednávat, zdali by bylo možné použít ta silná česká čerpadla. Nakonec se zjistilo, že to není možné, 

že ty prostory v jeskyni jsou tak malé, že ta velká čerpadla česká by nebylo možné tam nasadit, 

nicméně záchranáři opakovaně řekli, že si velmi váží té nabídky a že na ni nezapomenou. 

Jana Mašková, moderátorka 

Jak tedy postupoval ten záchranný tým, jaký technický postup zvolil? 
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Redaktor 

Ty prostory té jeskyně jsou velmi stísněné. Je to velmi svažitý terén. Chvíli nahoru, chvíli dolů. Ti 

hoši jsou nebo byli někteří z nich tedy uvězněni velmi hluboko v té hoře. Takže nějaká speciální 

technika se vlastně nemohla nasazovat. Šlo spíše o práci lidských svalů. O čekání, až ta voda opadne, 

aby potápěči mohli proplavat. Bylo to logisticky velice náročné a samozřejmě také psychologicky, 

ale je pravda, že nějaká speciální zvláštní, převratná technika záchranářská, tak ta nebyla nasazena.  

Nebylo možné ji prostě použít. 

Jana Mašková, moderátorka 

Davide, moc děkujeme. Držím palce, aby se tedy vše zdárně podařilo jak při záchranné operaci, 

tak i vám osobně při všech těch přesunech a referování o téhle události, díky moc. Na druhé lince je 

zástupce náčelníka České speleologické záchranné služby Mojmír Záviška, dobrý den. Tak z toho co 

víte, jeví se vám to jako povzbudivý začátek? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ano, jeví se to velice povzbudivě. Hlavní výhodou je, že se pořád drží nízký stav vody, že neprší, 

tím pádem potápěči mohou použít jediný zatopený úsek a transport v tom zbytku jeskyně je daleko 

snazší, protože skutečně jediná brzda celýho toho vyprošťování se mi jeví ten zatopený úsek. 

Jana Mašková, moderátorka 

To znamená, že projít tím zatopeným úsekem mohlo být nejnáročnější. Co asi nejvíc mohlo 

komplikovat situaci, pro nás je to těžko představitelné, jak asi protahovat poměrně velké dítě jeskyní. 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ano, my jako speleologická záchranná služba jsme si tuto situaci již nacvičovali a v našem případě 

my bychom postupovali tak, že bychom to dítě opatřili celoobličejovou potápěčskou maskou, která 

dýchá za to dítě, tam je to vyřešený automaticky, pak bychom dítě dali do nosítek a dítě takhle 

zabalené v nosítkách nebo my jsme to dělali jenom s dospělýma, ale i to dítě je možné protáhnout 

potom pod tou vodou tím, že ten jeden potápěč jede u hlavy toho dítěte a druhý a kontroluje tedy jeho 

tělesné funkce a druhý vlastně je u nohou a pomáhá s řízením těch nosítek v těch užších průlezech. 

Jana Mašková, moderátorka 

Tam je možné, že ten postup v Thajsku mohl být podobný? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Pravděpodobně, protože veškerý speleologický záchranný služby na světě spolupracují, máme 

víceméně jednotný výcvik, jednotný systém výcviku, takže ty postupy jsou stejný. 

Jana Mašková, moderátorka 

Když pomineme to dosavadní vyčerpání a zátěž, které mají chlapci za sebou, po dvou týdnech 

pobytu v té jeskyni, s jakými dopady na organismus museli záchranáři počítat. Jak tedy organismus 

dětský, tak svůj. Mají vliv třeba změny tlaku? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ne, ne. Ty jeskyně tak stejně jako venku a musíme si uvědomit, že už vlastně devátý den už 

pronikli lidi k nim, ale od toho devátého dne neustále pomocí záchranářů proudí dovnitř materiál, 

který jim zlepšuje to vybavení uvnitř. Vybaví tábor, dostatek jídla, takže vlastně za ty dny co už tam 

ti potápěči transportují potravu, tak ty děti se fyzicky i psychicky vylepšily, takže je otázka jen 

dostatek nosítek a těchto obličejových masek, protože zase děti mají daleko jiné rozměry než dospělí 

záchranáři. Tak v tom mohl být problém a možná se s tím čekalo, než bude dostatek toho technického 

materiálu, aby zabezpečili ty děti pod vodou. 

Jana Mašková, moderátorka 

Pokud vím, tak některé ty děti předtím neměly njaký potápěčský nebo plavecký výcvik. Tohle 

podle vás nemuselo tolik komplikovat situaci? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Nemusí, protože my, když jsme to nacvičovali, tak jsme to nacvičili i s těmi lidmi a naschvál jsme 

si vybírali lidi, který v životě pod vodou nebyli, abychom měli reakci nepotápěčů a stačilo u těch 

dospělých lidi pětiminutový zaučení, vysvětlení problematiky a po pětiminutovým školení mohl ten 

dotyčný člověk jít do vody a protahovali jsme je pět metrů hlubokým sifonem jako pod vodou. 
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Jana Mašková, moderátorka 

Jestli vám dobře rozumím, tak to, co se stalo v Thajku nebo to co teď musí podnikat záchranáři v 

Thajsku, je vlastně něco s čím de facto mají zkušenost nebo nacvičují záchranáři ze speleologických 

záchranný služeb v podstatě po celém světě. Je to součást standardního výcviku? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Ano, je to výcvik standardních místech, kde jsou jeskyně, které se zatápí. Pokud byste dělala 

záchranáře někde v krasu, kde nejsou vlastně jeskyně zatápěny, tak tam ten výcvik být nemusí. Ale 

my, kteří máme, třeba v Moravském krasu máme spoustu jeskyní, kde by podobná situace mohla 

nastat, tak ten výcvik musíme mít. 

Jana Mašková, moderátorka 

A je něco, co z téhle akce považujete třeba za dobrou zkušenost pro vás, pro speleologické 

záchranáře nebo i pro vaše kolegy jinde ve světě? 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Určitě, určitě. Tam je strašně důležitá i ta logistika okolo celé akce, všechny ty případné věci a pro 

nás je nejzajímavější potom, když se po skončení akce dostaneme k materiálům k rozborům celý tý 

akce a vidíme, kde se dělaly jaký postupy, kde se co vylepšovalo, eventuálně, kdyby tam byla nějaká 

chyba, tak i z těch chyb se člověk poučí, takže každopádně rozbor tý situace je pro nás strašně cenný.  

Jana Mašková, moderátorka 

Tak já vám mockrát děkuju. Moc děkuji i vám. 

Mojmír Záviška, zástupce náčelníka České speleologické  záchranné služby 

Za málo, mějte se hezky a zatím na slyšenou. 

Jana Mašková, moderátorka 

Děkuji mockrát, na shledanou. 

 

55. Nejzáhadnější jeskyně světa: Skrývají důkazy o utajené historii lidstva? 

Enigma | 09. 07. 2018 | Eva Soukupová | Téma: Svět 

Jeskyně bývaly před tisíci lety jediným domovem, který tehdejší člověk měl. Dnes tato místa 

archeojeskynních archeologům pomáhají vytvořit lepší obraz o životě našich pravěkých předků. 

Jenže ne vždy obraz odpovídá dávno zakotveným představám. Vypovídají jeskynní nálezy o 

dějinách, které se historici snaží utajit? 

V jeskynních po celém světě jsou nacházeny pravěké artefakty a malby vytvořené dávnými 

předchůdci člověka. Jsou staré tisíce, někdy až desetitisíce let. Z těchto cenných děl archeologové 

dokážou odhadnout, čemu dřívější člověk věnoval nejvíce pozornosti a jak mohl vypadat tehdejší 

život. Takové jeskyně mohou být považovány za jakousi kroniku pravěku. Podle vědců totiž tehdejší 

umělci zobrazovali pouze realitu. Na stěny jeskyní malovali jen to, co dobře znali. Jenže mezi obrazy 

zvířat, s nimiž se pravěcí lovci běžně setkávali, se objevují také znázornění tvorů či objektů, pro něž 

se hledá vysvětlení jen těžko. V malém procentu případů jsou společně s malbami existujících zvířat 

nalezeny také malby podivných humanoidů a létajících objektů. Co bylo inspirací pro tato díla? 

Vyprávějí dosud skrytou kapitolu dějin lidstva, nebo jde o mylnou interpretaci pozdějších 

badatelů? 

Jeskyně šelem v Egyptě: 

Komu patří tajemné otisky? 

V roce 2002 trojice amatérských průzkumníků MASSIMO a JACOPO FOGGINI a AHMED 

MESTIKAWI na hranici jihozápadního Egypta s Libyí a Súdánem učiní významný objev. Odhalí 

totiž jeskyni, kterou lidé obývali již před 8000 lety a opatřili ji tehdy působivou výzdobou. A pak, 

asi 3500 let před naším letopočtem, ji zřejmě pod vlivem klimatických změn opustili a ona na tisíce 

let zmizela v poušti. Dnes je jeskyně známá jako Wadi Sura II nebo jako Jeskyně šelem. Jméno 

dostává podle maleb, kterých se v 1,7 metrů vysoké a 7 metrů široké jeskyni těsní na pět tisíc.  

Obrazy, podle vědců vytvořené použitím červených, žlutých, bílých a černých pigmentů, zobrazují 

známá zvířata, například býky, žirafy, či lidské postavy. 
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Zvířata jsou často nějakým způsobem znetvořená a obklopená lovci. Vůbec nejzajímavějším 

prvkem jsou ovšem stovky otisků malých rukou. Kdo je vytvořil? 

Dětem nepatří! 

Přestože otisky dlaní jsou velmi častým motivem jeskynních maleb z celého světa, ty, které 

neznámí pravěcí umělci vytvořili v egyptské jeskyni Wadi Sura II, se něčím liší. Odborníci, kteří sem 

v roce 2010 přijíždějí malby zkoumat, otisky rozdělují do třinácti různých skupin. O těch nejmenších 

se zprvu domnívají, že jde o ruce dětské. 

Když se k archeologům připojí britská odbornice na staré africké kultury EMMANUELLE 

HONORÉ z McDonaldova ústavu pro archeologický výzkum, aby zjistila, jak staré děti se na 

výzdobě jeskyně podílely, začne se výzkum ubírat překvapivým směrem. Ukáže se totiž, že dlaně 

nemohou být lidské! K tomuto závěru dospěje na základě důkladného měření a pečlivé dokumentace. 

Analýza, která měla původně jen určit přesné stáří malých umělců, o nichž se vědkyně domnívala, 

že na svět přišli jen pár dnů před vytvořením otisků, se náhle mění v bezvýslednou snahu zjistit, 

jakému druhu vlastně patří. Čí jsou, když ne lidské? 

Žádná shoda 

Podle Honoré jsou otisky menší než dlaně novorozených dětí a prsty jsou příliš dlouhé na to, aby 

byly lidské. To se potvrdí, když spolu s týmem dalších vědců porovná otisky z jeskyně s dlaněmi 

desítek novorozenců. Ani v jednom případě nenarazí na shodu. Že by snad jeskyni obýval nějaký 

tajemný druh člověka, o němž věda ještě neví? Honoré a její tým podle tvaru dlaní nakonec vylučuje 

i možnost, že by otisky patřily dlaním primáta. Nápovědou k rozluštění nečekané záhady ovšem 

mohou být další malby z Jeskyně šelem. Mezi lidskými jedinci na kresbách jsou totiž zobrazovány i 

bytosti připomínající křížence plazů a lidí. Některé z nich dokonce požírají nebo naopak vyvrhávají 

lidské bytosti. Jak se tato monstra dostala do galerie, v níž všechny ostatní malby zobrazují skutečné 

existující tvory? Popustili autoři maleb uzdu fantazii, nebo se snad setkávali a bojovali s podivnými 

reptiliány? 

Má bůh podobu varana? 

Právě vyobrazení podivných ještěřích lidí se nakonec ukáže jako nadějná stopa. Vychází totiž 

najevo, že otisky se nejvíce podobají prackám varana nilského, který v oblasti žije, případně mladých 

aligátorů. To nakonec není příliš překvapivé, neboť varan nilský je v této oblasti považován za 

ochránce kočovných kmenů a jeskyni bezesporu kočovníci zdobili. 

Jejich otisky a malby tak mohou vyjadřovat úctu k tomuto přírodnímu božstvu. 

Na druhou stranu ovšem vědci uznávají, že jistotu nemají. 

„Pro nás výzkumníky je velmi náročné interpretovat tyto obrazy, protože máme kulturu, která je 

naprosto odlišná od té, která je vytvořila,“ přiznává Honoré. Zarážející totiž je, že k tvorbě otisků 

byly pravděpodobně použity čerstvě usekané pracky, což hovoří proti hypotéze uctívání plazích 

božstev. 

Nedává totiž smysl, aby tvůrci maleb lovili a zabíjeli své ochránce. Stejně tak je nezvyklé, aby tito 

ochránci byli vyobrazováni, jak požírají lidi. O čem tedy výzdoba Jeskyně šelem skutečně hovoří? 

Jeskynní komplex Lascaux na jihozájihozápadě Francie, ne bezdůvodně označovaný za 

Sixtinskou kapli pravěku, je náhodou objeven v roce 1940 čtveřicí chlapců, která hledá zatoulaného 

psa. Během pátrání po svém mazlíčkovi odkryjí pradávné posvátné místo poseté působivými 

malbami, jejichž stáří je později odhadováno na 15 až 20 tisíc let! Navzdory tomu jsou malby velice 

detailní. Mamuti, divocí koně, tuři, jeleni a další druhy jsou na stěnách jeskyně zachyceny do 

posledního detailu. Jen vzácně se mezi propracovanými kresbami důvěrně známých zvířat objevují 

kresby lidí. Ty jsou naopak provedeny velmi primitivně nebo jsou postavy na nich zdeformované. 

Celkem je v Lascaux zdokumentováno kolem 600 maleb a 1500 rytin, na nichž je zachyceno 

téměř 2000 jednotlivých zvířat. Mnohdy jde o díla ohromných rozměrů, ta největší z nich měří až pět 

metrů. Lidské oko je však, s výjimkou několika pečlivě vybraných odborníků, nikdy 

nespatří. Jeskyně totiž byla neprodyšně uzavřena. Proč?  
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Překvapivá znalost chemie 

Podle vědců, kterým bylo umožněno jeskyni prozkoumat, jde o velmi posvátné místo, které celým 

generacím sloužilo k provádění rituálů. Možná je Lascaux dokonce nejposvátnějším místem celé 

Francie. Zdá se ovšem, že už v oné době před 20 tisíci lety patřilo pouze do rukou těch 

nejvzdělanějších. 

Analýza použitých barviv totiž poukazuje, že kresby byly vytvářeny pomocí náročných technik, 

které nebyly jinde na světě zaznamenány a které vyžadují obsáhlé znalosti zejména z oboru chemie.  

Na rozdíl od většiny pravěkých umělců, kteří jako barvivo používali čisté minerály, ti z Lascaux 

vytvářeli pigmenty kombinací mnoha minerálů, půdy či dřevěného uhlí. Jedna ze složek barevných 

pigmentů byla připravována zahříváním kostí na teplotu asi 400 °C. Tímto byl získáván fosforečnan 

vápenatý. 

Ten byl dále smíchán s vápencem a znovu žíhán přibližně na 1000 °C. Výsledkem tohoto procesu 

byl směsný oxid fosforečný a vápenatý, který zajišťoval lepší přilnavost a trvanlivost barev. Takto 

vyspělé metody se neobjevily u žádné civilizace předtím ani potom. Jak je mohli znát lidé z Lascaux? 

Jsou to vážně lidé? 

V souvislosti s nečekanými znalostmi pradávných kultur, na jejichž znovuobjevení musí lidstvo 

čekat i tisíce let, se často hovoří o možných bozích, poslech moudrosti či učitelích, kteří podle mnoha 

pradávných legend sestoupili z nebes. Určitá skupina badatelů se domnívá, že právě tito učitelé 

mohou být zachyceni na skalních malbách v podobě zdeformovaných, lidem podobných bytostí. Není 

totiž výjimkou, že jsou některé z těchto bytostí oblečeny v čemsi, co připomíná skafandr a helmu 

novodobých kosmonautů. To výrazně podněcuje fantazii badatelů. V případě Lascaux se také 

spekuluje nad významem malby muže s ptačí hlavou, na něhož se řítí obří býk. V roce 2000 vyslovuje 

současný německý filozof a teolog MICHAEL RAPPENGLÜCK domněnku, že mají tyto obrazy 

spojitost s noční oblohou a může jít o jakousi hvězdnou mapu. Podobné symboly se totiž objevují i 

na dalších místech a poukazují na vztah člověka k vesmíru. 

Mohlo by jít o vyobrazení učitele, který stojí za znalostmi dané kultury? 

Proč byla uzavřena? 

Skutečný význam kreseb ale nejspíš zůstane navždy utajen. Stejně tak, jako budou očím veřejnosti 

zapovězeny veškeré malby, které v jeskyni Lascaux před tisíci let kdosi vytvořil. Komplex byl sice 

veřejnosti otevřen v letech 1948 až 1963. Poté je však vstup přísně zakázán a smějí sem jen vysoce 

kvalifikovaní vědci. Veřejnosti je nicméně zpřístupněna replika jeskyně, v níž jsou vytvořeny přesné 

kopie těch nejvýznamnějších maleb. Proslýchá se ovšem, že za uzavřením té původní stojí právě ta 

díla, která zreprodukována nebyla, neboť zachycují část dějin lidstva, která má zůstat utajena. Podle 

oficiálního vysvětlení je za uzavření původní jeskyně zodpovědný oxid uhličitý vydechovaný 

návštěvníky, který způsobuje blednutí maleb, a může je tak nenávratně poškodit. Je možné, aby 

kresby, jež přečkaly celá tisíciletí, náhle ohrozil lidský dech? Vyloučeno to jistě není. V jeskyni za 

tisíce let mohlo dojít k vytvoření mikroklimatu, jehož narušení nese následky. Proč ale nebyly 

zreprodukovány všechny malby z Lascaux? 

V jeskyně v Indii: Dokládají malby pravost prastaré legendy? 

V únoru 2010 přichází zázračné vzrušující zpráva o nálezech tajemných jeskynních maleb 

ukrytých v hluboké džungli indického státu Madhjapradéš, asi 70 kilometrů od místního 

administrativního centra Radiem. Moderní civilizaci dosud neznámá díla, jejichž stáří je odhadováno 

na až 10 tisíc let, odhalují antropologové pracující s tamními horskými kmeny. Domorodci, kteří po 

staletí žijí v izolovaných oblastech tamní džungle, a kteří její podobu i historii znají zřejmě lépe než 

kdokoliv jiný, jednoho dne vědce dovedou k jeskyni, jejíž výzdoba jitří fantazii mnohých badatelů.  

A možná právě legendy těchto domorodých kmenů mohou poskytnout odpověď na otázky, které 

na světlo vyplouvají po prozkoumání maleb v Madhjapradéši. Pro mnohé vědce je to kontroverzní a 

jen těžko stravitelná odpověď. Může však existovat prosté vysvětlení pro 10 tisíc let stará vyobrazení 

létajících objektů a jejich posádky? 
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Skafandr, UFO a Červí díra 

Na jednom z nejvíce matoucích obrazů je znázorněna zřetelná, člověku podobná postava ve 

zvláštní kombinéze s průzorem na oči. 

Oděv postavy se nápadně podobá skafandru. V blízkosti bytosti se vznáší rozměrný objekt ve tvaru 

disku. Přesně takový, jak by jej i dnes načrtlo mnoho svědků UFO. Z pravěkého „létajícího talíře“ na 

jedné straně vycházejí jakési paprsky a na straně druhé menší kulaté objekty. Další část kresby 

ukazuje něco těžko identifikovatelného. Jde o dvě vzdálené elipsy na obloze nad hlavou postavy, 

které spojují dvě řady vln. Bytosti ve skafandru, což je motiv, jenž se objevuje v různých drobných 

obměnách po celém světě, bývají oficiálně vysvětlovány jako znázornění bojovníka či šamana v 

rituálním kostýmu. Ovšem obhájit před ufology toto tvrzení, když jsou bytosti obklopeny létajícími 

objekty, není zrovna snadné. Mohou malby skutečně zachycovat mnohokrát zmiňované nebeské 

učitele? 

Věří tomu i archeologové 

Příznivci teorie, podle níž v dávné minulosti Zemi navštívili zástupci mimozemské civilizace, na 

výjevu z jeskyně rozpoznávají vesmírného cestovatele ve skafandru, mateřskou loď a menší plavidla, 

snad přistávající moduly. Jsou navíc schopni nabídnout vysvětlení i pro podivnou strukturu nad 

hlavou domnělého astronauta. Poněkud odvážná interpretace ji považuje za možnou červí díru, 

pomocí které návštěvníci k Zemi přicestovali. S trochou fantazie lze ve dvou elipsách skutečně spatřit 

jakési portály, mezi nimiž proudí energie znázorněná vlnovkou. K takovému názoru se překvapivě 

kloní také místní archeolog WASSIM KHAN. Ten poté, co si malby osobně prohlédne, uvěří, že 

znázorňují bytosti z jiných planet, které se dostaly do kontaktu s lidmi z prehistorických dob. Může 

na této fantastické interpretaci jeskynního obrazu být něco pravdy? 

Mimozemšťan ze sousedství 

„Vypadají dost podobně jako E. T., které známe z hollywoodských filmů. Nález svědčí o tom, že 

prehistoričtí lidé buď bytosti z jiných planet opravdu viděli, nebo si je alespoň nějak představovali. 

Pro nás vědce je to opravdu velká záhada.“ Těmito slovy komentuje indický archeolog J. R. 

BHARAT malby objevené v roce 2014 ve státě Chhattisgarh, který sousedí s Madhjapradéšem. Tým 

provádějící výzkum ve zdejší odlehlé oblasti opět naráží na vyobrazení létajících objektů a bytostí ve 

skafandrech. 

Některé bytosti drží v rukou zbraně a nemají zřetelné obličejové rysy; chybí jim nos a ústa. 

Na další malbě je například zřetelný disk s vystouplou kopulí, který stojí na třech nohách.  

Podobnost s UFO hlášenými v moderní době je u tohoto objektu nezpochybnitelná. „U pravěkých 

lidí nemůžeme popřít velkou představivost, ale tohle je možná za hranicí fantazie,“ podivuje se 

Bharat. 

Dokazují díla, že Indii v pravěku skutečně navštívili vesmírní cestovatelé? 

Legenda o únosech 

Nejenže se indičtí odborníci nezdráhají uvěřit, že se v jeskynních komplexech Chhattisgarhu a 

Madhjapradéše ukrývají vyobrazení mimozemšťanů a jejich plavidel, ale navíc v tamním folkloru 

nacházejí vzpomínky na dávné setkání vesmírných cestovatelů se zdejšími kmeny. V Chhattisgarhu 

se totiž už odedávna předávají prastaré příběhy o lidech „rohela“, lidech malého vzrůstu, kteří 

přicházejí z nebe v malých kulovitých strojích. Rohela podle pověstí při návštěvách Země odnášeli 

jednoho či dva vesničany, kteří se už nikdy nevrátili zpět. Je zarážející podobnost s moderními únosy 

do UFO jen náhodná? Právě bytosti rohela mohou být vyobrazeny na malbách v indických jeskyních.  

Vzhledem k tomu, že jsou malby v obou státech stejného stáří, nelze vyloučit, že pravěké kmeny 

dokonce zachytily tutéž událost! 

Malují podle skutečnosti 

Vůbec nezajímavější podnět do debat o významu podivných bytostí a jejich létajících strojů na 

pravěkých skalních malbách přináší americký antropolog JOHN SHEA. Ten se se svým týmem snaží 

zjistit, nakolik dávní umělci dokázali popustit uzdu fantazii a do jaké míry se drželi skutečných 

předloh. Výzkum se zaměřuje na pravěká vyobrazení koní, což je v Evropě vůbec nejčastější motiv. 
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Koně jsou v drtivé většině v černém provedení, ale vzácně se mezi nimi objevují i bílí. Odborníci 

se donedávna domnívali, že taková barva mezi někdejšími koňmi neexistovala a autoři kreseb si je 

jednoduše vymysleli. Jenže analýza DNA vzorků získaných z kosterních pozůstatků pravěkých 

hovoří jinak. Několik jedinců trpělo vzácnou genetickou mutací, díky níž měli světlou barvu se 

skvrnami, jak to zachycují některé malby. Světlí koně se vyskytovali se stejnou vzácností a ve 

stejných oblastech, jako jejich vyobrazení. Shea a jeho kolegové jsou přesvědčeni, že pravěcí umělci 

zvěčňovali pouze ta zvířata, která skutečně spatřili. Znamená to, že skafandry a létající plavidla jsou 

také odrazem skutečnosti? 

Když se k archeologům připojí britská odbornice na staré africké kultury EMMANUELLE 

HONORÉ z McDonaldova ústavu pro archeologický výzkum, aby zjistila, jak staré děti se na 

výzdobě jeskyně podílely, začne se výzkum ubírat překvapivým směrem. Ukáže se totiž, že dlaně 

nemohou být lidské! Jeskyně Lascaux ve Francii: Existují v ní obrazy, které by měly zůstat skryty? 

Proslýchá se ovšem, že za uzavřením té původní stojí právě ta díla, k terá zreprodukována nebyla, 

neboš zachycují část dějin lidstva, která má zůstat utajena. Skalní malby v oblasti Zurla 

* V národním parku v severoitalských Alpách se V DOBĚ 7000 LET PŘ. N. L. usadili nesmírně 

produktivní umělci, kteří v oblasti dokázali vytvořit působivou galerii čítající více než 250 TISÍC 

jednotlivých obrazů. Mezi zvířaty, lovci a geometrickými tvary lze tu a tam narazit na bytosti se 

zarážející PODOBNOSTÍ S DNEŠNÍMI ASTRONAUTY.  

* Vůbec nejzajímavější a zřejmě nejdetailnější vyobrazení domnělých vesmírných cestovatelů 

zachycuje dvě bytosti S HELMAMI NA HLAVÁCH, ze kterých vycházejí paprsky. Nad hlavou 

jedné z nich se vznáší objekt téměř totožný s tím, jak by dětská ruka nakreslila VRTULNÍK. Běžně 

je toto dílo označováno jako dva astronauti, ačkoliv podle oficiální verze jde o „dva domorodce, 

chystající se k rituálnímu souboji, kterým chtějí uctít své bohy.“ A onen vrtulník prý představuje 

symbol síly a pohybu. 

* S tím ale mnozí badatelé nesouhlasí a tvrdí, že je třeba hledat LEPŠÍ VYSVĚTLENÍ. Někteří z 

nich také upozorňují, že tato působivá malba se nachází až za hranicemi parku Zurla a je obtížně k 

nalezení. Jako by si snad někdo přál, aby jí nebylo věnováno PŘÍLIŠ POZORNOSTI. 

Foto popis| Nenápadná jeskyně Wadi Sura II byla v egyptské poušti objevena v roce 2002. 

Foto popis| Stěny jeskyně zdobí stovky otisků malých dlaní. Podle výzkumů ovšem nepatří lidem. 

Foto popis| Původně se vědci domnívali, že otisky vytvořily dlaně novorozenců. 

Foto popis| Mezi malbami známých zvířat se objevují také vyobrazení různých postav. 

Foto popis| V Lascaux se ukrývá působivá galerie stará 15 až 20 tisíc let. 

Foto popis| Význam malby býka, který se řítí na muže s ptačí hlavou, je stále předmětem debat. 

Mají malby spojitost s hvězdnou oblohou? 

Foto popis| Lidé z Lascaux využívali pro výrobu pigmentů pozoruhodně pokročilých metod. 

Foto popis| Vchod do jeskyně Lascaux II, která je replikou té původní. 

Foto popis| Postavy z Chhattisgarhu se téměř neliší od dnešního vyobrazení mimozemšťanů. 

Foto popis| Je na tomto obrázku bytost ve skafandru a vesmírná loď, nebo něco jiného? 

Foto popis| americký antropolog Shea John 

Foto popis| Archeolog J. R. Bharat se domnívá, že na malbách jsou bytosti z jiných planet. 

 

56. Drama fotbalistů uvězněných v jeskyni: Jak je změní  18 dní pod zemí? A rozhovor s 

českými jeskyňáři. 

ahaonline.cz | 15. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Sledoval je celý svět, dech beroucí, riskantní a nade vše obětavá záchrana 12 kluků a jejich trenéra 

ze zatopené jeskyně na severu Thajska se stala globálním příběhem se šťastným koncem. Osmnáct 

dní trvalo drama, v úterý potápěči vyvedli poslední uvězněné z podzemí. Na místě už jsou američtí 

filmaři a točí první záběry a rozhovory pro budoucí hollywoodský trhák. 

Životy malých fotbalistů se od chvíle, kdy se vydali ke zkoušce odvahy, totálně mění… 

Překvapil je déšť 
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Fotbalový tým malých „Divočáků“ vstal v sobotu 23. června do slunečného rána. Dvanáct 

sportovců ve věku od 11 do 17 let se ten den chystalo na výlet s mladým asistentem trenéra 

Ekkapolem Chantawongem (25), který měl chlapce poprvé na starosti úplně sám. Výlet do hor Dong 

Nai Non, které jsou známé překrásnými vodopády a tajuplnými jeskyněmi, měl být jakýmsi 

teambuildingem. Vše šlapalo podle plánu, ovšem jen do chvíle, kdy se rozhodli na stvrzení 

vzájemného pouta vydat do hloubi jedné z jeskyní a podepsat se na stěnu. Není známo, zda kluci 

trenéra přemluvili nebo nápad pocházel z jeho hlavy. Skupina nicméně ignorovala varování před 

vstupem do sluje a vydala se na 2,5kilometrovou cestu do útrob jeskyně. Mezitím se venku strhla 

průtrž. Přívalový liják zatopil přístup do jeskyně a tým po vysvícení baterek zůstal uvězněn v 

černočerné tmě. Bez jídla, pití a v nejistotě, zda je vůbec někdo najde… 

Hra o čas 

Záchranáři chlapce našli po devíti dnech. Do jeskyně jim denně pod vodou dopravovali potraviny, 

pití, přikrývky a léky. Hasiči nepřetržitě odčerpávali vodu, bylo ale třeba vymyslet plán, jak malé 

fotbalisty z vězení co nejrychleji dostat. Několik zemí včetně České republiky vyslalo do Thajska 

odborníky i materiální pomoc. Brzy bylo rozhodnuto, záchranáři děti naučí plavat a poté je s pomocí 

dýchacích přístrojů vyvedou ven. 

Kurzy potápění dostávali od 4. července, o čtyři dny později byla vysvobozena první skupinka. 

Velká část cesty za denním světlem přitom vedla pod hladinou. Aby děti nepanikařily, dostaly před 

vstupem do vody anxiolytika – léky proti úzkosti. Trojčlennou skupinku vždy vedl zkušený potápěč, 

který razil cestu. Za ním plaval jeden z fotbalistů, jako poslední pak další potápěč, který chlapce tlačil. 

Karanténa 

Z jeskyně byli malí hrdinové převezeni rovnou do nemocnice, kde v karanténě procházejí 

testováním na různé infekce. A čeho se hoši po návratu na svobodu dožadovali jako první? Televize.  

Potřebovali přece vidět fotbalové mistrovství světa… 

Speleolog Jan Sirotek: Ze zatopených  100 metrů je najednou kilometr pod vodou … 

Jak jsme na kolize podobné thajskému dobrodružství v jeskyních připraveni u nás? I když 

podobné nebezpečí v takové míře nehrozí, mají Češi jeskyňářské tradice i obrovské zkušenosti.  

„Máme pro tyto případy Speleologickou záchrannou službu, která je zapojena do integrovaného 

záchranného systému. Jde o dobrovolníky, ale jsou to špičky ve svém oboru,“ říká 

potápěč speleolog Jan Sirotek (41). 

Jeho láska k jeskyním začala kvést ve věku kluků v Thajsku. Spouštěli se do hlubin ještě s 

pionýrským oddílem. Později se z něj stal jeskynní potápěč, který i zachraňuje jiné.  

„K jeskynnímu potápění mě přivedly okolnosti, když nás při zkoumání Sloupského koridoru 

Amatérské jeskyně v Moravském krasu zastavila voda. Tři roky jsme se ji snažili odčerpat, obejít, 

ale marně. Takže nám nezbylo nic jiného než se naučit potápět.“ 

Amatérská jeskyně 

Amatérská jeskyně je pro speleology kult, v roce 1970 zde dva jeskyňáři zahynuli. Byla 

objevena v roce 1969 a měla být pojmenovaná po Klementu Gottwaldovi. Její původní název 

zachránil soudruh Josef Korčák, rodák z Moravského krasu, který se zasadil o to, aby přejmenována 

nebyla. Sirotek tu v roce 2005 po letech intenzivních výzkumů proplaval do Sloupsko-

šošůvských jeskyní a dokázal tak jejich předpokládané propojení. Jde o nejdelší jeskyni, její 

propojení přesahuje 40 km. Veřejnosti přístupná je jen při mimořádných událostech. 

https://www.ahaonline.cz/clanek/149382...od-zemi-a-rozhovor-s-ceskymi-jeskynari 

 

57. Záchrana chlapců z jeskyně. 

ČT 24 | 18. 07. 2018 | Téma: Tham Luang 

Jiří Václavek, moderátor 

Tak tolik další část záznamu dnešní tiskové konference zachráněných chlapců z jeskyně v Thajsku 

a taky jejich trenéra. Stále hosté dnešní Devadesátky mimo Mojmír Záviška ze Speleologické 

záchranné služby. Zaznělo něco, co o té situaci ještě jsme nevěděli? 
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Mojmír Záviška, Speleologická záchranná služba 

Co jsme vyslechli, tak mě zarazilo, že thajský záchranář hovoří o tom, že neměl helmu. To je tedy 

celkem zarážející. To je první věc, kterou si v jeskyni vždy vezmu. To svědčí o tom, že to nebyli 

profesionálové jeskyňáři, ale bylo to námořnictvo, které zasahovalo absolutně pro ně v cizím 

prostředí, které neznali. Z toho vznikly ty problémy při tom transportu a při všem. 

Jeskynních potápěčů bylo málo. Jestli tam byl úzký tým, který koordinoval ten postup, tak 

nemohli dělat všechno. Potřebovali spoustu, tam se hovoří o 90 potápěčích, který zajišťovali transport 

vzduchových  lahví a podobně. Těch speleologů tam bylo hodně málo. 

Jiří Václavek, moderátor 

Možná, pane Vodičko, vy jste měl dojem v určitých momentech, že byla nutnost improvizace? 

Jaký byl dojem z těch záchranných prací přímo tam? 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Koordinace probíhala na několika rovinách. Vůdčí roli měl právě guvernér. Zatímco guvernér a 

armáda tam pracovala, tak tam byla také úzká skupina zahraničních potápěčů, kteří ty práce prováděli. 

Měli k sobě také jako podporu místní. Perfektně vycvičené mořské potápěče, kteří prováděli tu ostatní 

činnost. Což bylo velmi důležité, protože jen před ústím do jeskyně byl takový 250 vzduchových 

lahví. Tyto bylo potřeba neustále cirkulovat v celém prostoru. To znamená, že i po první části té 

záchranné operace, která trvala řádově 10 - 12 hodin, guvernér vyhlásil 10 - 20 hodinovou přestávku 

v záchranných operací. Aby se došlo k doplnění a obnově lahví se vzduchem. 

Měli tam lanovky. A ten úzký tým záchranářů, ten si šel odpočinout. Šli spát. Všechno ostatní 

dělal místní podpůrný tým. Což bylo samozřejmě strašně důležité. Kdyby i toto museli dělat ti 

záchranáři sami, tak zase by se záchrana prodloužila minimálně na dvojnásobek doby. 

Jiří Václavek, moderátor 

To byl mimochodem jeden z aspektů, kterého si všímat lidé v Evropě. Že při té samotné záchranné 

akci tam neustále chodili ti samí záchranáři, což muselo být extrémně náročné s minimem odpočinku. 

Jak moc je to riskantní? 

Mojmír Záviška, Speleologická záchranná služba 

No, tak ono nebylo minimum odpočinku. Oni odpočívali těch osm hodin přibližně, takže to je 

normální adekvátní odpočinek. Výhoda byla, že potápěč už to měl nachozené. Už nechodil do 

nové jeskyně. Také ten první, který pronikl tu jeskyni, tak už tam párkrát byl. Znalost toho prostředí 

svědčila o tom, že každý další zásah byl rychlejší. Ten kolektiv se dokázal sehrát. 

Najednou špičkového jeskynního potápěče máte běžně 10 lidí, kteří pomáhají s transportem 

materiálu. To je úplně normální i u nás v jeskyních. 

Jiří Václavek, moderátor 

Mimochodem, co říkáte tomu momentu, který popisoval trenér, že se ta skupinka vlastně pokusila 

hledat východ ven. Dokonce prorazili nějaký tunel, který jim v tom měl pomoct. To bylo odsouzeno 

k neúspěchu od samotného počátku? Nebo to byl dobrý nápad. 

Mojmír Záviška, Speleologická záchranná služba 

To nemělo šanci. Vím, že byli kilometr pod zemí. Najít cestu z kilometrové hloubky, to by byl 

zázrak. Na druhou stranu, alespoň měli činnost. Celý den sedět, propadat beznaději, to raději ať se 

zaměstnají. Taková hra na záchranu. To je zaměstnalo. To je dobré. 

Jiří Václavek, moderátor 

To jste mi vzal otázku z úst. Jak moc to může pomoci? 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Alespoň nějaký pravidelný režim činnosti je nesmírně důležitý. Vezměte si, že to bylo devět dní, 

kdy vůbec nevěděli, co se děje venku. Jestli vůbec nějaká pomoc přijde. Takže proto říkám, že také 

toto bylo velmi zodpovědné z jeho strany, že tam dokázal takhle připravit činnost pro kluky. Oni se 

pravidelně modlili a meditovali, oni si tam hráli a pracovali. To mi přijde velmi důležité pro disciplínu 

a morálku celé skupiny. 
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Jiří Václavek, moderátor 

Duchovní dimenze. Meditace. Kromě toho, že to je způsob trávení času v té dané situaci, mohlo 

pomoci toto chlapcům jak výrazně? 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Vychází to z kulturního prostředí. Pokud je meditace běžnou součástí života thajských kluků a 

fotbalistů, tak proč to nevyužít? tak proč to nevyužít? 

Jiří Václavek, moderátor 

Duchovní dimenzi bude asi využíván také následně při tom vyrovnávání se s tou situací. Pobyt v 

buddhistickém chrámu. 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Rozhodně jsem to slyšel, že to je běžný postup po nějaké dramatické situaci. Člověk, který má 

trauma, tak navštěvuje buddhistický chrám. Jako formu pomoci. 

Jiří Václavek, moderátor 

Možná inspirace pro západ. Zpátky k tomu komplexu. Kde byli chlapci uvězněni. Ten se nachází 

na severu Thajska, v blízkosti  hranic s Myanmarem. U vstupu do 10kilometrového komplexu, který 

je jedním z nejdelších a turisticky nejpřitažlivějších v Thajsku je upozornění na nebezpečí návštěvy 

v době monzumu. Tedy od června do října, tedy v období, ve kterém se pohybujeme. Trenér asi 

ignoroval fakt a stoupající voda skupině zabránily v cestě zpět a uvěznily ji 800 metrů od vstupu 

do jeskyně. Tady jasně vidíte kupříkladu ono nejužší místo, o kterém jsme už mluvili v Devadesátce 

a tady 4 kilometry ve vzdálenosti od vstupu, 800 metrů pod zemí ono místo, kde byla skupina 

thajských fotbalistů a jejich trenér, kde byli uvězněni. Zásadní roli při řešení situace kromě záchranné 

akce, o které jsme mluvili, hrálo také odčerpávání vody. Jak v praxi fungovala koordinace mezi tou 

složkou akcí záchranářů a tím odčerpáváním? 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Tak fungovalo to. Kdyby ne, tak by to bylo špatné. Muselo to fungovat v tom, že ti potápěči pro 

svou činnost potřebovali, aby bylo co nejvíce vody odčerpáno. Na druhou stranu, bylo potřeba čerpat 

a čerpadla přepravit, připravit tam hadice. Případně bylo vidět, že používají například i polytonové 

trubky, které jsou z některých hledisek výhodnější, protože mají menší odpor, lépe vedou vodu. Když 

se instalují čerpadla, nemohou pracovat potápěči. Když se nainstalují čerpadla, tak pak potápěčům 

překážejí.  Takže se musel najít systém. Kde obě strany byly spokojené. Jako by to fungovalo 

paralelně. Ale přesto tam samozřejmě se museli domlouvat. My to potřebujeme dostat na druhou 

stranu. To čerpadlo. Dejte nám prostor. Teď potřebujeme nosit lahve, teď potřebujeme, abyste se nám 

tam v uvozovkách nepletli. 

Jiří Václavek, moderátor 

Tak to děkuju za upřesnění. Pane Závišku, ještě jedna věc mě zajímá. Jak jste jako záchranář 

vnímal tu kauzu, která následovala po té záchraně, a sice to obvinění ze strany Alona Muska směrem 

k jednomu ze záchranářů z pedofilie? Jak jste to vnímal ten útok na jednoho z kolegů? 

Mojmír Záviška, Speleologická záchranná služba 

Tak jak už sám to vysvětluje, tak jednal v afektu. On se snažil tedy vyjít vstříc. Ta takzvaná 

miniponorka, pokud by tam nebyly úžiny a pokud by nebyla už ta akce v takový vrcholný fázi, tak 

možná by se i použít dala. Takže to zhrzení, emoce. Těžko říct. Jasný je, že nakonec se omluvil 

záchranáři, uvedl to, co říkám teďko já. Takže těžko hodnotit. 

Jiří Václavek, moderátor 

Napsal mimo jiné, že činy toho záchranáře proti mě neospravedlňují mé činy vůči němu. 

Omlouvám se. Bavili se záchranáři právě o té nabídce Muska o té miniponorce? 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

My jsme se spojili s tím týmem. Se štábem na čerpání. Upřímně řečeno, v této fázi 

se snažit nabídnout naše potápěče do té skupiny těch záchra,,,nných potápěčů, která byla tak sehraná, 

to už v podstatě nešlo. Oni by mezi sebe nevzali asi nikoho dalšího. Pokud by ho neznali osobně. Ale 

oni už ten systém měli perfektně zmapovaný. Na tu podporu měli místní vojenské potápěče. Takže 
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my jsme šli tou cestou čerpání. Naše snaha byla co nejlépe vymyslet, jestli můžeme pomoci. Když 

jsme vymysleli, jak můžeme, tak jak pomoct a nabídnout. 

Jiří Václavek, moderátor 

Tak, pane Závišku, vám moc děkuju. Přeju hezký večer. A pánové, pojďme se ještě společně i s 

diváky podívat na třetí část odpolední tiskové konference zachráněných chlapců. 

Osoba 

Lékaři potvrdili, že zdravotní stav všech chlapců se navrátil k normálu. Jsou tady zástupci 

ministerstva zdravotnictví. Kteří nám pomáhali s odběrem krevních vzorků. Chlapci průměrně nabrali 

tři kilogramy váhy. Co se týče fyzického zdraví, mohu potvrdit, že všichni jsou silní. Ale více nás 

zajímá jejich duševní stav. Zdá se, že se jim daří dobře. Můžete všichni potvrdit, že jste v pořádku? 

Vidíte, že jsou všichni připraveni. Podle mě jsou připraveni. Poté, co strávili tu dobu v jeskyni. 

Jak si můžete být jistí? V jeskyni bylo málo potravy. Já jsem je pozoroval. Zjistil jsem, že poté, co 

se najedli, tak nabraly znovu svou fyzickou sílu. Začali hovořit více. Hovořili o příjemných věcech.  

Jako o tom, co chtějí jíst. Co budou dělat potom, až se dostanou ven z jeskyně. Někteří slíbili, že 

mi připraví nezvyklé pokrmy. Tak jsem si jistý, že jim je dobře. Co se týče jejich duševního zdraví 

pane doktore? Doktor se stará o to, aby chlapci na tom byli z psychologického hlediska dobře. Podle 

mých pozorování, byla jsem s nimi dlouho, tak na základě aktivit, které jsme pro ně připravili, tak 

mohu říci, že všichni chlapci jsou velmi silní a jsou ve velmi dobrém psychologickém stavu. Den 

jsme ukončili v dobrém stavu. Propouštíme je zdravé z nemocnice. Doktoři procházeli otázky a 

některé z navržených otázek dnes nebudou  položeny. Děkuji. Já jsem si promluvil a se všemi chlapci.  

Zjistila jsem, že jsou všichni velmi silný. A silní byli od té doby, co odešli z jeskyně. O tom jsme 

už hovořili. Zdá se, že našli svůj vlastní způsob, jak se s touto situací vyrovnat. 

Jiří Václavek, moderátor 

A u telefonu je Ondřej Franěk, primář zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Hezký 

večer přeju. 

Ondřej Franěk, primář, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

Dobrý večer vám i divákům. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pane primáři, diváka, který si říká Anti, zajímá, zda chlapci nejsou propuštěni z nemocnice nějak 

brzo, po týdnu. 

Ondřej Franěk, primář, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

Já si nemyslím. Zdravotní rizika související s tím rizikem jsou malá. Je tam nepravděpodobný 

možný vývoj plicních onemocnění a infekce. Inkubační doba je kolem týdne. Takže to odpovídá tomu 

pobytu a věřím, že ti lékaři vědí, co dělají a konec konců myslím si, že pro ty chlapce je velmi 

významné být zpátky v rodně, než v nemocnici. 

Jiří Václavek, moderátor 

Chlapci říkali, že pouze pili vodu z krápníků, že měli hlad, protože neměli nic k jídlu. Že někteří 

na chvíli omdlévali, že po několika dnech sami pozorovali změny na svém těle. Co se vlastně v 

takovou situaci děje s lidským organismem? 

Ondřej Franěk, primář, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

Velké štěstí souviselo s tou situací, jaká tam byla celkově,  že chlapci měli co pít. To je základní 

podmínka. Bez jídla jako takového člověk vydrží poměrně dlouhou dobu. Samozřejmě dochází ke 

ztrátě váhy, to je to, s čím se také kolegové setkali u těchto chlapců. Ale ta doba dejme tomu 10 dnů 

pro zdravé mladé trénované chlapce není bezprostředně ohrožující na životě. Podařilo se tu váhu 

nerovnost velmi rychle napravit. Také prý v té jeskyni nebyla zima. V našich jeskyních bývá 

poměrně chladno, ale podle informací, které máme, tak to prostředí celkově tam bylo relativně velmi 

teplé. To umožnilo pobyt, který dopadl velmi dobře. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pobyt ve tmě a následné vyzdvižení na světlo světa. Nese to nějaké riziko pro oči. 
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Ondřej Franěk, primář, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

Nejsem si jistý, do jaké míry měli nebo neměli k dispozici nějaké zdroje světla, ale bezpochyby 

už v tu chvíli, kdy tam dospěli ti první zachránci, tak ti s sebou bez pochyby nějaká světla měli. Takže 

si nemyslím, doba aklimatizace tedy byla podle mě dlouhá. Nemyslím si, že by to byl nějaký zásadní 

problém, který by ty chlapce ohrožoval. 

Jiří Václavek, moderátor 

Ještě jedna věc mě zajímá. Mohou se nějaké zdravotní problémy objevit tak říkajíc ex post? 

Později? 

Ondřej Franěk, primář, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

Tak určitě. Hlavní riziko, to spočívá v tom pobytu v takovém prostředí, kde jsou třeba různé 

živočišné druhy, netopýři apod., tak z těch jeskyní bývá velká kontaminace. Pochopitelně je možné, 

že tam riziko je. Ale nízké. Můžeme mluvit klidně o sterilní záchodech. Ale lidský organismus je 

nastavený, že přichází do kontaktu s infekcí a pokud není oslabený, tak to riziko sice existuje, ale 

skutečně velmi, velmi nízké a já bych ho přirovnal k riziku prostě pobytu dejme tomu mezi ostatními 

lidmi v autobuse. Každý z nás může do určité míry onemocnět. Ale tady riziko nebylo nějak zásadní. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pane primáři, moc vám děkuju. Přeju hezký večer. 

Ondřej Franěk, primář, Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy 

Taky děkuji a hezký večer všem. Na shledanou. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pane Vodičko, my jsme to říkali, že chlapci dnes na té tiskové konferenci uctili památku onoho 

thajského záchranáře. Jak výrazně na tom místě rezonovalo právě toto úmrtí, ta tragická záležitost, 

jak moc to posléze třeba kalilo radost ze záchrany těch chlapců? 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

To nebylo na místě znát. Jsou to profesionálové. I když dobrovolník. Prostě tam ten cíl byl dostat 

kluky ven. Tomu podřídili všechno. 

Jiří Václavek, moderátor 

Chlapci se o tom úmrtí dozvěděli až v nemocnici. Podle těch informací, které jsme 

měli k dispozici tak plakali. Posléze vzdali hold záchranáři. Je to moment, se kterým se ještě mohou 

delší dobu vyrovnávat? Že za jejich životy položilo život někdo jiný? 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Tam těch momentů, se kterými se budou muset vyrovnávat, tak je mnohem více, než tohle to úmrtí. 

To samozřejmě patří k tomu jako důležitý moment. Ale následná práce a prevence posttraumatické 

stresové poruchy, to bude asi následující půl roku to gro práce s těmito kluky. 

Jiří Václavek, moderátor 

Divák Anti, myslíte, že budou potřebovat psychiatry a psychology? 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Nemyslím, vím to. Nemusí to být pravidelná docházka, ale podpora a nabídka psychologické péče 

pro celé rodiny, to je potřeba říci, ti kluci se vrací do prostředí k rodičům, kteří také zažili velký stres. 

Také zažili náročné chvíle. Takže vlastně pomoci těm rodinám do návratu do běžného života může 

právě edukace. Jaké další příznaky toho odeznívajícího stresu se mohou u těch kluků objevovat. Aby 

na to byli připraveni. Skládat z toho takovou dobrou skládačku. Kde jednotlivé části do sebe 

zapadnou. Nebudou ty kluky děsit. Vystavovat je tomu, že tomu nerozumí. Zážitek zůstane navždy s 

nimi. To nejde smazat. Nejde odstranit. Oni se s ním musí naučit nějak žít. 

Jiří Václavek, moderátor 

Teď ty první dny po návratu do těch konkrétních rodin. Jak by měli rodiče postupovat? Tvářit se, 

že se nic nestalo? Nebo vyptávat se, mluvit o tom? 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Nechat prostor, aby se každý ten chlapec mohl svým vlastním tempem dostat do toho běžného 

života. Protože na jednu stranu tam vnímám velkou výhodu. Celého toho zázraku. Velkou roli tam 

hrál právě to, že to byla skupina, která se znala. To je velmi silná kohezní skupina. Ta vzájemná 
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podpora sebou nese velké výhody. Na druhou stranu, tato skupina s sebou může nést nevýhody v 

tlaku na někoho, kdo by to měl zvládat tak jako my ostatní. Já jsem si všímal pár kluků, kteří v rámci 

té konferenci nemluvili. Ale to je v pořádku. Je potřeba, aby pokračovali svým tempem. To tempo 

tam může být různé. Takové hrdinné nadšení, že jsme to všechno zvládli, to nemusí prožívat všichni 

ti kluci stejně. Některým nemusí být skutečně nějakou dobu dobře. Mohou zažívat třeba nějaké noční 

děsy. Mohou zažívat vysloveně fyzické projevy nějakého třesu. Nebo paniky. Je důležité, aby ten tlak 

naopak povolil. Aby se člověk mohl vyrovnávat svým tempem. 

Jiří Václavek, moderátor 

Peter se ptá konkrétně na možný strach ze tmy, vody, klaustrofobii. To všechno hrozí do jaké 

míry? 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Hrozí. Můžeme si říct, že jo. Ale nepřijde mi to až tak v té první linii. Ty drobné projevy stresu a 

doznívající o traumatu jsou hodně nesrozumitelné. Tak samozřejmě strach ze tmy, to si s tím mohu 

rychle spojit. Ale jsou tam specifické teploty, vlhkosti. Vůně. To všechno může spustit velmi silnou 

stresovou reakci. Nebo také posttraumatickou reakci. To je potom těžké si nějak připojit k té dané 

situaci. Aby člověk neměl pocit, že blázní, nebo že se rozsypává reálný svět. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pane Vodičko, ještě jeden dotaz na vás. Zuzka: Je něco podobného možné nebo může hrozit i v 

Česku? Jsou na to místní sbory připravené? Tak, dodejte integrovaný záchranný systém, aby to pro 

vás znělo dobře. 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Tak, ano. Hrozí to v Česku. Reálně hrozí v Česku velmi podobná situace.  

Rozsáhlá jeskynní komplexy máme. Máme na rozdíl od Thajska také výborně fungující 

speleozáchranku. Máme spoustu speleopotápěčů, kteří to znají. Hasičtí lezci, lezecké skupiny 

například v podstatě všechny cvičí i se spolu záchrankou. 

Jiří Václavek, moderátor 

Bavíme se třeba o Moravském krasu? Nebo také města? Já narážím na konkrétní situaci z 

nedávna, motolský potok po tom velkém dešti. 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Ano. Tam to bylo samozřejmě rychlé. Jestliže by ty keškaři se zachránili v nějaké vzduchové 

kapse, určitě bysme to řešili a řešit bysme to určitě dokázali. Máme na to jak profesionály, Policie 

České republiky. Hasiči, tak i dobrovolné záchranáře, spelozáchranáře, spelopotápěče. 

Jiří Václavek, moderátor 

Naznačoval jste, že z Thajska jste si přinesl jakési know-how, které by mohlo vylepšit tuzemskou 

práci. 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

My jsme pracovali na systému, jak dostat vodu ze tří kilometrů pod zemí. Navrhli jsme, nabídli 

jsme, celý vypracovaný systém. Nicméně jsme si přivezli, že na něco podobného se musíme připravit 

u nás. Že z našich prostředků to lze dát dohromady. Jediné, co musíme si pořádně vyzkoušet, tak 

bylo, jestli naše řešení je to správné. A jestli nebude potřeba přidat tady na kabelech, tady na 

čerpadlech, ale pracujeme na tom. 

Jiří Václavek, moderátor 

Petr Vodička ze záchranného sboru hlavního města Prahy a taky Petr Porubský, vedoucí Linky 

bezpečí, byli hosty dnešní Devadesátky. Pánové, děkuju. Přeju vám oběma hezký večer. 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Hezký večer. 

Petr Porubský, vedoucí Linky bezpečí 

Hezký večer. 
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58. Jeskyně plné archeologického bohatství! 

21. Století | 20. 07. 2018 | Klára Červinková | Téma: Mexiko – Sac Actun, Dos Ojos 

Mexičtí speleologové ohlásili nález světového významu. Systém podvodních jeskyní s celkovou 

délkou 347 km je totiž zatím největší zatopenou jeskyní na světě. A navíc v ní archeologové objevili 

mnoho artefaktů, objasňujících momenty z historie mayské civilizace. 

Komplex tvoří dva vzájemně propojené jeskynní systémy – jeden, dlouhý 263 kilometrů, 

objevitelé pojmenovali Sac Actún, a druhý, měřící 83 kilometrů, nazvali Dos Ojos. Badatelé si totiž 

nejdříve mysleli, že jde o systémy dva. 

Teprve později se ukázalo, že to je jediný propojený komplex. Poté, co speleologové 10 měsíců 

intenzivně pracovali na mapování objevu, nalezli totiž propojující tunel. 

Jeskynní komplex byl objeven v oblasti, kde leží i ruiny mayského města Tulum. Ty se nacházejí 

v jednom z 31 mexických států – Quintana Roo. Ze severu je stát omýván vodami Mexického zálivu 

a z východu Karibským mořem. 

Naleziště pod vodou 

Jeskynní labyrint je nejen okouzlujícím prostředím, ale nově také nejdůležitějším světovým 

nalezištěm dokladů mayské kultury. Vědci si od zdejších artefaktů slibují, že přinesou odpovědi na 

nejrůznější otázky, týkající se života dávných Mayů. 

Vody zaplavených jeskyní, které nazývali – cenotes, sami Mayové hojně využívali.  

Jeskyně pro ně měly náboženský význam, a dokonce byly využívány i jako pohřebiště. Díky vodě 

se zde nachází spousta dobře zakonzervovaných dokladů z minulosti. 

„Zaznamenali jsme přes 100 archeologických prvků: pozůstatky zaniklé fauny, mayskou 

archeologii, keramiku i mayské hroby,“ uvedl podmořský archeolog a ředitel projektu Guillermo de 

Anda. Podle jeho slov jeto tunel času, který nás dopraví na místo vzdálené 10 000 až 12 000 let. 

Na informace a závěry z výzkumu je ještě čas, podvodní archeologové předměty podrobují 

dalšímu zkoumání. Navíc se zdá, že jeskynní komplex je propojen s dalšími až 3 jeskynními systémy! 

Dalo se to očekávat? 

Nový objev byl uskutečněn v rámci projektu Great Maya Aquifer (GAM), který od roku 2007 

mapuje podvodní jeskyně této oblasti. Vzhledem k tomu, že na karibském pobřeží poloostrova 

Yucatan se jich nachází bezmála 400 s celkovou rozlohou okolo 1400 km, můžeme se na další objevy 

ještě těšit. 

Jeskyně jsou navíc důležité i z hlediska biologie. V jedné z fází projektu se počítá i s výzkumem 

kvality zdejší vody a živočichů, kteří v jeskyních žijí. Objekt navíc představuje největší zásobárny 

pitné vody v regionu. 

Objev světového významu! 

V roce 2007 byly v jeskynním komplexu Sac Actún objeveny v podvodní komoře Hoyo Negro 

(česky Černá díra) kosterní pozůstatky mladé dívky. Vědci jejich stáří určili na 12 000–13 000 let.  

Katalogové označení kosterního nálezu je HN5/48. Slovní pojmenování Naia je odvozeno od 

Najád, označujících v řecké mytologii vodní nymfy, bohyně nebo polobohyně. Mexičtí a američtí 

vědci zveřejnili studii, která potvrzuje teorii, že první američtí předkové pocházejí z Asie. Zjistili to 

díky rozboru DNA, odebrané ze zubu moudrosti dívky žijící v době ledové. Dívčina DNA je totiž 

podobná jak asijské genetické linii, tak DNA domorodých obyvatel Ameriky. Rozbor navíc prozradil, 

že dívka byla vysoká 150 cm. Jedná se o doposud nejzachovalejší kosterní ostatky, nalezené na 

západní polokouli. 

Foto popis| Mayská kultura regionu dominovala až do příjezdu Španělů. 

Foto popis| Název menšího Dos Ojos zanikl a celý gigantický komplex se nyní nazývá Sac Actún – 

Bílá jeskyně. 

Foto popis| Sacactúnský systém vystupuje na povrch na více než 100 místech. 
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59. Antika. O pohřebních jeskyních. Vykopávka města Nuzi. Nuzejské tabulky. 

idnes.cz - blog | 11. 08. 2018 | Irena Aghová | Téma: Palestina 

Zvu vás, vážení čtenáři na pomyslný výlet staletími do starověké Palestiny, v níž budeme sledovat další 

děje archeologických výzkumů spolu s archeologem Hansem Bradtkem z knihy Příběhy ze starověké 

Palestiny. Hezký podvečer. 

Musím přiznat, že jsem na Google a Wikipedii hledala informaci o tabulkách z Nuzi (nuzuských 

tabulkách) a nenašla jsem žádnou odpověď. Co mi nenapověděl Google, napověděly mi knihy, které tu 

vedle mne leží a skrývají své informační poklady. 

O co vlastně jde? 

O objev hrobek z doby patriarchů. Nyní se nacházíme v na městském Pahorku Džabal ar-Rumédě, 

domnělé lokalitě antické Chebrónu. v Letech 1964/65 tam konal vykopávky americký archeologický štáb 

a vykopávky odkryly stopy osídlení v chalkolitiku, rané, střední a pozdní době bronzové, v I. a II. době 

železné. Lokalita Chebrónu byla ve II. střední době bronzové sídlištěm Hyksósů se všemi typickými 

doprovodnými zjevy, jako jsou hradba a pevnostní glacis na vnější frontě 

Kniha Numeri 13,22 udává, že Chebrón byl založen sedm let před egyptským Soánem - to je antické 

město Tanis,. dnes Sinn al Hadžar u východního ramene nilské delty. 

Krajina kolem Rámat al Chalílu byla ve II. střední době bronzové osídlena. 

V příbězích Abrahamových tkví tedy tradice, které jistě sahají do staré doby a kterým se nyní dostalo ze 

strany archeologové vydatné podpory. 

V Abrahamově mešitě v Chebrónu chovají nepřístupnou Abrahamovu hrobku, ve které jsou podle 

mohamedánského podání pohřběni praotcové. 

Hrobku opřádají četné legendy a příběhy, které tradovali cestovatelé starší i novější doby. Francouzský 

konzul v Aleppu, Arvieux, zcestoval v 2. polovině 17. století Sýrii a Palestinu a v roce 1753 vyšel jeho 

cestopis v němčině. Na svých cestách zavítal také do Chebrónu, kde ho díky doporučujícímu dopisu přijal 

jeden Žid a Arvieux vypravuje o jejich rozhovoru: „Rabín prý zanechal písemnou zprávu, že první jeskyně, 

velká a prostorná, do které se sestupuje po několika stupních, je jenom předsíní druhé, ve které jsou hroby. 

Tato jeskyně, do níž se musí sestoupit, je prý vyšší a větší a obě jsou vytesány do skály. V této je vidět 

šest hrobu: první zcela vzadu je hrob Abrahámův, druhý Sářin, třeřtí Rebečin, čtvrtý Izákův, pátý Jákobův 

a šestý hrob je Léin.“ Po líčení pana Arvieuxe můžeme mít dojem, že jeho židovský zpravodaj znal cestopis 

Benjamina z Tudely a podle něho jeskyni popsal. 

Benjamin z Tudely zcestoval v létech 1159 – 1173 Orient. Krátce po něm, mezi lety 1175 a 1180 tam 

přišel rabbi Petachja, který rovněž podal zprávu o návštěvě v jeskyni. Rolu 1119 - 1120 prý otevřeli a 

prozkoumali hrob mniši. Po dalším hledání našli mniši kosti a 15 hliněných nádob naplněných kostmi. Ale 

nedošlo k vědeckému zkoumání kostí. 

Josef Flavius referuje: 

Tato pohřební jeskyně byla přikryta, resp. obestavěna mramorem 

Válka židovská IV., § 532 

Ve zprávách Poutníka z Bordeaux, Antonína Placentia (kol. r. 570 a Petra Diakona se vypovídá, že hroby 

se nacházely u kostela, a to v ohradní zdi, která byla podobná zdi u Rámat al - Chalilu a zdi Jeruzalémského 

chrámu. 

Uvnitř ohrazeného prostoru byly snad hroby postaveny kenotafy, pod nimiž snad ležely skutečně skalní 

hroby., Literární zmínky o dvojité jeskyni jsou v knize Jubilejí 19,5 a v Závětí dvanácti praotců, Ruben 7,2. 

Představa dvojité pohřební jeskyně spočívá na jazykově nevhodném výkladu názvu Makpela z 

hebrejského kmene kpl - zdvojit. 

Jak Abraham získal pohřební jeskyni. Není vyloučeno, že v tomto vyprávění je ještě patrná stará právní 

tradice. V chetejských zákonech existuje předpis, že když kupec získá do vlastnictví úplný pozemek, bere 

tím na sebe povinnosti, které se k pozemku váží, něco jako lenní povinnosti, např. vojenské. 

Jestliže na to Abraham přistoupil, nebyl mu asi uložený závazek nevítaný. Vždyť ho jako kočovného 

bezzemka včlenil do právního postavení usedlého občana. 
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K tomu je třeba dodat, že je možné odvozovat právní akt zaznamenaný v knize Genesis 23 z chetejského 

práva, ale že to není úplně jisté. Označením Chetejec míní mladší spisy Starého zákona všeobecně 

předizraelského obyvatele Palestiny. 

Doklady o praotcích. Vykopávka města Nuzi. 

Vykopávka města Nuzi, 13 km jihozápadně od Kerkuku v Iráku, přinesla v letech 1925 – 1931 na 4 000 

hliněných tabulek, obsahujících hojnost paralel jak k příběhům patriarchů, tak ke GN 15,3n;24;31,19nn;43-

54; 25,29 – 34. Právní poměry, jak je předpokládají příběhy patriarchů, mají dalekosáhlé paralely v 

tabulkách z Nuzi. Kde v nich o adopční a dědická práva, a také o domácí bůžky, tak zvané teráffím, které 

odcizila Ráchel svému otci (Gn 31,19 nn.) 

Tabulky z Nuzi patří do 15. stol. př. n.l. předpokládají však ještě starší právní poměry. 

V Nuzi měli zákon zakazující prodej půdy kupci mimo rodinu. Starý zákon má podobné zákony na 

ochranu pozemkového vlastnictví rodiny. Tak např. LV 25,10.23.25;DT 25,5 - 10;Jr 32,8; Rt2,20; 3,12; 

4,2nn. Tyto nálezy ukázaly, že i v jednotlivých rysech vypravování se v příbězích patriarchů zachovaly 

staré dobré tradice, Zdroj: Bradtke,H. Příběhy ze starověké Palestiny. kpt. Chebrón. s- 137- 142. 

http://irenamauranovotna.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=674492 

 

60. Rozhovor zachráněných thajských chlapců. 

Seznam.cz TV | 23. 08. 2018 | Téma: Tham Luang 

Veronika Jonášová, moderátorka 

Trenér zachráněných thajských fotbalistů poskytl rozhovor televizní stanici ABC News. Promluvil 

v něm třeba o tom, jak udržel v týmu klid a jak zamezil panice. 

Redaktor 

Když jste byli uvnitř, zajistil jste, že všichni byli velmi klidní. Můžete vysvětlit, jak jste 

meditovali? 

Thajský trenér 

Od začátku jsem věděl, že jsme uvězněni v jeskyni. Nejdřív jsem se snažil znovu získat klid. 

Mluvil jsem jen o pozitivních věcech. Řekl jsem klukům, že musíme chvíli počkat, že voda může 

opadnout a my se dostaneme ven. Kdybych jim řekl, že jsme uvězněni v jeskyni, panikařili by. 

 

61. Plachty zpomalují rychlé tání ledovců 

TV Nova | 23. 08. 2018 | Téma: Švýcarsko 

František BŮŽEK, redaktor 

Švýcarsko trápí rychlé tání ledovců. Za rok se zmenší až o desítky metrů. Vrásky to dělá i tamním 

podnikatelům, kteří mají na ledovci postavené živobytí. Snaží se ho proto chránit speciální plachtou. 

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 

Rhonský ledovec býval největším v Evropě, to už je ale dávná historie. Za posledních 100 let 

ustoupil o 1400 metrů a teď se může pyšnit titulem až pátého největšího ledovce ve Švýcarsku. O 

byznys kvůli tomu přišlo několik hoteliérů, včetně rodiny Carlena Philippa. Ti se ale na rozdíl od 

ostatních nerozhodli z místa odstěhovat. Živobytí si postavili na ledovcových jeskyních a snaží se je 

ochránit přes rozpuštěním. 

Carlen PHILIPP, provozovatel ledových jeskyní 

Před 20 let s pořádným materiálem s touhle bílou plachtou jsme začali zakrývat ledovce. 

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 

Dva centimetry silná plachta je vytvořená speciálně k tomu, aby odrážela teplo slunečních paprsků. 

Led se tak rozpouští o poznání pomaleji. 

Andreas BAUDER, expert na ledovce 

Jak můžete vidět, kdyby tu ty plachty nebyly, tak bychom zde našli jenom rovnou plochu, žádný 

led. Ledovec je teď zakrytý asi ze dvou třetiny, jen jedna třetina se rozpouští. Je to celkem účinné. 

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 

Jenže výroba plachty je velmi nákladná. Pár metrů vyjde v přepočtu na 1,5 milionů korun. 

osoba 
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A to nemluvím o ceně za helikoptéru a pracovníky, ale kdybychom je neměli, nemůžeme jeskyně 

dále provozovat. 

Kateřina VODVÁŘKOVÁ, redaktorka 

I když šlo původně jen o ochranu rodinného byznysu, plachty ukazují turistům smutnou pravdu.  

Teplota v Alpách za posledních 70 let stoupla téměř o dva stupně a každým dnem jsou ledovce 

menší o několik centimetrů. Hrozí, že na konci století by mohla zmizet úplně.  

 

62. Gibraltar Brána do Evropy 

Právo Víkend | 24. 08. 2018 | Martina Oplatková | Téma: Gibraltar – jeskyně svatého Michala 

Obrovská zelená skála na břehu moře je dnes poslední evropskou kolonií – ač na cípu Španělska, 

náleží Velké Británii. Kromě toho se může pyšnit tím, že je jediným místem našeho světadílu, kde 

volně žijí opice. 

Gibraltarská skála vystupuje už zdaleka z okolní krajiny. Nápadný tvar a výška i vzdálenost 

pouhých dvacet kilometrů od Afriky, která si tu doslova podává ruce s Evropou, z ní činí úchvatnou 

přírodní zajímavost, a neméně zajímavá je její historie. 

Po příjezdu po souši následuje prohlídka pasů, tak jak je tomu ve Velké Británii zvykem. V malé 

boudičce nám je musí povinně zkontrolovat, přestože razítka tu nedávají. Gibraltar tvoří nejenom 

ona mohutná skála, provrtaná jeskyněmi a umělými chodbami, ale také úhledné městečko pod ní. 

Na vršek skály nás může vyvézt lanovka, nebo se dá vyšplhat křivolakou silnicí v taxíku a po cestě 

zastavovat u největších zajímavostí. 

Pro jedny hrdost, pro druhé hanba 

Jak se to má s historií Gibraltaru? Proč si jej Angličané pevně drží, zatímco Španělé, kterým se 

ho ani po staletích nepodařilo získat, mu přezdívají „skála hanby“? O skále, která jako by uzavírala 

veškerý známý svět, se vědělo minimálně již v římských dobách, kdy se nazývala Mons Calpe. 

V roce 711 tu přistálo vojsko Arabů a Berberů, vedené Tárikem ibn Zijádem, které přemohlo 

křesťanskou vizigótskou říši na poloostrově. Maurové si tu postavili pevnost, kterou ovládali více než 

700 let. Až potom ji získali Španělé, na další dvě staletí, dokud v roce 1704 nedobylo Gibraltar 

holandsko-britské vojsko vedené Georgem Rookem; od té doby je podnes britskou kolonií. 

Španělé se ovšem s jeho ztrátou nikdy nesmířili. Říkají mu „skála hanby“ a rádi by jej zase získali 

zpět. V minulosti dokonce blokovali přístup na území, což pro jeho obyvatele znamenalo nemalé 

problémy – Gibraltar je totiž unikátní také v tom, že nemá jediný vlastní zdroj pitné vody. 

Obyvatelům tehdy nezbylo nic jiného než sbírat dešťovou vodu do zvláštní kovové střechy na 

východní straně skály, která je tu dodnes k vidění. 

Gibraltařané sami připojení ke Španělsku již třikrát odmítli v referendu, jak v letech 1967 a 1976, 

tak zatím naposledy v roce 2002. 

„My jsme tu spokojení,“ říká nám řidič taxíku, který nás vyváží na skálu. „Líbí se nám být občany 

Británie, a nechceme na tom nic měnit.“ Pravda, jeho angličtina je trochu zvláštní a hůře srozumitelná, 

ale na vlasteneckém nadšení mu to nijak neubírá. 

Herkulovy sloupy na konci světa 

V polovině skály poprvé zastavujeme. Na výběžku nás vítá pomník, zářivě zlatá plaketa se 

zobrazením Evropy mezi dvěma mohutnými sloupy. „Ancient world,“ tedy „starý svět“, čteme na 

jedné straně. „New world,“ tedy „nový svět“, nepřekvapuje nás na straně druhé pod zobrazením 

světadílů, jak je známe dnes. 

A zároveň tu čteme nápis vyrytý do tabulky, který říká: „Starému světu byl Gibraltar znám jako 

Mons Calpe, jeden z legendárních sloupů, které zde postavil Herkules jako náboženskou svatyni a 

jako vstup do podsvětí. Pro mnohé znamenal absolutní konec tehdy známého světa.“  

A co se dozvíme o současném světě? „V moderních dobách je Gibraltar znám jako důležité 

turistické, obchodní a finanční centrum, vytvořené podnikavostí a iniciativou svých občanů, s 

unikátní polohou na křižovatce pozemních a vodních tras, kde se západ setkává s východem.“ 
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Tajemný jeskynní labyrint 

Druhou zastávku je dobré udělat v úchvatné jeskyni svatého Michala. Najdeme tu obrovské sály 

plné třpytících se krápníků, které vytvářejí úžasná seskupení. Můžeme žasnout nad kamennými 

vodopády a sloupy, zbarvenými tu do zelena, tu do okrova. Jeskyně má prý úžasnou akustiku, proto 

je tu i koncertní sál. 

A porozumíme tady tomu, proč byla gibraltarská skála považovaná nejenom za konec světa, ale 

také za vstup do podsvětí. První zachovaný podrobný popis jeskyně pochází z roku 45 n. l., kdy jej 

zachytil v dnešním Alžírsku narozený římský zeměpisec Pomponius Mela, ale Homérovy básně a 

předměty, které tu byly nalezeny, svědčí o tom, že jeskyně byly dobře známy už starověkým 

Římanům, Řekům i Féničanům. V dávných dobách pak mohly snadno vést k názorům, že na jejich 

konci už začíná podsvětí, místo, kde přebývají duše mrtvých, ale také nejrůznější záhrobní příšery. 

Později byla však jeskyně s úspěchem využívána k prozaičtějším účelům: jako úkryt vojáků. 

Poprvé se tak stalo v roce 711, kdy Tárik zaútočil na Španělsko. Silná kamenná zeď maurského 

původu pak chránila její vchod až do nedávných dob. 

Dokud tu budou opice, patříme Britům 

Na vrcholku skály k nám přibíhají první opice. „To je Tom,“ povídá nám řidič, když vidíme 

opičáka sedícího na sloupu lanovky. Zanedlouho nás chlupatá zvířátka obklopí. Lezou po zábradlí, 

probírají si navzájem kožíšky, pečují o dojemně holá mláďata. 

Také opičky na Gibraltaru mají svou historii. Jedná se o druh makak magot, zvaný též magot 

bezocasý. Neví se jistě, kdy se na skále objevily – jedna teorie říká, že zde žijí už od dob, kdy spolu 

byly Evropa a Afrika spojeny v jeden kontinent. Jiné názory hovoří o tom, že se sem opice dostaly 

jako černí pasažéři v lodích ze zámoří, zalíbilo se jim tady a už tu zůstaly. 

V době, kdy Britové Gibraltar získali, jich tu každopádně už žila pořádná kolonie. Vojáci a 

námořníci si je tehdy začali ochočovat a brát do svých domovů. Jedna z pověstí praví, že makakové 

zachránili Gibraltar pro Brity. Když se je chystali Španělé ze zálohy napadnout, opice se natolik 

rozvřískaly, že to Angličany vyburcovalo, a díky tomu útok odrazili. 

O opice se v Gibraltaru velmi dobře starají a jejich populaci si udržují – proč také ne, když pověst 

vypráví, že dokud budou makakové na skále žít, bude Gibraltar patřit Britům. Zřejmě proto prý, jak 

praví další legenda, dal ve válečných letech Winston Churchill přivézt na skálu, kde prý žilo jen 

posledních sedm zvířat, několik nových párů, aby se opice rozmnožily. Nakázal prý tele gramem, že 

jejich počet nesmí klesnout pod dvacet čtyři. Dnes jich tu ovšem žije asi dvě stě padesát. Jsou veselé 

a drzé, klidně vylezou návštěvníkům na rameno či na hlavu a loudí pamlsky. Výstražné nápisy nás 

však upozorňují, že opice nesmíme krmit – a hrozí nám za to pokutou až 500 liber. 

Na nejvyšším místě skály se nám otevře výhled dolů na město a pevninskou část. Pokud máme 

štěstí, podaří se nám vidět na vlastní oči v provozu další gibraltarský unikát – přistávací dráhu pro 

letadla, která vybíhá do moře. Na maličké ploše Gibraltaru by se totiž dráha dost dlouhá na to, aby 

na ní mohlo letadlo bezpečně přistát, nikam nevešla. A nedosti na tom – protože místem je tu opravdu 

třeba šetřit, dráha pro letadla přetíná jedinou do Gibraltaru vedoucí silnici. Aby mohla letadla 

bezpečně přistávat či odlétat, stáhnou se vždy jednoduše závory a auta čekají, až jim letadla uvolní 

cestu. 

Pevnost pro vojáky 

Poslední zastávkou na gibraltarské skále pro nás může být zdejší britská pevnost. Uvnitř skály 

jsou totiž nejen přírodní jeskyně, ale i chodby vyhloubené obránci místa, které se, jak už víme, v 

minulosti opakovaně bránit potřebovalo. Jedná se o tunely, jež tu byly vybudovány Brity v době 

Velkého obléhání Gibraltaru spojenými vojsky Španělska a Francie. 

Přečteme si tu, že po skončení Velkého obléhání v roce 1783 prohlásil hrabě De Crillon, vůdce 

francouzsko-španělských oddílů, s uznáním: „Toto dílo je hodno Římanů“. Můžeme se projít 

některými tunely, které dnes „oživují“ figuríny vojáků i dělníků, občas i mluvící, a dozvědět se více 

o tom, jak taková pevnost vlastně fungovala. Celková délka zdejších chodeb je prý sedmdesát 

kilometrů. 
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Kde se vzalo jméno Gibraltar? Skála je pojmenována po úspěšném dobyvateli z roku 711, 

Tárikovi ibn Zádovi. Původní název zněl Džabal al Tárik, tedy Tárikova skála. Zkrácením a 

zkomolením názvu vzniklo označení Džibraltar, přepisované dnes po anglicku. 

 

63. Matka neandertálka, otec denisovan. Vědci našli prvního hybrida dvou vymřelých druhů 

člověka. 

ct24.cz | 23. 08. 2018 | kozlik | Téma: Altaj – Jeskyně Denisova 

Denisované a neandertálci, dávno vyhynulí příbuzní moderních lidí, měli k sobě mnohem blíž, 

než se doposud vědělo. Vědci nyní vůbec poprvé objevili důkaz, že byli s to spolu plodit děti; z 

minulosti jsou přitom známé poznatky o křížení zástupců homo sapiens jak s denisovany, tak s 

neandertálci. 

Podle odborného časopisu Nature vědci našli kůstku dívky, která se narodila před zhruba 90 000 

lety ze vztahu mezi denisovanským otcem a neandertálskou matkou. 

„Je to poprvé, co jsme objevili přímého potomka obou těchto skupin,“ řekla Viviane Slonová z 

Ústavu evoluční antropologie Maxe Plancka v Lipsku, který se na výzkumu podílel. Podle ní se dávno 

předpokládalo, že se obě skupiny také dostávaly do intimního styku, zatím ale chyběl důkaz. 

Nový objev vychází z nálezu půldruhého centimetru dlouhé kůstky, u níž výzkumníci nemohli na 

první pohled říci, zda patří hominidovi, nebo zvířeti. Materiál se našel v roce 2012 v jeskyni v pohoří 

Altaj na Sibiři nedaleko hranic mezi Ruskem a Mongolskem. Podle vědců patřil dívce ve věku 

nejméně 13 let. Buď šlo o část stehenní kosti, či pažní kosti, nebo holeně. 

Kůstka se našla v jeskyni Denisova, která už vydala jiná svědectví o existenci druhu pralidí, jimž 

byl podle toho přiřazen jejich název. Analýzou posledního nálezu se podařilo rozlišit chromozomy, 

které dívka zdědila po svém otci a matce. Jak se potkali rodiče hybridní dívky? 

„Nejprve jsem si myslel, že v laboratoři došlo k chybě,“ řekl švédský badatel Svante Pääbo, který 

se výzkumem denisovanů podrobněji zabývá. Když opustili Afriku, rozptýlili se neandertálci po 

Evropě a západní Asii, zatímco denisované se přestěhovali do východní Asie. 

„Neandertálci a denisované možná neměli mnoho příležitostí se potkat, ale když už k tomu došlo, 

nezdá se, že by proti sobě měli nějaké předsudky,“ poznamenal Pääbo s humorem. „Museli mít 

mnohem častější styk, než jsme předtím předpokládali, jinak bychom neměli takové štěstí,“ dodal. 

Pestrý původ moderního člověka 

Druh homo se před 400 000 až 500 000 lety rozdělil na denisovany, neandertálce a homo sapiens, 

předchůdce současných lidí. Neandertálci vyhynuli asi před 40 000 lety, denisované zhruba před 30 

000 lety, v obou případech z dosud ne zcela známých důvodů. 

Své stopy ale díky křížení zanechali i v genetické výbavě moderních lidí. Například asi pět procent 

genomu dnešních původních obyvatel Austrálie či lidí z Papuy-Nové Guineje pochází právě od 

denisovanů. Ostatní lidé s výjimkou černochů mají zhruba ze dvou procent genom neandertálců. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/257...i-prvniho-hybrida-dvou-vymrelych-druhu 

 

64. Denisovan se zkřížil s neandertálkou a měli dceru, zjistili vědci 

lidovky.cz | 23. 08. 2018 | Autor: ČTK | Téma: Altaj – Jeskyně Denisova 

Denisované a neandertálci, dávno vyhynulí příbuzní moderních lidí, měli k sobě mnohem blíž, 

než se doposud vědělo. Vědci nyní vůbec poprvé objevili důkaz, že byli s to spolu plodit děti; z 

minulosti jsou přitom známé poznatky o křížení zástupců homo sapiens jak s denisovany, tak s 

neandertálci. Podle odborného časopisu Nature vědci našli kůstku dívky, která se narodila před zhruba 

50 000 lety ze vztahu mezi denisovanským otcem a neandertálskou matkou. 

„Je to poprvé, co jsme objevili přímého potomka obou těchto skupin,“ řekla Viviane Slonová z 

Ústavu evoluční antropologie Maxe Plancka v Lipsku, který se na výzkumu podílel. Podle ní se dávno 

předpokládalo, že se obě skupiny také dostávaly do intimního styku, zatím ale chyběl důkaz. 

Nový objev vychází z nálezu půldruhého centimetru dlouhé kůstky, u níž výzkumníci nemohli na 

první pohled říci, zda patří hominidovi nebo zvířeti. Materiál se našel v roce 2012 v jeskyni v pohoří 
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Altaj na Sibiři nedaleko hranic mezi Ruskem a Mongolskem. Podle vědců patřila dívce ve věku 

nejméně 13 let. Buď šlo o část stehenní či pažní kosti nebo holeně. 

Kůstka se našla v jeskyni Denisova, která už vydala jiná svědectví o existenci druhu pralidí, jimž 

byl podle toho přiřazen jejich název. Analýzou posledního nálezu se podařilo rozlišit chromozomy, 

které dívka zdědila po svém otci a matce. 

„Nejprve jsem si myslel, že v laboratoři došlo k chybě,“ řekl švédský badatel Svante Pääbo, který 

se výzkumem denisovanů podrobněji zabývá. Když opustili Afriku, rozptýlili se neandertálci po 

Evropě a západní Asii, zatímco denisované se přestěhovali do východní Asie. Denisované i 

neandrtálci vyhynuli z neznámých důvodů. 

„Neandertálci a denisované možná neměli mnoho příležitostí se potkat, ale když už k tomu došlo, 

nezdá se, že by proti sobě měli nějaké předsudky,“ poznamenal s humorem. „Museli mít mnohem 

častější styk, než jsme předtím předpokládali, jinak bychom neměli takové štěstí,“ dodal. 

Druh homo se před 400 000 až 500 000 lety rozdělil na denisovany, neandertálce a homo sapiens, 

předchůdce současných lidí. Neandertálci vyhynuli asi před 40 000 lety, denisované zhruba před 30 

000 lety, v obou případech z dosud neznámých důvodů. 

Své stopy ale díky křížení zanechali i v genetické výbavě moderních lidí. Například asi pět procent 

genomu dnešních původních obyvatel Austrálie či lidí z Papuy-Nové Guineje pocházejí právě od 

denisovanů. Ostatní lidé s výjimkou černochů mají zhruba ze dvou procent genom neandertálců. 

https://relax.lidovky.cz/denisovan-se-...veda.aspx?c=A180823_082008_ln_veda_ele 

 

65. Pravěká dívka Denny a její rod. 

Lidové noviny | 29. 08. 2018 | Autor: Jaroslav Petr | Téma: Altaj – Jeskyně Denisova 

Na evropském a asijském kontinentu žily vedle sebe v pravěku nejméně tři druhy člověka, které 

se vzájemně křížily. Dva z těchto dřívějších lidských druhů nyní přistihli genetici takřka in flagranti. 

Zemřela před 90 000 lety, bylo jí asi třináct a do historie vstoupila minulý týden ve studii 

publikované vědeckým týdeníkem Nature. Její pomyslný rodný list nese místo jména jen přezdívku 

Denny, kterou jí obdařili vědci z lipského Institutu Maxe Plancka. Do rubriky „matka“ mohli vepsat: 

neandertálka. V kolonce „otec“ mohl figurovat denisovan. Jako místo narození uvedli: Denisova 

jeskyně, Altaj, Sibiř. 

V čem je Denny výjimečná? Nevíme ani, jak vypadala. Zbyl po ní jen dvoucentimetrový úlomek 

kosti a v něm dostatek DNA pro detailní analýzy. Když vědci vedení Viviane Slonovou poprvé 

přednesli výsledky čtení DNA z úlomku kosti svému šéfovi Svantemu Pääbovi, odmítl jim uvěřit.  

„Myslel jsem si, že někde něco zpackali,“ přiznal Pääbo v rozhovoru pro Nature. 

Viviane Slonová analýzy několikrát zopakovala a byla ochotná dát za šokující závěr ruku do ohně. 

Máme v žilách krev jiných druhů lidí 

Dlouho brali vědci jako fakt, že v Evropě a Asii žili před 40 000 lety vedle sebe dva druhy člověka.  

Pravěcí lidé druhu Homo sapiens přišli ze své africké evoluční kolébky. Neandertálci čili Homo 

neanderthalensis, dokonale přizpůsobení drsným podmínkám ledových dob, byli v Evropě a na 

západě Asie doma. Zásluhou Svanteho Pääba a jeho spolupracovníků se podařilo z kostí neandertálců 

izolovat DNA a kompletně ji přečíst. Přitom se ukázalo, že dnešním Evropanům kolují v žilách 

zhruba tři procenta neandertálské krve a že pravěcí lidé Homo sapiens se s neandertálci křížili. 

Jednoduchý obraz se notně zkomplikoval v roce 2011, když Pääbo s kolegy zveřejnili výsledky 

čtení DNA izolované z malého úlomku kosti nalezeného ruskými archeology v Denisově jeskyni na 

sibiřském Altaji. Kůstka měla patřit neandertálci, ale její DNA říkala něco jiného. Lišila se od dědičné 

informace pravěkých Homo sapiens i neandertálců natolik, že ji vědci připsali dalšímu druhu člověka.  

Archeologové zatím nenarazili v Denisově jeskyni ani nikde jinde na kompletněji zachovanou 

kostru či lebku a netuší, jak tito lidé vypadali. Nedali jim proto ani vědecké jméno a podle místa 

nálezu je nazývají denisovany. Z DNA současného lidstva vyplývá, že se pravěcí lidé Homo sapiens 

křížili také s denisovany. Některá asijská etnika si dodnes nesou kolem pěti procent denisovanské 

DNA. Další analýzy dokazují, že se vzájemně křížili i neandertálci a denisované. Přímý důkaz našli 
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ruští archeologové už v roce 2012, když v Denisově jeskyni našli malý kousek kosti. Označili ho 

kódem „Denisova 11“, ale známější je dnes po celém světě jako Denny. 

Přistiženi při činu 

Nynější analýzy Dennyiny DNA přichystaly Viviane Slonové a jejím spolupracovníkům velké 

překvapení. Dědičná informace denisovanů a neandertálců se v ní vyskytovala v poměru půl na půl. 

Mitochondriální dědičná informace, kterou lidé dědí výhradně po matce, vykazovala jasné 

neandertálské rysy. Rozložení neandertálských a denisovanských úseků DNA nepřipouští jiné 

vysvětlení, než že Denny měla za matku neandertálskou ženu a za otce denisovanského muže. Jde o 

jasný důkaz křížení neandertálců s denisovany, který navíc odpovídá na otázku, kdy a kde k takovým 

mezidruhovým svazkům docházelo. 

„Přistihli jsme je bezmála při činu,“ říká Svante Pääbo. „Zatím se poněkud zdráháme označit tu 

dívku za hybrida,“ dodává genetik. „Tím bychom se přiklonili k názoru, že neandertálci a denisované 

jsou dva jasně vyhraněné druhy. Jak ale ukazuje náš výzkum, hranice mezi nimi není úplně jasná.“ 

Ať už se vědci rozhodnou označit Denny jakkoli, neubere jí to nic na jedinečnosti. „Je to zřejmě 

nejúžasnější osoba, jaké jsme kdy přečetli genom,“ uvedl pro Nature genetik Pontus Skoglund z 

londýnského Institutu Francise Cricka. 

Úskalí a výhody mesaliance 

Známé ostatky denisovanů bychom spočítali na prstech jedné ruky. V této situaci se zdálo 

prakticky nemožné, že bychom narazili na člověka počatého denisovany a neandertálci. Proto se 

vědci nyní ptají, zda taková křížení nebyla běžnější, než jsme si doposud mysleli. Zvláště když 

denisovanský otec předal Denny dědičnou informaci se stopami neandertálských genů, které 

dokazují, že se jeho předci s neandertálci už v minulosti zkřížili. 

Pokud bylo křížení opravdu časté, pak stojíme před otázkou, jak mohli žít neandertálci a 

denisované vedle sebe po statisíce let a přitom nesplynout v jeden druh. Genetička Kelley Harrisová 

z Washingtonské univerzity v Seattlu se domnívá, že děti zplozené neandrtálci a denisovany mohly 

být neplodné nebo si přinášely na svět jiné vážné handicapy. Podle Svanteho Pääba žili neandertálci 

převážně v Evropě, zatímco denisované obývali Asii. Areály výskytu obou druhů člověka se 

překrývaly jen na několika málo místech, k nimž patřil i sibiřský Altaj. 

 Když se tu neandertálci a denisované potkali, neměli mezi sebou zřejmě žádné zábrany. Podle 

Pääba však k takovým setkáním docházelo jen vzácně. 

Foto popis| Vývoj pravěkých lidí Podle jedné ze současných teorií jsou neandertálci, denisované 

a moderní lidé našeho typu potomky dávného člověka heidelberského. Před 400–300 tisíci lety 

skupina lidí z linie člověka heidelberského opustila 

Foto popis| Afriku a brzy se rozdělila. Jedna větev zamířila do západní Asie a Evropy a vyvinuli 

se z ní neandertálci. Druhá větev osídlila východ a stali se z ní denisované. Asi před 130 000 lety 

se z heidelberského člověka v Africe vyvinul Homo sapiens – náš přímý předek. 

Foto popis| Dvoucentimetrový úlomek kosti dívky Denny, díky němuž vědci pomocí získané DNA 

poznali, že se neandertálci a denisované křížili 

Foto popis| Vnitřek Denisovy jeskyně, kde byla nalezena část dívčí kosti 

Foto popis| Místa nálezů pravěkých lidí starších 40 tisíc let 

Foto popis| ALTAJ Denisova jeskyně (nalezeny kosti neandertálců i denisovanů) 

Foto popis| Neandertálská žena 

 

66. Ostrovy z jiné planety. 

Koktejl | 31. 08. 2018 | Téma: Irán – Solné jeskyně Namakdan 

Reportáž z Íránu od Jolany Sedláčkové. 

Na samém jihu Íránu v provincii Hormozgán jsou dva fantastické ostrovy. Nic podobného jsem 

nikdy neviděla. Jsou úplně jiné než zbytek Íránu. Jako kdyby snad nepatřily ani na naši planetu. 

Ostrovy hrají barvami a ukrývají úžasné poklady v podobě jedinečných solných jeskyní a 

fascinujících skalních údolí a kaňonů. 
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Na ostrov Kešm (Qeshm) jezdí z pevniny několikrát denně přívoz. Trochu nás zdržuje zdlouhavá 

byrokracie spojená s přepravou našeho auta na ostrov. Cestujeme sem totiž vlastním autem z České 

republiky. Naštěstí jsou zde lidé, ostatně jako v každém koutu Iránu, neuvěřitelně ochotní a 

nápomocní. V místnosti pro řidiče kamionů přepravujících zboží na ostrov nás tedy dá hlavy 

dohromady hned několik a společně vyplňujeme jakési povolení pro vstup na ostrov. Nakonec 

vítězoslavně platíme lodní lístek v ceně 18 000 tumánů (asi 140 Kč) a najíždíme na trajekt.  

Proplouváme tyrkysově modrými vodami Hormuzského průlivu. Krajinu zahaluje lehký opar. Ve 

vzduchu je obrovská vlhkost. Teplota šplhá k 38 stupňům Celsia a nás zaplavuje pocit nesnesitelného 

horka. S přistáním na ostrově ale začínáme objevovat jedno úžasné místo za druhým. 

Mangrovový Les Hara 

Naše putování začíná na samém severozápadním výběžku ostrova, kde se na ploše 100 km 

čtverečních rozprostírá největší mangrovový les v Perském zálivu. Les dostal jméno Hara a co se týče 

rostlinných druhů, je zcela homogenní, vyniká však neuvěřitelnou rozmanitostí fauny. Žijí zde tisíce 

vodních ptáků a ryb. Návštěvník může proplouvat na lodičce zákoutími lesa, pozorovat volavky, 

jeřáby a naplno obdivovat tento úžasný ekosystém, který byl vyhlášen biosférickou rezervací 

UNESCO. To je ale teprve pouhý začátek. Vítr, déšť a mořské vlny během několika tisíc let vytvořily 

na ostrově jedinečné geologické struktury. Pro toto výjimečné bohatství se velká část ostrova stala od 

roku 2006 Geoparkem UNESCO, ostrov Kešm je tak prvním a dosud jediným geoparkem nejen v 

Iránu, ale také na celém Středním východě. 

Soutěska Chah-Kooh 

Podivuhodná skalní soutěska Chah-kooh jako kdyby vznikla v dílně nějakého surrealistického 

umělce. Nepracovaly zde ale šikovné ruce sochařského mistra, ale eroze a dešťová voda. Při 

formování těchto fantastických skalních útvarů sehrála také roli nepropustnost skalních materiálů, 

díky které se voda udržovala v kamenných bazéncích a dírách. V době naší návštěvy už bohužel 

skalní bazénky zejí prázdnotou. Voda se v nich drží maximálně do března, v průběhu roku se objevuje 

sporadicky po bouřkách. Výjimečné nepropustnosti zdejšího podloží si všimli místní obyvatelé už 

dávno. Uvnitř údolí vykopali hluboké studny, které využívají ke sběru pitné vody. Díky tomu každý 

poutník, který sem přijde, může i v těch nejúmornějších horkách spustit na laně vědro do studny a za 

okamžik svlažit své rty douškem ledové vody z hlubiny země. 

Údolí Hvězdy 

Nejnavštěvovanější geologickou zajímavostí Geoparku je ale údolí s půvabným jménem Star 

Valley – údolí Hvězdy. Místní věří, že toto snové skalní město vzniklo zásahem padající hvězdy 

(meteoritu). Také se říká, že tu prý v noci bloudí v uličkách mezi kamennými komíny duchové a 

nejrůznější přízraky. Procházet se tedy dá přímo po dně údolí, ale také nahoře po okrajích kaňonu.  

Skalní struktury jsou na mnoha místech velice křehké, a tak se návštěvník musí zdržovat na 

cestičkách důmyslně vyznačených pouze naskládanými kameny, které nikterak nenarušují onu 

magickou atmosféru tohoto nadpozemského místa. 

Solné jeskyně Namakdan 

Největší skvosty se však ukrývají v nitru vínově červených kopců na jihozápadě ostrova v podobě 

jedinečného komplexu solných jeskyní s nejdelší solnou jeskyní na světě. Objev této šest kilometrů 

dlouhé jeskyně učinili v roce 2006 speleologové z České republiky. Ze tří jeskyní můžeme 

samostatně navštívit pouze dvě. 

Ke vstupu do třetí jeskyně je potřeba povolení od managementu geoparku a speciální vybavení.  

Do solného dómu vcházíme obrovským otvorem ve skále. Pod nohama nám křupou světle růžové 

úlomky solných krystalů, které se ve světle baterek třpytí jako vzácné drahokamy. Ohromeni 

půvabem solného krasu postupujeme hloub a hloub do nitra země. Zdejší jeskyně se formovaly na 

podobném principu jako ty vápencové v Moravském krasu. Ze stropu rostou slané krápníky a 

rozličně tvarované krystaly soli. Vyskytují se zde také doslova čarovná solná jezírka a tůně. Různě 

barevné minerály vytvářejí na stěnách úžasné geologické struktury a mozaiky. Barva minerálů 

vypovídá o přítomnosti jednotlivých chemických prvků. Například červená barva představuje železo, 

žlutá ukazuje na výskyt síry. Tento neživý svět je však velmi křehký. Jakýkoli kousek solného 
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krystalu potřebuje ke svému vzniku stovky let, a na to by měl myslet každý návštěvník procházející 

úzkými chodbami solného dómu. 

Opuštěný ráj v zálivu Deirestan 

Kromě mnoha dalších geologických klenotů (např. Shour Valley, kaňon Karion) má ostrov ještě 

jedno skryté eso v rukávu. Na jeho jižním pobřeží se rozkládají opuštěné písečné pláže jako vystřižené 

z katalogu cestovních kanceláří. Krása a rozmanitost zdejších korálových útesů bývá přirovnávána k 

zahradám Šírázu, ornamentální výzdobě památek v Isfahánu či slavným vzorům koberců Qashqai.  

Voda bohatá na živiny slibuje obrovskou variabilitu všech žijících organismů a neuvěřitelnou 

pestrost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Není proto divu, že nejsilnější zážitek 

si odvážím právě odtud. Při východu slunce se nad zálivem válí zvláštní míhaje naprosté bezvětří.  

Vodní hladina připomíná sklo. Její hladký povrch nerozbije jediná vlnka. Mlžný opar tvoří jakousi 

clonu, poloprůsvitnou kulisu, kterou prochází paprsky slunce jako jednotná bílá záře. A pak se na 

okamžik objevují mořské želvy. Zvědavě vystrkují hlavu, kdyby si hrály se mnou na schovávanou. 

Je to nepopsatelný moment, prchavý okamžik. Mlha se roztrhává a rozplývá. 

Jak se vytrácí, mizí s ní i želvy. Kdybych nevěděla, že na písečné pláže na jihu ostrova připlouvají 

klást vejce karety pravé, asi bych i uvěřila, že to byl jen přelud. 

Ostrov Hormúz 

Snad ještě geologicky zajímavější je malý sousední ostrov Hormúz. S autem se sem přeplavit 

nelze. A tak si v přístavu od chlápka jménem Mustafa půjčujeme starou motorku v havarijním stavu.  

Světla nefungují, postrádá blinkry a nádrž drží doslova na vlásku. Jako dopravní prostředek se ale 

zdá být nakonec ideální. Na průzkum ostrova se vydáváme po jediné okružní cestě, která z velké části 

kopíruje pobřeží. Na Hormúzu téměř zcela chybí vegetace, avšak o to bizarnější krásy z říše neživého 

světa tu objevujeme. Odstíny barev se na povrchu ostrova střídají v nezvyklých kombinacích. Není 

proto divu, že si část ostrova vysloužila název Duhové údolí. Právě zde se vypíná v podobě vysokých, 

ladně tvarovaných věží obrovský solný palác. Kousek dál se mezi purpurově červenými horninami 

klikatí sytě žlutá sirná řeka. Rudé horniny se rozpadají na červený prach, který barví vše včetně vody 

v zálivu. V této měsíční krajině vzniklo kromě solných jeskyní i několik solných jezer, doplňujících 

tuto prapodivnou učebnici neživé přírody. 

Místní věří, že toto snové skalní město vzniklo zásahem padající hvězdy  

Co je Geopark UNESCO? 

Globální síť geoparku UNESCO zahrnuje geologicky výjimečná území, kde se nacházejí např. 

odkryvy hornin s nálezy vzácných nerostů či zkamenělin, a dále pak krajinu, která vyniká svou 

jedinečností a krásou. Smyslem této sítě je ochraňovat geologické bohatství planety Země a přispívat 

k dlouhodobě udržitelnému rozvoji těchto oblastí. Od roku 2015 existuje 119 globálních geoparku 

UNESCO ve 33 zemích. Donedávna bylo soustředění na geoparky především v Evropě a Číně, 

v posledních několika letech se geoparková iniciativa rozšířila po celém světě, takže v současnosti 

geoparky najdeme už na všech kontinentech. 

Na území České republiky představuje jediný globální geopark UNESCO Oblast Českého ráje. 

Foto popis| Mangrovové porosty na ostrově Kešm. 

Foto popis| Solný palác v Duhovém údolí na ostrově Hormúz. 

Foto popis| Ve fascinujícím světě solných jeskyní Namakdan může návštěvník procházet s 

baterkou v ruce a objevovat rozmanité útvary tvořené solí. Pozoruhodná solná jezírka. Křehká 

krása. 

 

67. 8 otázek pro: Michala Filippiho 

Koktejl | 31. 08 2018 | Téma: Irán – Solné jeskyně Namakdan 

speleologa a spoluobjevitele nejdelší solné  jeskyně  z Geologického ústavu AV ČR 

Jaké jsou hlavní aktivity sdružení NAMAK? 

Hlavními cíli sdružení NAMAK (persky sůl) je průzkum a výzkum solného krasu v Iránu. Laicky 

řečeno, hledáme, dokumentujeme a zkoumáme solné jeskyně a krajinu, ve které vznikají. 
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Čím je íránský solný kras specifický? Jak a kdy se toto území utvořilo? 

Vlastní horninová sůl se ukládala na dně mělkých moří již před více než 550 miliony lety v době 

předprvohorní. Mocné vrstvy soli pak přikryly další sedimenty, a teprve během druhohor a třetihor 

(před asi 200 až 60 miliony lety] byla sůl díky tektonickým procesům a vrásnění zdejších hor 

vytlačena tlakem nadloží z hlubin a vytvořila solná pohoří - takzvané pně nebo také diapiry. Na světě 

nenajdete místo, kde by bylo tolik povrchových diapirů a solných jeskyní jako v Iránu. Krajina pňů 

je velmi exotická, a to jak horninami a geologickými útvary, tak i faunou a flórou. Mnohá místa stále 

čekají na objevení. 

Na jihu Íránu jste objevili nejdelší solnou jeskyni. Jak výzkum probíhá a jaké zahrnuje 

přípravy? Může jít o život …? 

Ano jeskyně 3N (neboli Tří naháčů). V 90. letech to bylo docela jednoduché. Vyjelo se do terénu 

a hledaly se krasové útvary a jeskyně podle dostupných geologických map, a především nabytých 

terénních zkušeností. Pak se mapovalo pomocí kompasu s laserovým ukazovátkem, sklonoměru a 

pásma. Dnes už je to sofistikovanější, přípravné studium probíhá především analýzou satelitních 

snímků, které nádherně zobrazují povrchovou morfologii a sítě toků. Při vlastní dokumentaci se pak 

využívají laserové dálkoměry s elektronickými kompasy, propojené bluetooth modulem s PDA, tedy 

kapesním minipočítačem s dotykovou obrazovkou, na kterou se zaznamenávají hodnoty a kde je 

možno kreslit speciální tužkou. Mapování je tak přesnější a především rychlejší. A bezpečnost? Doma 

za barákem se cítíme bezpečně, a tak nejsme ostražití, a přitom nás může třeba srazit auto. Naproti 

tomu podzemí je obecně prostředí, kde si speleolog dává velký pozor, kam leze a co je okolo něj, a 

tato obezřetnost jej chrání. 

V souvislosti s nedávnou záchranou chlapců z thajské jeskyně, co byste amatérům doporučil před 

vstupem do jeskyní? Lidem, kteří nemají potřebné zkušenosti, jednoznačně doporučuji 

do jeskyní bez průvodce vůbec nevstupovat. A rozhodně ne do takových, kde jsou aktivní podzemní 

toky, byť občasné vázané na silné srážky. Těch rizik je v podzemí více a jak jsme na zmiňovaném 

příkladu viděli, takový „bezstarostný výlet" nemusí vždy skončit dobře. 

Českou republiku jste v Iránu svými vědeckými úspěchy zpopularizovali. Co ještě o nás 

Íránci vědí, kromě toho, že máme schopné speleology? 

Co se týká obecných znalostí, stále nás většinou mají za Československo, někteří Íránci znají 

hlavní město a jako dárek ocení české broušené sklo. Jelikož je tam velmi populární fotbal, tak skoro 

všichni znají Petra Čecha nebo Pavla Nedvěda. Je to o lidech a každý jednotlivec či tým reprezentuje 

svou zemi trochu jinak. My se snažíme našim kolegům i náhodným spoluúčastníkům našich expedic 

ukazovat, že Češi umějí v terénu tvrdě pracovat, že máme rádi srandu, že si vážíme pomoci a 

spolupráce místních, a že nám při expedicích nejde o uspokojení objevitelských ambicí, ale že chceme 

objevené přírodní krásy především poznávat a také chránit. 

Do Íránu jezdíte dlouhodobě, jak byste několika slovy popsal tuto zemi a její obyvatele? 

Já jsem v Iránu v souhrnu strávil už skoro rok během posledních asi dvaceti let a potkal jsem 

průřez lidí, tak jako jinde. Určitě narazíte i na zlodějíčky a křiváky nebo turistickému ruchu málo 

nakloněné jedince, ale v globálu se jedná o národ přátelský, lačný po informacích ze „západního 

světa". Tím, že je mnohde turista ještě vzácným úkazem, jsou zde lidé vůči cizincům více 

komunikativní a ochotnější poradit nebo fakticky pomoci. Jak jsme zjistili u kolegů, v jejichž 

rodinách jsme pobývali, Peršané mají často i podobný humor, podobné všední problémy nebo zájmy 

jako my. Rádi cestují, piknikují v přírodě, mají chaty a zahrady, sportují. Samozřejmě trochu jiní jsou 

lidé z odlehlých oblastí nebo kaškajští pastevci. Ti žijí trochu divokým způsobem a komunikace s 

nimi může být složitější. 

Ze zpráv z médií má člověk pocit, že Írán je nebezpečná země, jejíž hlavní ambicí je jaderné 

zbrojení. Je to bezpečná země pro individuálního cestovatele? 

Já myslím, že ať se zeptáte kohokoliv, kdo v Íránu byl, tak vám řekne, že se zde cítil bezpečně a 

že si tu cestu užil. Samozřejmě se můžete, tak jako v kterékoliv jiné zemi, dostat do nebezpečných 

situací, ale je na každém, aby načetl informace, konfrontoval je se svými cestovatelskými 

zkušenostmi, a pak se rozhodl, kam pojede a kam ne. Běžné turisticky známé destinace v Íránu ale 
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mohu jen doporučit. Je to zajímavá a pro nás exotická) země s převážně přátelskými lidmi a lze tu 

zažít nevšední zážitky. Ale tak jako jinde ve světě, jsou i v Íránu místa, kam lépe nejezdit anebo jen 

s dobrým a situace znalým doprovodem. 

* Zabýváte se aktuálně dalšími projekty na íránské půdě? 

V Iránu máme stále několik nedokončených témat. Zkoumali jsme mnoho oblastí a na 

domapování stále čeká několik jeskyní. Velkým kostlivcem ve skříni je rozpracovaný atlas íránských 

solných jeskyní, který by uvítali nejen speleologové ze zahraničí, kteří do Íránu občas jedou a 

potřebovali by informace, ale především místní. Ti totiž zakládají nové speleologické skupiny a 

začínají v oblastech také pracovat, a mimo nové objevy někdy „objevují" už to, co je již známo a 

zmapováno. 

 

68. Dokument ČT: Nejtěžší zápas. 

ČT 24 | 14. 09. 2018 | Téma: Tham Luang 

Redaktor 

„Je mi dobře, kyslíku je sice málo, ale nebojte se o mě a nezapomeňte na mou narozeninovou 

oslavu.“ 

Redaktor 

„Prosím, nedávejte nám potom moc úkolů.“ 

Redaktor 

„Nebojte se, jsme všichni silní.“ 

Martin Jonáš, redaktor 

Vzkazy psané ve tmě, zhruba 600 metrů pod zemí vyhladovělými dětmi, které neměly tušení, jestli 

je už brzy nečeká krutá smrt. Ozvěna příběhu, který nemá v dějinách obdoby. 

Moderátorka ČT 

V drama se změnil výlet thajských fotbalistů do známé jeskyně. 

Moderátorka CNN 

Záchranné oddíly v Thajsku bez přestání pracují na vyprošťování mládežnického fotbalového 

týmu. 

Moderátor ABC 

Klíčová zpráva. Zázračná záchrana v Thajsku. Desetidenní drama před očima celého světa. 

Martin Jonáš, redaktor 

23. června 2018, na Facebooku se objevuje tato fotografie. Mládežnický fotbalový tým ze 

severního Thajska, který si říká Divočáci, vyrážejí na výlet k jeskyni Tham Luang u hranice s 

Barmou. Nejstaršímu je 17, nejmladšímu 11 let. Vede je 25letý asistent trenéra. Na jednoho z nich 

čekaly doma dárky a dort. Toho dne měl oslavit sedmnácté narozeniny. To byl také důvod, proč jemu 

a celému týmu asistent trenéra dopřál výlet do proslulého jeskynního komplexu, jehož chodby se 

táhnou do délky zhruba 10 kilometrů. Do podzemí se chlapci vydávají často, jde o jejich oblíbený 

rituál. Přijímají tu například nové členy týmu a jejich jména zapisují na stěny, někdy pronikají až 8 

kilometrů hluboko. Svá kola přivážou u vchodu, vedle nich nechávají i batohy s pamlsky přivezenými 

na oslavu. Zdá se, že není důvod brát si s sebou jídlo, v podzemí chtějí strávit jen asi hodinu. V 7 

hodin večer hlavní trenér Divočáků kontroluje mobilní telefon, najde dvacítku nepřijatých hovorů. 

Volají mu rodiče malých fotbalistů, kteří se ještě nevrátili domů. Trenér se vydává tým hledat.  

Najde jen kola chlapců u ústí jeskyně, při pokusu sestoupit níž ho zastavuje voda, trenér vytáčí 

číslo policie. Nejistota, tápání, zoufalství. Na místo přijíždějí záchranáři, rodiče i novináři. Vědí, 

že jeskyně je nebezpečná a v období dešťů se z ní stává smrtelná past. Pátrání po chlapcích zpočátku 

připomíná bezradnou improvizaci. Vláda sice na místo posílá několik set vojáků, a také 110 

příslušníků speciálních jednotek thajského námořnictva, skvěle vycvičení vojáci, téměř nikdo z nich 

ale nemá zkušenosti s potápěním v jeskyních. Zasahuje ale šťastná náhoda. V blízkosti jeskyně žije 

Vern Unsworth, britský potápěč a nadšenec, který jeskynní komplex prozkoumal lépe, než kdokoli 

jiný. 
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Vern Unsworth, britský jeskyňář a potápěč 

Jestli jsou na dobrém místě, mohou přežít pět šest dnů. Ale voda stoupá a stoupá. Přijde chvíle, 

kdy uzavře i tento vchod do jeskyně. 

Martin Jonáš, redaktor 

Právě Unsworth řekne úřadům, že chlapci mají šanci na záchranu, jen když se Thajsko obrátí na 

zahraniční odborníky, ve světě začnou zvonit telefony. Komunita jeskynních potápěčů je malá, teď 

se mobilizuje po celé planetě. Vzniká unikátní celosvětová akce. V okolí jeskyně vyrůstá stanové 

městečko, do kterého se sjíždějí záchranáři, a také tito lidé. Rodiče a příbuzní dětí, s podporou 

buddhistických mnichů čekají, doufají, modlí se, znovu a znovu. A místo dobrých zpráv přichází další 

a další déšť. 28. června, 5 dní po zmizení chlapců přijíždějí první zahraniční odborníci. Nejdřív tým 

amerických vojenských potápěčů, poté řada dobrovolníků z Austrálie, Belgie, Velké Británie, 

skandinávských států a z mnoha dalších zemí. Jsou to ale právě Britové, kdo hraje klíčovou roli při 

vedení operace. 

Jessica Tateová, americká záchranářka 

Britští potápěči skutečně určují, jakým směrem se akce ubírá. 

Martin Jonáš, redaktor 

I ty nejzkušenější čeká, když ne peklo na zemi, tak peklo pod zemí. 

Čou Ja-Chuej, čínský potápěč 

Hlavním problémem je rychle tekoucí záplavová voda a téměř nulová viditelnost. Chodby 

uvnitř jeskyně jsou tak úzké, že se v nich zaseknou naše vybavení. 

Martin Jonáš, redaktor 

Navíc musí potápěči překonávat prudké proudy a tápat v extrémně stísněných prostorách. Čeká je 

tam bahno a ostré skalní výběžky. Ani po vynoření není život v táboře pro záchranáře stejný, až 35 

stupňů ve stínu, téměř 100procentní vlhkost a indicií, že jsou chlapci naživu, je přitom stále velmi 

málo. Boj s časem, boj se silami přírody. Záchranáři se snaží z jeskyně odčerpávat vodu, ani ta 

nejvýkonnější čerpadla ale zatím nedokážou překonat síly monzunu. Stoje zprvu snižují hladinu 

nanejvýš o 1 až 2 centimetry za den. Po jistou dobu navíc dobrovolníci omylem pumpují vodu zpět 

do jeskynního systému. Další pokus, jak chlapcům pomoci, thajští technici vrtají do stěn jeskyně to, 

co má být novým východem. Do přírodně vzniklých průduchů, takzvaných komínů, také vhazují 

balíčky s jídlem, mapami a mobilními telefony. Pocit, že se jedná o pokusy na pokraji zoufalství, je 

ale všudypřítomný. 29. června, znamení naděje. Džunglí v okolí naděje se rozléhá houkání sanitek, 

objevili potápěči chlapce? Vezou je ambulance do nemocnice k rychlému ošetření? Naděje, která 

rychle pohasíná. Pomoc spěchala pro 3 záchranáře, zranil je elektrický proud z kabelů natažených ke 

světlům a čerpadlům. 1. červenec, den narozenin Nota, jednoho ze ztracených chlapců, jeho rodiče 

neví, jestli je slavit, spolu s ostatními rodiči neviděli svoje dítě už přes týden. Odborníci spekulují, 

jestli vůbec mohou být ještě naživu. Bez jídla mohou vydržet zdravé děti poměrně dlouho, podle 

některých odhadů až 40 dní, mají ale zdroj pitné vody? Dostali se do některé z částí jeskyně, kde je 

dost kyslíku? Nepodlehli v temnotě zoufalství, které by je vedlo k nepochybně smrtícímu pokusu 

proplavat na svobodu vlastními silami? Hodně pochyb, hodně důvodů k zoufalství a právě v této 

nejtemnější chvíli přicházejí po stovkách a stále se množí, vzkazy a malby na sociálních sítích, 

amatérské i profesionální, od Thajců i lidí z celého světa, od lidí, kteří se odmítají vzdát naděje. Právě 

v den Notových narozenin se ale daří potápěčům zásadní průlom. Pronikají hluboko do podzemních 

chodeb za pomoci stálé základny v takzvané komoře 3. V jejich čele postupuje dvojice britských 

potápěčů, John Volanthen a Rick Stanton. V jeskyních patří ke světové špičce. 2. července mají 

namířeno na Patayu, po slavné pláži pojmenovaný suchý výběžek, kde by měli chlapci šanci na 

přežití. Čeká je zklamání, Pataya je prázdná. Přesto se pokusí proniknout ještě hlouběji do jeskyně. 

redaktor /citace: John Volanthen, potápěč/ 

„Kdekoliv byl v jeskyni vzduch, vynořili jsme se, volali, čichali. Je to běžná procedura při 

záchranných operacích. Cítili jsme děti dřív, než jsme je viděli.“ 

Osoba 

Kolik vás je? 
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Osoba 

13. 

Osoba 

13? To je skvělé. 

Martin Jonáš, redaktor 

Divočáci jsou zase na světě a všichni naživu. 10 dní poté, co zmizeli v podzemí. Je to šťastný zásah 

osudu. Jen jediný z chlapců mluví anglicky. 

Osoba 

Přijdeme. Dnes, mnoho lidí přijde. My jsme první. 

Osoba 

Co je za den? 

Martin Jonáš, redaktor 

Díky němu ale potápěči mohou začít komunikovat s vyhladovělými bytostmi, které v temnotě 

ztratily pojem o čase. 

Osoba 

Pondělí. Jste tu 10 dní. Jste velmi silní. 

Martin Jonáš, redaktor 

Jen pomalu a zvolna vyplouvají z temnoty jeskyně Tham Luang informace o tom, co mají chlapci 

za sebou a jak se jim podařilo přežít. Poté, co je v jeskyních zaskočila voda, museli udělat opak toho, 

co udělat chtěli, prchat před ní hlouběji a hlouběji do podzemního komplexu. Zhruba 4 kilometry od 

jeho ústí našli vyvýšené místo, alespoň pro tuto chvíli byli v bezpečí. Jednoho z nich trápil vedle 

strachu i pocit viny, 25letého trenéra Ekkapola, byl to on, kdo měl za své svěřence zodpovědnost, a 

také to byl on, kdo je odvedl do jeskyně okolo cedule, která varovala před nebezpečím v období 

dešťů. 

redaktor /citace: Ekkapol Chantawong, trenér/ 

„Slibuji, že se o děti postarám nejlépe, jak budu umět. Chci všem poděkovat za podporu a chci se 

omluvit rodičům.“ 

Martin Jonáš, redaktor 

Z viníka dramatu se ale také stává jeden z jeho hrdinů. Ekkapol je sirotek, od 12 let vyrůstal v 

buddhistickém klášteře. Práce s dětmi ve fotbalovém týmu se změnila v jeho životní poslání. Ve snaze 

odčinit chybu udělal trenér pro záchranu svých svěřenců vše, co bylo v jeho silách. Využil mimo jiné 

zkušenosti z kláštera. Učil chlapce překonávat strach, hlad i nečinnost meditací. Ani trenér, ani 

potápěči si v tuto chvíli ale nemohli být jistí, jestli jejich úsilí nebude marné. Chvíle nadšení vystřídaly 

chvíle vystřízlivění, nad zemí i v jeskyni. 

Osoba 

Budeme moci dnes odejít? 

Osoba 

Ne, dnes ne. 

Martin Jonáš, redaktor 

Potápěči mají za sebou tu snazší část svého úkolu. Chlapci jsou naživu, v tuto chvíli ale nikdo 

přesně neví, jak je dostat ven. 

Mikko Passi, finský potápěč 

Počasí se tu rychle mění. Začíná období monzunů, proto by bylo dobré dostat hochy ven co 

nejrychleji. 

Bill Whitehouse, Britská rada jeskynních záchranářů 

Jednou z možností je dostat je ven skrze zaplavené prostory jeskyně. Mluví se o tom, že by se 

naučili potápět. Upřímně, z mého pohledu je to hodně složité. 

Martin Jonáš, redaktor 

Spíš rozsudek smrti dodávají jiní odborníci. Dostat chlapce ven skrze úzké zaplavené chodby, 

naučit je potápět, zvládnout to nejtěžší z potápěčského řemesla, když umí sotva plavat? 

 



583 

  

Petr Slezák, potápěč, instruktor 

Když se někdo chce učit potápět v jeskyni, tak má za sebou roky vlastního tréninku a vzdělávání 

a obrovské praxe v potápění na otevřené vodě a teprv vlastně potom, to se bavíme o potápěčích, který 

mají stovky, možná tisíce ponorů, tak se ten člověk dopracuje k tomu, aby nejenom tréninkem a 

vzděláním, ale i psychicky zvládnul ty stísněné prostory, uzavřené prostory, případně horší 

viditelnost. 

Martin Jonáš, redaktor 

Přesto začínají záchranáři v okolí jeskyně trénovat na dobrovolnících rychlou evakuaci a v bazénu 

také potápění s dětskými dobrovolníky přivázanými k záchranářům. Ostatní varianty jsou totiž 

neméně problematické. Vrtání alternativního východu z jeskyně se nedaří. Nechat chlapce podzemí 

přežít až do konce období dešťů? To by pro ně znamenalo několik měsíců v těchto nelidských 

podmínkách s neustálým rizikem, že i jejich útočiště zaplaví voda. V jeskyni zatím o chlapce pečuje 

lékař. Musí ignorovat jejich naléhavé prosby o normální jídlo. Jejich vyhladovělý organismus by je 

zatím nesnesl, dostávají výživné roztoky, na povrch mezitím vynášejí potápěči stručné vzkazy. 

Redaktor /citace: Mick/ 

„Nebojte se o mě, stýská se mi po všech, po dědečkovi, mamince, po tátovi, po všech ostatních. 

Všechny vás miluji. Daří se mi tu dobře, námořníci jsou jako naši bratři. Starají se o mě. Miluji vás.“ 

Redaktor /citace: společný vzkaz/ 

„Jsme zdraví a silní. Je tolik jídel, na které se těšíme, až se odsud dostaneme, chceme pak rovnou 

domů.“ 

Martin Jonáš, redaktor 

Námořníci se snaží děti zabavit, hrají s nimi třeba šachy. Především jde ale o to zajistit, aby v 

komoře, kde přežívají, byl dostatek kyslíku. Péče spojená s obrovským rizikem, a také první obětí. 

Saman Kunan, bývalý thajský elitní námořník. 6. Července dopravuje zatopeným podzemím 

kyslíkové láhve pro zachráněné fotbalisty, jemu samotnému kyslík na cestu zpátky nestačil. Omdlévá. 

Jeho kolega ho sice vytáhne ze zatopené chodby, přes oživovací pokusy ale Kunan umírá. Smrt 

Samana Kunana ještě vít ztěžuje rozhodování tomuto muži, veliteli záchranné operace, 

kontraadmirálovi Apokornu Yogangevovi. 

Osoba 

Jestli je to tak nebezpečné, že tam bývalý námořník zemřel, neznamená to, že je to velmi 

nebezpečné pro děti? 

Osoba 

Ano, ano. Ale pokusíme se udělat všechno, najít bezpečný způsob, jak jim pomoci. 

Martin Jonáš, redaktor 

Špatné rozhodnutí znamená vynést nad dětmi ortel, před očima celého světa. Ukazuje se ale, že 

opatrnost není řešení. Intenzivním čerpáním se sice podařilo výrazně snížit hladinu v jeskyni, to však 

může být jen dočasný úspěch. Na neděli 8. července hlásí předpověď silné deště, krátce před tím 

navíc lékaři naměří v prostoru, kde chlapci přežívají, nebezpečně nízkou hladinu kyslíku. Velitelé 

akce se musí rozhodnout rychle a vzít na sebe nezměrnou zodpovědnost. 

Narongsak Osottanakorn, velitel operace 

13 profesionálních potápěčů vstoupilo do jeskyně, aby začali s vyprošťováním dětí. Ty vědí, jak 

bude celá operace probíhat. Dnes je den D. Jestli nezahájíme vyprošťování dnes, propásneme 

důležitou šanci. Vyprošťování začne dnes v 10:00. 

Martin Jonáš, redaktor 

Oznámení, které šokuje svět. Co umožnilo thajským velitelům odvážit se tak riskantní akce? Tohle 

je první trik. Celoobličejové masky v dětské velikosti, které do Thajska po obtížném shánění v 

Evropě přivezli britští potápěči. 

Petr Slezák, potápěč, instruktor 

Je to vlastně integrované vidění a dýchání do jednoho a pro ty začátečníky nebo pro ty laiky je to 

vlastně nejjednodušší forma, jak pod tou vodou mohou dýchat a nic si ani omylem třeba nestrhnout z 

obličeje. 
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Martin Jonáš, redaktor 

Thajské úřady odmítají říct, jaké léky přesně chlapci dostali, aby cestu pod vodou zvládli, potápěči 

jsou otevřenější. 

Redaktor /citace: Čajananta Piranarong, potápěč/ 

„Někteří spali, někteří kroutili prsty. Byli omámení, ale dýchali.“ 

Martin Jonáš, redaktor 

Sedativa chlapcům podávají zahraniční lékaři pod vedením australského doktora Richarda Harrise. 

U oslabených dětí, jejichž zdravotní stav přesně neznají, velký risk. Thajské úřady proto raději 

lékařům zajistily diplomatickou imunitu, vyhnuli by se tak stíhání v případě tragického nezdaru. 

Cestu akci prorazili tito muži, daleko méně nápadní hrdinové než potápěči. Stále intenzivnější 

odčerpávání, a také stavba hráze, která blokuje vodu na cestě k jeskyni, snižuje hladinu vody v 

podzemí. Bez toho by se záchranáři nemohli do hazardní akce vůbec pustit. 

Craig Challen, potápěč, lékař 

Většina z nich neumí pořádně plavat, natož se potápět. Byli jsem opravdu napjatí, jak to může 

dopadnout. A upřímně, vyhlídky byly špatné. 

Martin Jonáš, redaktor 

8. července, 10 hodin dopoledne místního času. Záchranná operace začíná. Armáda vyklízí stanové 

městečko, napětí stoupá. Na poli nedaleko vchodu do jeskyně čekají připraveny 4 vrtulníky, aby 

zachráněné okamžitě převezly do nemocnice. Tam už zase lékaři a sestřičky s velkou péčí chystají 13 

lůžek, pro každého ze ztracenců 1. Nejen oni doufají, že už je brzy všechny doufají a nejen oni o tom 

pochybují. Na cestu vzhůru se vydávají první 4 chlapci, ti nejmladší. V médiích se krátce na to 

objevují tyto a podobné nákresy, na kterých malí fotbalisté plavou. Ve skutečnosti jsou pod vlivem 

léků pevně přivázáni k potápěčům a ke speciálním lehátkům. Každé dítě táhnou, vlečou a strkají 2 

potápěči. Je to zdlouhavá, náročná, nervy drásající práce. Riziko hrozí neustále. 

Jason Mallinson, potápěč 

Byl jsem si jistý, že se dokážu dostat ven. Byl jsem si jistý, že neztratím vodící lano. Byl jsem si 

jistý, že dostanu ven to dítě. Nebyl jsem si jistý, že ho dostanu ven živé. Kdybychom s ním narazili 

tvrdě na skálu a strhli mu masku, bylo by po něm. Po pěti hodinách v jeskyni zapomenete, kde je 

stoupání. Zjistíte to až tak, že narazíte hlavou do stěny. Snažíte se dostat skrze stoupající chodbu, ale 

už si nepamatujete, jak vypadá. A snažíte se skrze ni dostat i dítě, které se horizontálně vznáší ve 

vodě. Snažíte se ho prostrčit. Zjistíte, že takto to nejde, přitáhnete ho zpátky. Zkusíte se skrze díru 

dostat sám - také to nejde. Strávíte několik minut na jediné překážce, snažíte se najít cestu. Je to velmi 

pomalý proces a velmi riskantní. Bylo to to nejriskantnější, co jsem v životě udělal, a také udělám. 

Ale byla to jediná možnost a my jsme se jí chopili. 

Martin Jonáš, redaktor 

Nejtěžší je první kilometr cesty. Několik míst je tak úzkých, že se skrze ně nemohou potápěči 

dostat s výzbrojí, musí kyslíkové lahve sejmout a prostrčit je chodbami, stejně jako svůj živý náklad. 

Nejužší místo, je široké necelých 60 a vysoké zhruba 40 centimetrů. Každých 40 minut se potápěči 

vynořují a kontrolují chlapcům životní funkce. Hlavní dvojici pomáhá zhruba stovka dalších 

rozmístěných kolem celé trasy. Na suchých místech chlapce nesou v nosítkách, jinde je přesouvají 

zavěšené na laně. Zhruba polovinu cesty ale musí zachraňovaní i zachránci absolvovat pod vodou. 

Zhruba po 5 hodinách se rozezní houkačky sanitek. První den operace končí triumfem. 

Narongsak Osottanakorn, velitel operace 

Po 16 dnech čekání jsme dnes opět uviděli tváře Divočáků. Dnešní operace byla úspěšnější, než 

se čekalo. 

Martin Jonáš, redaktor 

Ještě zdaleka není vyhráno. Pod zemí dál zůstává 8 chlapců a jejich trenér. Je ale jasné, že metoda 

na jejich záchranu funguje a má šanci na úspěch i v dalších dnech. Po zhruba 10hodinové pauze se 

celá akce opakuje, opět s naprostým úspěchem. Znovu houkají sanitky, znovu zní rotory vrtulníků. A 

do nemocnice přibývají další 4 pacienti, totéž se opakuje i třetí den. Jako poslední se do sanitky 

dostává trenér Ekkapol. Ještě na závěr operace přijde velké drama. Jen krátce poté, co se podaří 
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dopravit na povrch poslední nosítka, praskne jedna z největších hadic, které odčerpávají vodu z 

podzemí, to se začne zaplavovat s děsivou rychlostí, hladina stoupá zhruba o půl metru za 10 minut. 

Stovka záchranářů teď bojuje o vlastní životy. Někteří při úprku na místě nechávají vybavení, všichni 

se ale vrací na povrch. Oslavy mohou začít. Velký a nevyhnutelný risk, který vyšel. Všichni chlapci 

jsou naživu, stejně jako jejich trenér. Malí fotbalisté musí strávit týden v nemocnici, ztratili v průměru 

2 kila váhy, navíc hrozí nebezpečí, že si z podzemí přinesli vzácné infekce, včetně těch, které 

přenášejí vedle hlodavců i netopýři. Jinak jsou ale fyzicky v překvapivě dobrém stavu. 

Duangpeč Promteph, zachráněný člen týmu 

Ahoj, říkají mi Dom. Těším se na vepřovou nožičku s rýží. 

Osoba 

Co by sis dal? 

Adul Sarmon, zachráněný člen týmu 

KFC. Zrovna jsem kreslil. Toto jsou Ek, Nick, Note, Mick, Bew, Dom, Tii, Titan, Knight, 

Title. Toto jsem já a potom Mark. 

Martin Jonáš, redaktor 

Přijde ale také chvíle pro slzy, když se chlapci dozvídají, že za ně bývalý námořník Kunan položil 

život. Čeká je ale ještě jedna velká zkouška. Při pečlivě připravené tiskové konferenci předstupují 

před světová média. Hned na jejím začátku chtějí spolu s organizátory ukázat, že to, čím v podzemí 

prošli, ne připravilo o radost ze života. 

Osoba 

Takže jste se rozhodli v jeskyni strávit noc. Měli jste nějaké jídlo? 

Osoba 

Odpověď zní: Ne. Nic jsme s sebou neměli. 

Osoba 

Nesměl jsem myslet na jídlo. Jinak jsem měl ještě větší hlad. 

Martin Jonáš, redaktor 

Hrdinové dramatu se rozcházejí. Trenér Ekkapol může být klidný, žalobu proti němu nechystají 

ani rodiče svěřenců, ani thajský stát, nejen kvůli jeho úsilí o přežití dětí, jeho vinu relativizují i 

profesionální potápěči, poukazují na to, že monzun letos přišel mimořádně brzy, trenér také děti 

do jeskyně odvedl týden před kritickým obdobím uvedeným na výstražné tabuli. Zemi opouštějí i 

mozky a ruce operace Vern Unsworth, John Volanthen, Rick Stanton, s dalšími britskými potápěči, 

kteří se zapojili do akce, je v Downing street 10 přijímá premiérka jejího Veličenstva. Ve stejné době, 

kdy se tisíce lidí semknuly na jeho záchranu, umírali děti na mnoha místech na světě, při povodních 

v Japonsku, při bojích v Sýrii. Během záchrany těchto mladých životů se ale ukázalo, že svět se 

dokáže spojit při boji za to, co má smysl. 

 

69. Na záchraně se podílelo 10 000 lidí. 

ČT 24 | 14. 09. 2018 | Téma: Tham Luang 

Veronika Skřivanová, redaktorka 

Poslední chlapci se z thajské jeskyně dostali po 17 let, po 17 dnech. Pro porovnání. Chilští horníci 

strávili před 8 lety v zavaleném dole 69 dní, a to je vůbec rekord, kdy lidé takto přežili v zasypaných 

prostorách. V roce 2009 zůstali na 25 dní v zatopeném dole horníci v Číně, 11 dní pak trvala záchrana 

německého speleologa, pomáhalo při ní 700 lidí. Ale zpět do Thajska. Na záchraně chlapců se 

podílelo přes 10 tisíc lidí, na místě bylo víc než 90 potápěčů a z toho 40 thajských. Zapojilo se ale 

také víc než 300 zdravotníků a taky 2 tisíce vojáků. Přímo na místě pomáhali lékaři a důlní experti z 

celého světa. No, a přispěly i tisíce dobrovolníků. Tohle už jsou země, které se k záchraně chlapců 

přidaly. Británie poslala zkušený elitní potápěčský tým, který vedl ostatní jeskyňáře. Z Nizozemska 

přijeli odborníci na odčerpávání vody a například záchranné týmy vyslala i Austrálie, Čína nebo 

Japonsko. Pomoc ale nabídlo i Česko. To na místo vyslalo 2 hasiče. Kolik ta samotná záchranná 

operace stála? Přesná suma známá není. Většina nákladů ale údajně byla hrazena thajskou vládou.  
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Místní aerolinky například platily potápěčům letenky, přispěla ale také řada thajských podnikatelů, 

anebo zahraniční vlády, třeba USA ´do země na vlastní náklady poslaly třicítku příslušníků 

amerického letectva. 

Jiří Václavek, moderátor 

Tak tolik Veronika Skřivanová, Veroniko, díky, hezký večer. Pánové, i v řeči čísel, ta operace 

vypovídá o tom, jako by to bylo něco bezprecedentního, ta bezprecedentnost, to, že to nemělo nějaký 

předchozí, nějakou předchozí obdobu, to vyplývá jenom z té mediální pozornosti nebo skutečně to 

bylo v tomto směru naprosto bez obdoby?) 

ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Když jste ukazovali ty předchozí případy, tak se vždycky jednalo o dospělé lidi, Chile 69 dní, 

obdivuhodné. Horníci, speleolog, horníci a tohle vlastně byly děti a vlastně na ty děti se pohlíží, 

protože děti, to je naše budoucnost a lidi si chráněj děti a jakejkoliv zásah, pokud se jedná nebo 

jakýkoliv ohrožení dětí, všichni vnímají. To vidím u nás, jakmile samozřejmě se do jakéhokoliv 

případu zaplete nebo je tam zapojeno dítě, tak, tak ty kluci prostě, přestože to jsou tvrdý chlapi, tak 

prostě všichni zjihnou a všichni jsou z toho trošičku třeba i naměkko, protože záchrana dětí je prostě 

něco, něco výjimečného a něco strašně důležitého. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pane Nováku, bezprecedentnost z vašeho pohledu. 

Michal Novák, velitel stanice Čechy, Speleologická záchranná služba 

Určitě ano, ale zase si musíme uvědomit, že to je v podstatě, pohybujeme se na jiném kontinentu, 

jiný světadíl, jiný, jiný, zcela jiný mrav, jiný politický systém. Je dost pravděpodobné, že někteří ty 

jmenovaní jedinci v těch číslech nebyli úplně třeba nezbytně nutní, někde se tam počítají různé osoby, 

zdá se mi to číslo až skoro přehnané. Já si nedokážu vůbec představit to organizovat a víme v podstatě 

nebo já si myslím, že klíčových mohlo být 20, 30 jeskynních potápěčů, který opravdu rozhodovali o 

tom průběhu té akce. Určitě tam fungovala i jazyková bariéra, byli tam potápěči z celého světa, s 

různým vybavením, s různou technikou, tam bylo opravdu důležité ty stěžejní potápěče, aby řekli, 

tam musel bej někdo, kdo řekl, takhle to bude. I když tiskovou konferenci samozřejmě měli Thajci, 

tak věřím tomu, zatímco ty Angličani někde v tu chvíli působili v té jeskyni, okay, je to v Thajsku, 

Thajci mediálně prezentují ty výsledky, ale věřím tomu, že, že klíčovou roli hráli ti zahraniční 

specialisté v tom úzkém kruhu. Ono ti ani nejde v 90 lidech nebo /nesrozumitelné/ potápěčů 90, v 

takhle široké mase organizovat tu záchranu je velmi složité. 

Jiří Václavek, moderátor 

Mimochodem, zdá se mi to, že Thajsko jakoby se snažilo zpětně to obrovské nasazení, ty finanční 

prostředky obracet ve svůj prospěch teď mediálně? 

Michal Novák, velitel stanice Čechy, Speleologická záchranná služba 

Nechci tohle hodnotit, asi jste zkušenější tady v televizi, abyste to posoudili. Pro nás je důležité 

to, že to dobře dopadlo. Samozřejmě ty čísla jsou extrémní. My jsme sledovali, měli jste tady, máte 

tady, je tady vidět Německo, 11 dní speleolog tisíc metrů pod zemí, to je další pro nás speleology 

bezprecedentní záchranná akce, kdy se týden vůbec nevědělo, jestli se zachraňuje, až pak se teda 

řeklo: „Ano, jdeme, zkusíme to.“ Takže pro nás třeba tato akce je stejně významná a stejně 

bezprecedentní jako tato a podílelo se na ní mnohem méně lidí než tady, takže toto je otázka spíš pro 

vás, jestli, jestli ty čísla nejsou zbytečně jako nafouklá. 

Jiří Václavek, moderátor 

Dobrá. Já se komentáře zdržím, to není můj úkol, ale přesto ano, máte pravdu. Kdybychom tam 

měli připojit Českou republiku, navazuji na dotaz diváka Anti, zda česká speleologie zažila něco 

podobného? Možná podobně vypjatého. 

Michal Novák, velitel stanice Čechy, Speleologická záchranná služba 

Ono, v podstatě takto podobného ne, ale stalo se několik případů, kdy to v jeskyni uvěznilo 

jeskyňáře, dokonce došlo i k smrtelným nehodám, ale samozřejmě není to, tento případ je velmi 

specifický, je velmi extrémní hned několika faktory. Je to množstvím osob, je to věku osob, to 

znamená, že to, že se to po světě stává speleologům, to je celkem běžné. To, že občas to štěstí u nich 
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nestojí a ten návrat nebo ta akce nedopadne dobře, je taky běžné. Prostě víme to, když tam lezeme, 

víme, že malinko riskujeme, ale snažíme se tomu předcházet těma, to jsou roky a dny a hodiny, které 

strávíme v těch jeskyních, dostáváte se dál a dál, hloubš a hloubš, stejně jako při tom jeskynním 

potápění, to je až poslední stupeň potápěče. To znamená, že tisíc metrů pod zem jako 

německý speleolog, který sestoupil a něco se mu tam stalo, je zase až ten poslední level toho 

nejzkušenějšího jeskyňáře, to znamená, že to má spousta dní, hodin, roků vývoje a až pak si řeknete, 

ano, a teď se můžu pustit do tohoto dobrodružství. Všichni to vnitřně víme, tady to je trošku jiný 

případ, je, že to byli pro nás v podstatě civilisti, s tou jeskyní, říká se, že teda tam chodili každoročně, 

minimálně ten trenér, že je tam vodil, ale nevím, kolik těch chlapců tam už někdy před tím bylo, jaké 

zkušenosti mají jinde, a předpokládám, že moc, moc se v jeskyních nepohybují. 

Jiří Václavek, moderátor 

Pane Vodičko, vy už jste popisoval ten rozdíl mezi tím, co jste o tom, co se děje v okolí té jeskyně, 

viděl na místě, jak jste to vnímal tam a jak jste to vnímal ex post, které nové informace jste se o tom 

dozvěděl? Jak široký byl ten nejužší okruh v uvozovkách vyvolených, kteří měli ty nejaktuálnější 

informace? 

Ppor. Petr Vodička, velitel čety, Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Ty nejaktuálnější informace tam samozřejmě měl velitel záchranných prací, což byl guvernér 

provincie, armáda, ministerstvo vnitra a v podstatě některé informace nejsou, se postupně udály, 

stejně jako jste ukazoval na začátku tu animaci, tak tam v televizi šly různý animace, al jak to bylo 

doopravdy, to je pouštěli po kapkách. Prostě nejdřív jednou prosáklá informace o tom, že je trošičku 

jakože nadopovali, trošičku omámili. Pak o těch nosítkách. Ještě pořád mi z toho není jasný, panu 

kolegovi taky ne, jestli v těch nosítkách trávili celou cestu nebo část cesty, protože tam prezentovali 

úzké místo 40 centimetrů, tam uváděli i 35 centimetrů, což třeba v těch nosítkách, jestliže je tam 

nějakej větší zlom, je velmi obtížné proplout. Postupně se to dozvídáme ty další věci. Konečně tady 

byly skutečně i ty záběry toho, co se dělo v okolí, ty ohromný čerpání, snaha prorazit, prorazit štolu 

nebo alespoň, prorazit alespoň otvor. Údajně tam udělali asi sto děr a nikam to nevedlo, prostě 

postupně se snažili se dostat k těm chlapcům a prostě nešlo to. Takže postupně se, řekněme, ty 

informace pouštějí, objevují, nicméně nejdůležitější informace je, že jsou venku. 

Jiří Václavek, moderátor 

Jednou větou, neznamenal jsem informaci o tom, že by byly při tom transportu děti sundávány z 

těch nosítek, nebo? 

Michal Novák, velitel stanice Čechy, Speleologická záchranná služba 

Já naopak až teď poprvé jsem u vás viděl, pravděpodobně, poprvé nákres, že v tou, v těch nosítkách 

šli celou dobu, toto je věc zatím jakoby spekulací, ale pravděpodobně máte nejčerstvější informace.  

Já jsem se k žádné nebo žádná oficiální zpráva, natož nějaká speciálně technicky se speciálními 

technickými a ty, který nás by zajímaly, nevyšla, to znamená, že až u vás jsem viděl obrázky, kde to 

bylo takto vyjeveno, a proto já jsem hned na začátku říkal: "Ano, tak to já jsem říkal už během 

záchranné akce, že takto my bysme se snažili k té záchraně přistoupit. Po celou dobu být zajištěn v 

těch nosítkách“. 

Jiří Václavek, moderátor 

Možná se časem dozvíme ještě něco víc k tomuto momentu. 

 

70. Potvrdili nejstarší známou kresbu světa. 

Haló noviny | 20. 09. 2018 | Téma: Jihoafrická republika – jeskyně Blombos 

Tým archeologů uveřejnil studii, podle níž shluk červených čar na kousku kamene objeveném v 

jihoafrické jeskyni představuje nejstarší známou lidskou kresbu. Po sedmi letech testů vědci 

vyhodnotili, že čáry vytvořila ruka člověka před 73 000 lety, informoval deník The Guardian. 

Nejstarší doposud známé nástěnné kresby objevené ve Španělsku a v Indonésii vznikly maximálně 

před 40 000 lety. Přelomový objev učinili archeologové v pobřežní jeskyni Blombos v Jihoafrické 

republice, kde se v minulosti našlo mnoho artefaktů z dob před 70 000 až 100 000 lety. 
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„Nový držitel rekordu nejstarší kresby na světě je starý 73 000 let a stojí za houby,“ poznamenal 

na Twitteru posměšně technologický web Motherboard. The Guardian zase komentuje, že úlomek z 

jihoafrické jeskyně neoplývá půvabem jako obraz od Da Vinciho ani teplem Rubensova díla, ale jeho 

důležitost je srovnatelná. 

Významný kamínek je dlouhý jen několik centimetrů a devět čar na něm netvoří žádný 

rozeznatelný obrázek, ale vědci mají za to, že jsou výsledkem vědomé činnosti. Zároveň se domnívají, 

že byly součástí větší kresby vytvořené „pastelkou“ z červeného okru. Úlomek podle nich pochází z 

kamene používaného na drcení barevné horniny na prášek. Nalezen byl už v roce 2011 a odborníci 

jej poté zkoumali s cílem stanovit, jak se na něj barva dostala. 

„Tohle je nejstarší známá kresba v dějinách lidstva. Co to znamená? Nevím. Vím jen, že to, co se 

nám může jevit jako velmi abstraktní, mohlo něco znamenat pro lidi z tradiční společnosti, která to 

vytvořila,“ řekl badatel univerzity z francouzského Bordeaux Francesco d’Errico, který se na 

výzkumu podílel. „Věděli jsme o mnoha věcech, které Homo sapiens uměl, ale nevěděli jsme, že 

tehdy uměli kreslit,“ řekl deníku The New York Times hlavní autor nové studie Christopher 

Henshilwood. Co přesně měla prehistorická kresba znázorňovat, pro tuto chvíli vědci netuší, 

Henshilwood ji ale za bezvýznamnou čmáranici nepovažuje. 

„Jsem přesvědčen, že (čáry) nejsou pouhými náhodnými značkami. Myslím, že je to rozhodně 

symbol a je tam nějaký vzkaz,“ dodal. 

 

71. Speleologie na hranici života a smrti. 

NEW express | 21. 09. 2018 | Téma: Tham Luang 

Sledoval je celý svět. Příběh dvanácti thajských chlapců - fotbalistů a jejich trenéra v 

zatopené jeskyni se stal dramatem se šťastným koncem. Osmnáct dní trvalo, než opět všichni spatřili 

světlo světa. 

Fotbalový tým sportovců ve věku od 11 do 17 let se ten den chystal na výlet s asistentem trenéra 

Ekkapolem Chantawongem, který měl kluky poprvé na starosti úplně sám. Výlet do hor Dong Nai 

Non, jež jsou známé nádhernými vodopády a tajuplnými jeskyněmi, měl být jakýmsi 

teambuildingem. Vše vycházelo podle plánu, ovšem jen do chvíle, kdy se rozhodli vydat se do hloubi 

jedné z jeskyní a na stvrzení vzájemného pouta se podepsat na stěnu. Skupina však ignorovala 

varování před nebezpečím vstupu do sluje a vydala se na 2,5kilometrovou cestu do jejích útrob.  

Mezitím se venku strhla průtrž mračen. Přívalový liják zatopil přístup do jeskyně a tým po 

vysvícení baterek zůstal uvězněn v černočerné tmě. Bez jídla, pití a v nejistotě, zda je vůbec někdo 

najde. 

Záchranáři chlapce našli po devíti dnech. Do jeskyně jim denně pod vodou dopravovali potraviny, 

pití, přikrývky a léky. Hasiči nepřetržitě odčerpávali vodu, bylo ale třeba vymyslet plán, jak malé 

fotbalisty z vězení co nejrychleji dostat. Několik zemí včetně České republiky vyslalo do Thajska 

odborníky i materiální pomoc. Brzy bylo rozhodnuto, záchranáři děti naučí plavat a poté je s pomocí 

dýchacích přístrojů vyvedou ven. 

Kurzy potápění dostávali od 4. července, o čtyři dny později byla vysvobozena první skupinka. 

Velká část cesty za denním světlem přitom vedla pod hladinou. Aby děti nepanikařily, dostaly 

před vstupem do vody léky proti úzkosti. Trojčlennou skupinku vždy vedl zkušený potápěč, který 

razil cestu. Za ním plaval jeden z fotbalistů, jako poslední pak další potápěč, jenž chlapce tlačil. 

Při záchranných akcích v zatopené jeskyni zemřel bývalý příslušník thajského námořnictva. Podle 

úřadů muž, který se na záchranné misi podílel jako dobrovolník, ztratil pod vodou vědomí a 

zdravotníkům se ho už nepodařilo oživit. 

Thajský úřad, který má na starosti správu parků a ochranu přírody, uvedl, že jeskyně bude 

nepřístupná minimálně šest měsíců. Zdejší jeskynní komplex bude zřejmě přeměněn v muzeum.  

Příběh mladých sportovců se pravděpodobně dočká také filmového zpracování. 

O zfilmování projevily zájem už dvě produkční společnosti. Ještě než bylo z jeskyně vytaženo 

všech 13 lidí, oznámilo americké studio Pure Flix, že na místě jsou jeho producenti, dělají interview 

se záchranáři a sbírají materiál pro případný snímek. Michael Scott, spoluzakladatel studia, které 
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produkuje převážně filmy s křesťanskou tématikou, žije v Thajsku. Jeho manželka prý vyrůstala s 

bývalým potápěčem thajského vojenského námořnictva Samanem Gunanem, který při záchranné misi 

jako jediný zahynul. 

 

72. Mallorka - největší ostrov Španělska 

chytrazena.cz | 7. 10. 2018 | Téma: Mallorka – Dračí jeskyně 

Mallorca je největší z Baleárských ostrovů, leží v západní části Středozemního moře přibližně 200 

kilometrů od Barcelony, hlavního města Španělska. 

Na ostrově je krásná příroda, dlouhé písečné pláže s romantickými zátokami a vysokými 

skalnatými útesy. Najdete tady krásné historické památky a můžete si pochutnat na rozmanité 

středomořské kuchyni. Jih ostrova patří mezi rušnější a sever zase mezi klidnější místo. 

Palma de Mallorca se nachází na jihozápadě ostrova. 

Patří mezi hlavní město s mezinárodním letištěm. U pobřeží leží největší gotická katedrála ostrova 

- Katedrála světla. V těsném sousedství katedrály stojí palác Almudaina. Muzeum Španělska - 

prohlídka zbraní a významných budov španělské architektury. Bývalý královský hrad Castell de 

Bellver, kde je krásný výhled na město, nebo také náměstí Palma de Mallorca. Nedaleko od hlavního 

města se nachází slavné Oceanárium Palma Aquarium. 

Podzemní Dračí jeskyně 

Dračí jeskyně se nacházejí na východním pobřeží 65 km od hlavního města. Komplex 

krápníkového království a podzemní síně vytvořené přírodou se rozkládá na ploše 2 kilometrů. Jezero 

Martel je s délkou 177 m umístěno v podzemní jeskyni. U jezera se konají krásná hudební a světelná 

vystoupení. 

Can Picafort 

Letovisko na severu ostrova v oblasti Alcúdie, původně rybářská vesnice. V letovisku je krásná 

dlouhá písečná pláž Playa de Can Picafort. Z přístavu vyplouvají výletní lodě do přírodních parků 

Formentor. Park Natural a Cap Menorca. Park Natural je chráněná oblast na jihovýchodním pobřeží. 

Oblast je krásná díky zachovalé přírodě, nádherným plážím a zálivům. Cap menorca je druhý největší 

ostrov Baleár, klidný ostrov s krásnou přírodou, bujnou vegetací a vysokými útesy. 

Mys Formentor 

Poloostrov tvoří severovýchodní cíp Mallorky, na jeho konci stojí maják. Patří mezi nejkrásnější 

hornatá místa Středomoří. K majáku, kde jsou krásné výhledy na krajinu můžete dojet autem nebo 

autobusem. Zajímavá silnice, která se zvedá v ostrých serpentinách, vás dovede k majáku, kde jsou 

krásné výhledy na krajinu. 

Alcúdia 

Město ležící v severní části ostrova, dělí se na více částí, nejvíce je oblíbený přístav Port. Nachází 

se tady zachovalé městské hradby i domy z doby okolo 13. století. Po hradbách se můžete procházet, 

jsou tady pěkné výhledy na okolní města. Je tady aréna z 19. století a malé římské divadlo. Konají se 

tady pravidelně trhy v neděli a v úterý. V létě tady slaví svátek svatého Jakuba. Na slavnostech 

probíhají divadla, býčí zápasy a konec svátku zakončí ohňostroj a koncert filharmonie na hradbách. 

Ostrov Mallorka nabízí krásná místa k poznání, nejen přírodní, ale také historické památky. 

http://www.chytrazena.cz/mallorka-nejvetsi-ostrov-spanelska-43379.html 

 

73. Nepijte. Objevujte. 12x více chladu. 

Travel digest | 02. 10. 2018 | Radka Typltová | Téma: Evropa 

V tuctu nejkrásnějších evropských jeskyní se po horkém létě dokonale zchladíte. Pokud vám pak 

bude zima, zahřejte se kvalitním tekutým sluncem. 

1. Postojna (slovinsko) 

Postojenská jeskyně je považována za jednu z nejkrásnějších na světě. Nedaleko odsud najdete 

známý Predjamský hrad „vrostlý“ do skály. Do podzemí vás zaveze vláček. 
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Cestou uvidíte bělostný Sněmovní sál, následně červený dóm i tzv. člověčí rybu – macaráta 

jeskynního. Tenhle slepý endemický živočich žije jen v balkánských krasových jeskyních. Nikde 

jinde na světě ho nepotkáte. 

2. Modrá jeskyně (capri) 

Do dechberoucí jeskyně se dostanete jedině vleže – na dně malé loďky. Světlo sem proniká 

průduchy pod hladinou, voda ho filtruje do magicky azurové. Donedávna lidé věřili, že se tu prohánějí 

mořské panny a nymfy. Na Capri doplujete trajektem z Neapole. Pokud cestujete po Amalfském 

pobřeží, zkuste třeba výletní loď ze Sorrenta. 

3.    Slovenský kras (Slovensko) 

Rozsáhlé krasové území po obou stranách slovensko-maďarské hranice nabízí fascinující 

procházky nitrem Země. Najdete tu jeskyni Krásnohorskou i Pohádkovou. Za zmínku stojí i 

zaledněná propast Silická lednice. Nevynechejte ani jeskyni Domica, kde se můžete plavit po 

podzemní říčce Styx a spočinout v chodbě, která připomíná ženský klín. Najdete tu i nejstarší známé 

nástěnné malby Slovenska. 

4.  El Castillo (Španělsko) 

Jeskyně na severu Španělska ukrývají vůbec nejstarší malby na světě. Na rozdíl od Altamiry nebo 

Lascaux se tu můžete nechat uhranout originály a pustit svoji mysl na autentické toulky časem. Ve 

dvou výše zmiňovaných „Sixtinských kaplích paleolitu“ vám ukážou jen kopie.) 

5. Jeskynní komplex Frasassi (Region Marche, Itálie) 

Do největšího prostoru prošpikovaného obřími třpytivými krápníky by se vešel celý milánský 

dóm. Některé mají na výšku až 20 m. Bonusem je půvabná kaple v jedné z přilehlých jeskyní. 

6.    Psychro (Kréta) 
Podle legendy se tu narodil a před svým miminožroutským otcem skrýval vládce bohů Zeus. 

Krápníková jeskyně leží na náhorní plošině Lassithi v pohoří Dikté. Připravte se na pořádný  

výšlap. Nebo si najměte osla, který vás doveze až ke vchodu. 

7.    Lamprechtsofen (Rakousko) 

Jedna z nejhlubších jeskyní na světě údajně skrývá poklad loupeživého barona Lamprechta. Svou 

kostru si v ní odložilo už několik neúspěšných hledačů. Prohlídka probíhá bez průvodce. Smějí sem 

i psi, ale jen ti zdatnější. Stále aktivní říční systém může při silném dešti nebo tání sněhu jeskyni 

částečně zaplavit. 

8.   Optimistická jeskyně (Ukrajina) 

Přes 14 milionů let starý, 230 kilometrů dlouhý podzemní šperk se třpytí v růžových a žlutých 

odstínech. 

Představte si místo, kde vládne ticho, za hranicí času a prostoru, bez vazby na vnější svět. Tady 

nepotkáte tisíce turistů, kteří vnímají svět přes displej mobilu. Tady potkáte sebe. 

9.   Javoříčské jeskyně (Česko) 

Jedny z vizuálně nejatraktivnějších českých jeskyní s překrásnou a bohatou krápníkovou 

výzdobou najdete nedaleko Olomouce. 

Kromě stalaktitů a stalagmitů tu můžete obdivovat i kamenné záclonky nebo tzv. excentrické 

krápníky, které popírají zákony gravitace. Psy nechte doma, nesmějí sem. 

10.   Gorhamské jeskyně (UK) 

Mořskou jeskyni v Gibraltaru, kterou obývali neandertálci, navštívil i apoštol Pavel. Předem 

objednané prohlídky podléhají přísné roční kvótě. Můžete si je objednat na č. (+350) 200 74289 nebo 

e-mailem na neanderthals@gibmuseum.gi. 

11.   Kungurská jeskyně (Rusko) 

70 jeskynních jezer, bezpočet krápníků i masu ledu osvětluje laserová show. Dobře se tu budou 

cítit alergici i astmatici. Zdejší vzduch je totiž naprosto prost mikrobů. Leží jen 4 km od nádraží, kde 

staví transsibiřské rychlíky. Doveze vás sem pravidelná autobusová linka. 
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12.  Eisriesenwelt (Rakousko) 

Největší ledovou jeskyni na světě mají u sousedů. Teplota těsně pod nulou vyžaduje správný ohoz 

i obuv (včetně čepice a rukavic), převýšení 134 metrů dostatečnou fyzičku. K jeskyni vás vyveze 

nejprudší rakouská lanovka. 

 

74. Chlapci ze zatopené jeskyně se dočkali. V televizi potkali velký vzor 

tnbiz.cz | 15. 10. 2018 | Téma: Tham Luang 

Před rokem je nikdo neznal, teď jsou miláčky celého světa. Dvanáct mladých fotbalistů s trenérem 

mají po vysvobození ze zatopené jeskyně turné po světě a užívají si popularity. Teď je dokonce 

překvapil i jejich idol.  

Byli pozvání na finále mistrovství světa, tam se ale bohužel nedostali. Z jeskyně, ze které kvůli 

záplavám nemohli uniknout více než dva týdny, je vysvobodili příliš pozdě a lékaři jim výlet zakázali.  

Teď si ale užívají popularity.  

Na slavném stadionu Munumental si zahráli proti velkoklubu River Plate a poté se zúčastnili i 

slavnostního zahájení olympijských her mládeže. Manchester United je pozval na Old Trafford. Teď 

je zkrátka zná úplně každý.  

Pomohla i tomu známá americká komička Ellen DeGeneresová. Ta si pozvala mladé fotbalisty i s 

jejich trenérem do svojí show a poskytla jim nezapomenutelný zážitek. Setkání s jejich idolem 

Zlatanem Ibrahimovičem.  

„Myslel jsem si, že já jsem statečný, ale tenhle tým je daleko statečnější, než jsem byl kdy já,“ 

přiznal Zlatan. „Ukázali týmovou spolupráci, klid, víru. Takže to je pravděpodobně nejlepší tým na 

světě,“ pochválil švédský útočník thajské fotbalisty.  

Na konci jim navíc předal dresy s jeho jménem, týmové oblečení týmu LA Galaxy, za který 

Ibrahimovič hraje a VIP vstupenky na zápas. Sláva mladých Thajců se tak rozšiřuje i na americký 

kontinent. 

 

75. Spisovatelka Klára Janečková představila novinářům svoji novou knihu 

klubnovinaruzlin.cz | 16. 10. 2018 | Téma: Slovinsko 

V pořadí desátou knihu nazvanou Pád do tmy vydává v těchto dnech spisovatelka Klára Janečková.  

Novinářům román představila v pondělí 15. října na tiskové konferenci ve Zlíně. Děj románu 

tentokrát situovala do jeskyňářského podzemí ve Slovinsku, kam se osmnáctiletá Tereza Brašová 

uchýlí před otčímem, který ji sexuálně zneužíval. Ve slovinských jeskyních začne pracovat jako 

průvodkyně v největším krasu Evropy a časem se proslaví jako záchranářka. Mezitím Petr Brašov 

šplhá po politickém nebi s touhou stát se poslancem. Když zajistí, kde Tereza žije, násilím ji donutí 

vrátit se do Prahy, aby její popularity využil pro svou mediální kampaň. Seznámí Terezu se svou 

novou rodinou. Při pohledu na jeho další nevlastní dceru Petru je Tereze jasné, že je rovněž Brašovou 

pedofilní obětí.  

Brašov si navíc vydržuje mladou milenku Danielu, na níž ukájí své deviantní choutky. Nemůže se 

proto smířit s tím, když ho nečekaně opustí. Raději by ji viděl mrtvou než s někým jiným. Ke svému 

záměru získat ji zpět zneužije nebohou ustrašenou Petru. Tajně Danielu s Petrou v autě sleduje.  

Zaútočí na ni a zraněnou nechá bez pomoci na silnici. Petra vše nahlásí na policii. Rozjíždí se 

mediální aféra a poté soud. Na jedné straně stojí vlivný politik, na druhé jeho dvě oběti, kterým nikdo 

příliš nevěří. Tereza se o všem dozví ve Slovinsku a pochopí, že už nemůže dál mlčet. Rozhodne se 

také vypovídat a poslat nenáviděného otčíma konečně za mříže … 

V průběhu tiskové konference odpovídala renomovaná spisovatelka ze Zlínského kraje na dotazy 

týkající se jak jejích tvůrčích aktivit, tak i problematiky jejího civilního zaměstnání.  

Spisovatelka Klára Janečková žije na Kroměřížsku a pracuje jako školní psycholožka ve dvou 

základních školách v Bystřici pod Hostýnem. Psychologii přednášela také na Univerzitě Tomáše Bati 

ve Zlíně. Je vdaná a vychovává dceru. 
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76. Cesta nehybným časem v 80 světech 

babylonrevue.cz | 16. 10. 2018 | Bohumil Macháček | Téma: Francie – Jeskyně zapomenutých 

snů 

(rozbor nenapsané recenze filmu Wernera Herzoga Jeskyně zapomenutých snů)  

První dojem, který bych popsal, by byl ten, že už počáteční záběry filmu, kdy se kamera velmi 

rychle přibližuje ke kamenité vinici a záběr přejde na stezku, vytesanou ve vápencové stěně za ní, do 

sebe doslova vtáhly moji pozornost. Ale kam vlastně? Do dění filmu až na druhém místě. Především 

kamsi velmi hluboko, do jedné z intenzivních vrstev či jader mého bytí, mého života. A psát si recenzi 

svého vlastního života?  

I film sám má celou řadu hutných jader, o kterých by mi bylo pochvalně se zmínit, ale ta nejspíš 

nebyla jeho tvůrci vyzáměrována a působila na mě ryze intimně, na principu déja vu. Jako bych 

kroužil kolem něčeho, co jsem prožil, ale prozatím mi chybí spojení, souvislosti. Krátký záběr, 

osamělá věta ve vyprávění – na tom se recenze nedá stavět. Ten film nebyl pro mě filmem, to bylo 

znamení – pár osamělých stop na rozcestí, nalomená větvička, ukazující jistým směrem.  

Mladý archeolog (který na sebe mezi řečí prozradí, že – než se dal na vědeckou dráhu – pracoval 

v cirkuse jako artista a žonglér) se svěřuje, jak musel jeskyni Chauvet přestat navštěvovat, protože 

se mu začaly zdát příliš barvité sny o jeskynních lvech. O těch nakreslených i těch živých.  

Bytí jeskyně mu proniklo do života. Já si vůbec nedovedu představit, co by se dělo, kdybych se 

na místě ocitl „in the flesh“ já, když při pouhém pohledu na „prezenční listinu“ (otisky dlaní a prstů 

rumělkou na skalní tabuli) zprostředkovaném kamerou okamžitě vím, co to je. A že to není to, co o 

tom běží na plátně. 

Když vědecká pracovnice se vzezřením a pronikavým pohledem vědmy popisuje, kterak pomocí 

exaktních metod odhalili, že jeden z červených otisků zanechal na kameni muž vysoký asi 180 cm, 

se zlomeným malíčkem na pravé ruce, jehož stopy lze identifikovat ostatně i dále v hloubi jeskyně, 

zatočí se mi náhle hlava, rozbuší srdce a pravá ruka se mi sama od sebe zvedne k očím, abych 

prozkoumal svůj malíček. A to všechno, prosím, v bezpečí kinosálu, dvanáct set kilometrů od údolí 

Ardeche.  

Pokud přijde řeč na místní a dobové reálie – na klima, hojnost a druhy zvířeny, na stezku putujících 

ve stínu a chladu alpského ledovce -, něco ve mně se už už hlásí, aby řeklo: „Ale prosím, o tom já 

bych mohl napsat celou disertační práci!“ Stejně tak při zmínce o sesuvu skal, který někdy v 

magdalénienu na tisíce let zapečetil přístup do jeskyně, je celé mé tělo rozvibrováno hromovým 

duněním, které muselo znít v duších lovců ještě po dlouhé roky, a jako bych stále viděl oblaka bílého 

prachu na obloze. Při konstatování, že „uvnitř jeskyně se pravděpodobně odehrávaly rituály, o jejichž 

povaze dnes nic nevíme“, se moje tělo jen uchechtne: „Kdybyste věděli! Ale je dobře, že nevíte.“  

Čím znepokojovali jeskynní lvi ve snech mladého francouzského archeologa, se můžu jen 

domýšlet, ale čím očarovala moje sny jeskyně Chauvet a Pont d´Arc, do toho mohu nechat 

ponahlédnout.  

Stojím opřen o kmen starého dubu a ze tmy za zavřenými víčky se závratnou rychlostí přibližuje 

postava ozářená ohněm. Je to statný muž oděný v kůžích, jinak ale má vzezření jamajského rastamana. 

Zubí se na mě širokým úsměvem, i očima, a napřahuje ke mně otevřenou dlaň pravé ruky se 

zakřiveným malíčkem. Přijímám a podávám mu ruku. Neodolatelným pohybem mě přitahuje k sobě. 

Nastává zápas. Snažíme se jeden druhého buď povalit na zem, nebo nějakým způsobem pohltit.  

Dupeme v ohništi. Až nyní vidím, že jsme na vrcholu jednoho z pilířů Pont d´Arc. Jsme do sebe 

zaklesnuti s nadlidskou energií, nikdo nemá navrch. Rozuzlení přináší smečka šelem – převažují vlci 

a rosomáci –, která nás obstupuje a rve naše těla bez rozdílu na kusy. Brzy je hotovo. Kolem 

doutnajícího ohniště se povalují kusy těl; nikde ale ani kapka krve.  

Odpojuji se, protože tuším, co by mohlo následovat, a nechci vědět, jaký bude výsledek. Čí postava 

se vztyčí na Pont d´Arc z popela jako Fénix. A nevím to dodnes. Zda je on v mém snu nebo já v jeho. 

Uznejte sami, že takovouto recenzi by si divák artového filmu nezasloužil! 

V recenzi by bylo potřeba se zmínit i o tajemném výjevu na sloupu v nejvzdálenějším sále jeskyně, 

okolo kterého se ve filmu chodí tak trochu jako okolo horké kaše. Nevědí si s ním rady. Asi bych se 
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odpíchnul od pasáže, v níž jsou prezentovány různá ztvárnění ženské postavy, takřečené Venuše, 

mimo jiné s komentářem, jak byl ideál ženské krásy té doby na hony vzdálen tomu dnešnímu. Mému 

určitě. Tady bych si byl neodpustil poznámku, že mít za kámoše cromagnonského lovce by mělo 

minimálně jednu nepopiratelnou výhodu – těžko bychom se přetahovali o nějakou twiggy, s 

odpovídajícími následky pro naše přátelství.  

Ta recenze, pokud bych ji byl napsal, by nebyla recenzí filmu Wernera Herzoga ani kouzelných 

výtvorů na stěnách jeskyně Chauvet, ale pokusem o recenzi neznámého duchovního života jejich 

tvůrců a jejich současníků a mého vztahu k němu. K bytí nesenému principy proměnlivosti a 

propustnosti, kterak je definoval na plátně šarmantní pán s elegantním knírkem.  

Moje tělo ví, k čemu poukazuje kresba na stalaktitu na konci jeskyně, jen já to nejsem schopen 

pochopit a přijmout. Její tvůrce, podle mne, neříká nic jiného nežli na druhém konci oblouku, 

táhnoucímu se přes 30 000 let, Henry Miller: „Všechny bytosti jsou od pasu dolů bratři.“  

Ta kresba zachycuje bizona objímajícího torzo ženské postavy s obnaženým klínem, od pasu dolů. 

 

77. Kraj kouzelníka Merlina 

Baví mě žít | 17. 10. 2018 | Baví mě cestovat | Michaela Vaňková | Téma: Jamajka 

Kdosi o něm napsal, že je jako krásný rám obrazu, z něhož někdo vyřízl plátno, protože nádherné 

pobřeží lemuje divoké vnitrozemí. Jenže pokud jste viděly některý ze zfilmovaných románů 

Rosamunde Pilcher, zasazených do Cornwallu, asi nebudete souhlasit. Tahle země má své magické 

kouzlo celá.  

Cornwall je nejméně osídlené anglické hrabství, ležící v nejjižnějším cípu britských ostrovů, na 

západ od velkých měst. Uchoval si dávné keltské tradice, nedotčenou přírodu i tajemné legendy, v 

nichž se vypráví nejen o kouzelníku Merlinovi a králi Artušovi. Zdejší obyvatelé si až do konce 18. 

století dokonce uchovali vlastní jazyk – kornštinu – a jsou na své keltské kořeny i bohatou minulost 

jaksepatří hrdí.  

Jamajka existuje  

Kdysi tu bývaly důležité zdroje bohatství a obchodu zejména díky těžbě cínu, mědi, olova, zinku 

a stříbra, ale když vzácné kovy došly, Cornwall zchudl a zapomnělo se na něj. Romantické pobřeží 

plné rozeklaných útesů a skalnatých zátok s jeskyněmi však bylo ideálním místem pro pašeráctví, 

jímž si místní přilepšovali k nuznému živobytí. Pašovalo se tu všechno možné a nejvyššího rozkvětu 

tato nepříliš bohulibá činnost dosáhla v 17. století, kdy stát zvýšil daně z alkoholu, čaje, tabáku a 

dalšího luxusního zboží. A když si přečtete slavný román Hospoda Jamajka, od spisovatelky Daphne 

du Maurier, která v Cornwallu žila a svá díla dokonce psala v kornštině (v roce 1939 jej zfilmoval 

Alfred Hitchcock), zjistíte, že právě Jamaica Inn uprostřed opuštěných vřesovišť byla ideálním 

útočištěm pro pašeráky v čele s hostinským Jossem Merlynem. Ti totiž naváděli lodě s výnosným 

nákladem na útesy, posádku pobili a zboží ukrývali právě v tomto nechvalně proslulém hostinci. Ten 

ostatně existuje dodnes, funguje jako hotel, a pokud se chcete bát, objednejte si údajně strašidelný 

pokoj č. 4. 

Malý výlet do ráje  

Vnitrozemí plné jizev po opuštěných dolech postupně zpustlo, ale nekonečná vřesoviště si své 

kouzlo uchovala. A protože i v Cornwallu sázejí na turistiku, nedávno tu byla otevřena stezka, která 

spojuje technicky zajímavá místa, a pracuje se také na zachování a opravě některých dolů. Nejvíc 

ovšem dnešní návštěvníky láká velkolepý botanický projekt Eden u St. Austellu na místě bývalého 

kaolinového lomu. Mohou si tam prohlédnout dva biotopy (tropický a středozemní), projít se deštným 

pralesem, zavítat do džungle a čeká je i procházka korunami stromů či kolem blyštivých vodopádů. 

Na pláže i za památkami  

Eden ale není jediné místo vábící návštěvníky. Cornwall skutečně nabízí úžasné pobřeží s 

nádhernými sceneriemi, půvabnými rybářskými vesničkami a dokonce i s plážemi s jemným pískem. 

K nejznámějším patří. Bude, St. Agney, Pranporth, Porthowan (tam rádi míří surfaři), Polzeath, 

Fistral Beach, Lusty Beach Glaze či Waegatea Bay u Newquay. A nemyslete si, že se nesmočíte, 

mořská voda není zdaleka tak chladná, jak by se mohlo zdát. Cornwall má relativně teplé a suché 
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klima a větší část země se těší z více než 1541 hodin slunečního svitu ročně. Pokud chcete poznat 

kulturní dědictví kraje, který je poset mnoha prehistorickými památkami, navštivte ruiny hradu 

Tintagel, údajného rodiště bájného krále Artuše (kouzelník Merlin si prý vyzvedl královské 

novorozeně v jeskyni přímo pod hradem), klášter St. Michael Mount, Minack Theatre či 

nejzápadnější bod Anglie Land´s End. Cornwall sice leží trochu stranou turistického ruchu, ale když 

se sem vypravíte, tajemná krajina i unikátní kultura na vás udělají nezapomenutelný dojem 

(www.visitcornwall.com)?  

Tipy pro gurmety V místních vodách se loví ty nejčerstvější ryby a mořské plody. Jsou výtečné a 

k místním specialitám patří i rybí koláč stargazy. Určitě ochutnejte také taštičky oggies plněné 

obvykle hovězím masem se zeleninou a cornish pasties, což jsou půlkruhové pirohy taktéž s náplní z 

masa, zeleniny nebo sýra. Pokud jste na sladké, pochutnáte si na vyhlášeném šafránovém koláči 

„saffron“ s kandovaným ovocem a rozinkami nebo na koláči „shortleberry“. Na čaj tu nedají dopustit, 

jsme přece v Anglii, a když si dáte cream tea, přinesou vám nejen ten nejkvalitnější čaj s kapkou 

mléka, ale jako přílohu navíc dostanete máslové bochánky scones. Na ně se maže jahodový džem a 

na závěr nikdy nesmí chybět clotted cream, což je tak hustá smetana, že se až blíží máslu.  

Mají tu pivo jako křen Co by byla Anglie bez piva? Pije se také v Cornwallu a to nejznámější se 

vaří v pivovaru v St. Austell. K plněným pirohům chutná opravdu skvěle. 

Foto popis:  Čarokrásné pobřeží s písčitými plážemi vábí do Cornwallu stále víc návštěvníků.  

Foto popis:  K proslulému hradu Tintagel patří také socha krále Artuše.  

Foto popis:  Přístav Padstow sice ztratil někdejší význam, ale uchoval si své kouzlo.  

Foto popis:  Budovy Edenu, které byly postaveny pro výzkumný a vzdělávací biologický program, 

připomínají golfové míčky.  

Foto popis:  Být v Cornwallu a nenavštívit hospodu Jamajku prostě nelze.  

 

78. Pod Velkou Fatrou se utopil 70letý houbař 

17. 10. 2018  horydoly.cz; Marcela Zoubková; Téma: Svět  

Černá vdova  

Slovenský houbař se utopil v potoce Javorina pod Velkou Fatrou. 70letého muže dva dny hledali 

policisté a členové horské služby.  

Dňa 17. septembra bola Horská záchranná služba príslušníkmi polície z Martina požiadaná o 

súčinnosť pri pátraní po nezvestnom 70ročnom mužovi. Podľa informácií od príbuzných sa ešte v 

predošlý deň vybral pravdepodobne na huby, no domov sa nevrátil. Pátracej akcie sa okrem iných 

zložiek a dobrovoľníkov zúčastnili aj záchranári vrátane psovodov z oblastného strediska Veľká 

Fatra. 

Počas prvého dňa prehľadali lokality, kde bol nezvestný podľa informácii svedkov naposledy 

videný a to časti mesta Vrútok - Karvaša a Bláhovca, Kolónia Hviezda, ale aj modro značený 

turistický chodník z Vrútok smerom na Minčol. Pátranie v ten deň skončilo s negatívnym výsledkom.  

V pátraní s účasťou horských záchranárov sa pokračovalo aj dnes 19. septembra od skorého rána.  

Opätovne boli s ešte väčším počtom nasadených osôb prehľadané vytipované lokality. V 

podvečerných hodinách sa nezvestného muža podarilo nájsť v potoku Javorina v Javornej doline, žiaľ 

bez známok života. Horskí záchranári telesné pozostatky nebohého muža nabalili a pomocou nosidiel 

UT 2000 pozemne transportovali na lesnú zvážnicu, kde boli odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a 

príslušníkom polície. Okolnosti a príčiny úmrtia budú predmetom vyšetrovania.  

Černá vdova 2018  

Litevec se zabil na Stredohrotu (Vysoké Tatry)  

Zkracoval si cestu přes skály a přišel o život (Křivoklátsko)  

Český ferátista se zřítil na Tauplitzalm (Totes Gebirge)  

Mladý turista si hrál na horolezce na Dračím štítu (Vysoké Tatry)  

Slovenští horolezci našli smrt pod Dračím štítem (Vysoké Tatry)  

Skákali do vody a dopadli na skálu (Mallorca)  

Dva turisté zahynuli v horolezeckém terénu (Vysoké Tatry)  
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Tři muži se utopili v rybnících a lomech (Česko)  

Tři české muže zabilo moře (Bulharsko a Egypt)  

Spadla do Krimmelských vodopádů (Alpy)  

Dva malí Vietnamci se utopili na Lhotě (Polabí)  

Polská turistka zkolabovala v dolině Ráztoka (Vysoké Tatry)  

62letý horolezec se sám pokusil vystoupit na Torstein (Dachstein)  

Horolezec Maroš Červienka zůstal v Major route (Mont Blanc)  

V Labi se topí plavci (Polabí)  

Uklouzla na sněhu pod Dachsteinem (Dachstein)  

Geokačeři hazardovali v kanále: 2 mrtví a 2 přitopení (Praha)  

Zasněženým žlabem Končisté se zřítil polský turista (Vysoké Tatry)  

Kolaps v Bachledovej doline (Vysoké Tatry)  

Nezvestného sa najsť nepodarilo (Strážovské vrchy)  

Pigne d´Arolla: 7 mrtvých skialpinistů (Walisské Alpy)  

Smrtelný pád z feráty na Skalke (Kremnické vrchy)  

Na Malé Chochule zkolaboval turista (Nízke Tatry)  

Do Hranické propasti se zřítil člověk (Hranický kras)  

Na Belé se utopila matky při raftingu (Vysoké Tatry)  

Český skialpinista se zřítil v Červeném žlabu (Vysoké Tatry)  

Slovák zomrel na infarkt na zjazdovke (Wiener Hausberge)  

Tři skialpinisté se rozdělili na Hoher Göll (Berchtesgadenské Alpy)  

Na Černé hoře se lyžař zabil o strom (Krkonoše)  

Lyžař narazil do sloupu lanovky na Portáškách a skonal (Krkonoše)  

Osamělý bruslař zmizel pod ledem na Orlíku (Vltava)  

Polák se zřítil z Kežmarského štítu (Vysoké Tatry)  

Paraglider Lednik zabil sebe a pasažérku na tandemu (Keňa)  

Lezkyně se zabila na umělé stěně K2 (Bratislava)  

Lavina zabíjela ve Velké Studené dolině (Vysoké Tatry)  

Polský skialpinista zahynul pod lavinou v Roháčích (Západné Tatry)  

Slovenský lyžiar skolaboval v Jasnej (Nízke Tatry)  

Českého lyžaře zabila lavina v Ischglu (Silvretta)  

 

79. Královi slídilové ve skále: Tajná britská operace Tracer (2) 

19. 10. 2018 stoplusjednicka.cz; Adolfa Hitlera, Franciscem Frankem; Téma: Gibraltar 

Miroslav Mareš Strategický význam Gibraltaru si během 2. světové války vyžádal bizarní plán 

pro případ, kdy by tato brána do Středozemního moře padla do rukou Němců… 

V roce 1940 vznikaly plány na obsazení Gibraltaru Německem. Británie pochopitelně nehodlala 

svoji klíčovou základnu vydat bez boje. Kromě Němců a Španělů se navíc obávala i italské intervence 

(její „žabí muži“ zaútočili na gibraltarský přístav opakovaně) a po vzniku vichistické Francie i aktivit 

tohoto loutkového státu, který nad skalisko vyslal i své bombardéry.  

Královi slídilové ve skále: Tajná operace Tracer (1)  

Již v roce 1940 Britové z kolonie evakuovali civilní obyvatelstvo (jednalo se asi o 17 000 lidí), na 

místě naopak zůstalo zhruba 30 000 příslušníků armády, letectva a námořnictva. A ti byli odhodláni 

k boji.  

Přípravy na obranu 

Oporou obrany pevnosti se staly části 2. královského pluku a 2. pluku lehké pěchoty lorda 

Somerseta, později doplněné o další oddíly a přetvořené na 2. gibraltarskou brigádu. Důležitou roli 

mělo pevnostní a protiletadlové dělostřelectvo a proti útoku z pevniny i z moře měly pomoci zátarasy 

i minová pole. Na území kolonie se uskutečňovaly také kontrašpionážní operace proti zvědům a 

sabotérům. Britové však byli realisté. Věděli, že pod soustředěným německým náporem se 

španělskou pomocí může i takto bráněná pevnost padnout.  
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Britská armáda by tím přišla nejen o základnu, ale také o veledůležitý přehled nad provozem v 

Gibraltarském průlivu. Skála, která tvoří velkou většinu Gibraltaru, byla již dávno před druhou 

světovou válkou protkána sítí tunelů sloužících jako zásobovací trasy pro dělostřelecké baterie a 

skladiště. A právě jedna z těchto podzemních prostor, vedoucí k baterii lorda Aireyho, měla umožnit 

speciální operaci, jež by přinesla možnost sledovat průliv i po obsazení Gibraltaru nepřítelem. 

Izolovaní stopaři. O tomto záměru se začalo uvažovat v roce 1940 v souvislosti se zprávami o 

přípravě operace Felix, jasnější kontury však nabyl až v létě roku 1941, kdy se za něj postavil ředitel 

Námořní zpravodajské služby (DNI) kontradmirál John Godfrey. Plán, zpracovaný do operace Tracer 

(v překladu stopař či slídil), spočíval v umístění speciálního šestičlenného týmu do uzavřené skalní 

komory, odkud by jeho členové pozorovali dění v Gibraltaru a podávali o něm rádiové zprávy do 

Londýna.  

Do konce roku 1941 byl ve výšce 410 m n. m. tajně vybudován podzemní komplex. V hlavní 

místnosti o rozměrech 14×4,8×2,4 m se nacházelo rádiové vybavení, generátory a ubytovací prostory. 

Klíčovou roli hrály dvě zamaskované pozorovatelny, propojené chodbami s hlavní místností, které 

také umožňovaly větrání. Z jedné byl výhled na přístav a z druhé do úžiny.  

Komplex dále tvořily toaleta, nádrž na vodu doplňovaná přírodní cestou a menší skladovací 

prostory. Energii k pohonu radiostanice vytvářely šlapací generátory. Původní vchod z chodby k 

baterii měl být zamaskován a zazděn. S prací týmu se počítalo na jeden rok, prodloužení nebylo 

vyloučeno.  

Hrstka statečných. 

Vše okolo operace Tracer se odehrávalo v režimu přísného utajení. Ti, kteří pracovali na stavbě, 

byli ihned po jejím skončení přesunuti na britské ostrovy. K operaci probíhaly speciální odborné 

konzultace, mimo jiné s odborníkem na přežití v extrémních podmínkách Georgem Levickem. Pomoc 

s rádiovým vybavením poskytla zpravodajská služba MI6 prostřednictvím plukovníka Richarda 

Gambier-Parryho. V malém kruhu zasvěcených byl i Ian Fleming, pozdější světoznámý autor románů 

o Jamesi Bondovi. 

Do samotného týmu byli vybráni muži mimo jiné z řad Královské dobrovolnické zálohy (Royal 

Naval Volunteer Reserve).  

Jednalo se o tři pozorovatele a současně rádiové operátory a dva lékaře – Bruce Coopera a Arthura 

Milnera. Šestici měl doplnit velitel, nad nímž admiralita dlouho váhala. Tým se stal kompletním v 

srpnu 1942 a ve stejné době se podařilo dokončit i závěrečné úpravy jeskyně.  

Tým do jeskyně. 

Pro operaci velení mimo jiné připravilo speciální manuál. Válka se však nakonec vyvinula tak, že 

ke spuštení Traceru nemuselo nikdy dojít. Úspěchy Spojenců v Africe a vylodění na Sicílii totiž 

učinily obsazení Gibraltaru nepravděpodobným.  

Dne 24. srpna 1943 proto přišel rozkaz naposledy zkusit rádiovou komunikaci a pak zazdít vchody. 

Po přísně tajné operaci zůstaly na Gibraltaru jen historky o skryté jeskyni pro samostatně operující 

pozorovatele. Admiralita si prostor zřejmě udržovala pro případnou opětovnou aktivaci v případě 

nepříznivého vývoje studené války a případ neodtajnila.  

Teprve v roce 1997 se skupině gibraltarských jeskyňářských a vojensko-historických nadšenců 

podařilo po dlouhém pátrání objekt nalézt. V roce 2007 promluvil o svých zážitcích poslední žijící 

člen týmu Bruce Cooper, který o rok později jeskyni navštívil. Následně k operaci poskytla základní 

informace i britská oficiální místa. Některé podrobnosti – včetně zbylých čtyř jmen šestičlenného 

týmu – jsou dodnes neveřejné. Prostory pro operaci Tracer se staly dalším z mnoha zajímavých 

historických památek na (či spíše v) malém kousku země pod správou britské koruny na severním 

břehu Gibraltarského průlivu. 

 

 

 

 

 



597 

  

80. Expedice objevila v Číně obří jeskynní dóm 

novinky.cz | 22. 10. 2018 | Borgis, a.s. | Téma: Čína – závrt Nongole. 

Unikátní objev se podařil britsko-čínské expedici v autonomní oblasti Kuang-si na jihu Číny. Našli 

tam obří jeskynní dóm pod obrovským otevřeným závrtem jménem Nongole. Dóm má podle 

průzkumu objem šest miliónů metrů krychlových a sahá až do hloubky 450 metrů.  

Společná britsko-čínská expedice se uskutečnila na počátku října. Pod vedením Čang Jüan-chaje 

z Čínské akademie geologických věd a Andyho Evanse, zástupce International Cave Association, 

sestoupilo do ústí jeskyně 19 expertů, kteří provedli 3D skenování celého komplexu pod Nongole.  

Součástí rozsáhlého jeskynního komplexu je i dóm, který sahá až do hloubky 450 metrů, což z něj 

podle vědců dělá nejhlubší krasový jeskynní dóm na světě. Původní prostředí je prakticky netknuté a 

veškeré sedimenty dobře zachované, což z jeskynního komplexu činí vynikající studnici poznání 

geologické historie celé oblasti. 

Čínsko-britská expedice objevila obří jeskynní dóm (video je bez zvuku). 

 

81. Štýrsko, hornické město Eisenerz 

idnes.cz | 22. 10. 2018 | Téma: Německo 

Město Eisenerz, ležící na hranici spolkových zemí Horního Rakouska a Štýrska, není žádné 

cestovatelské terno, ale pro milovníky zajištěných cest je to ráj.  

Podzimní prodloužený víkend je jednou z posledních možností slézt nějakou tu ferratu před jejich 

zimním spánkem. Už dlouho mám v hledáčku město Eisenerz, v jehož blízkém okolí se nachází hned 

tři kvalitní a těžké ferraty a tak kdy jindy je zdolat, než teď. Počasí bude parádní, terén kvalitní, takže 

zbývá, než sehnat druhého do party, protože jít sám na ferraty klasifikace C/D, by bylo hazardem. A 

je trochu symbolické, že jím bude Láďa, s kterým jsme letošní lezeckou sezónu začínali. Čtvrtek je 

trochu hektický pro oba z nás a tak si dáváme sraz až v 19 hodin s tím, že pojedeme tak dlouho, co to 

jen půjde, a uvidíme, zda dorazíme až do Eiseneru, nebo přespíme po cestě a ráno dojedeme zbytek 

cesty. V Soběslavi jsem o patnáct minut dříve, a tak si ještě třídím věci v karavanu a při tom zjišťuji, 

že jsem si doma nechal celou lezeckou výbavu! No super! Nezbývá, než naložit Láďu a otočit se do 

Tábora pro zapomenuté věci, čímž nabíráme téměř hodinové zpoždění. Na druhou stranu je to lepší 

varianta, než se vracet až z Rakouska. Doufejme, že jsem si tímto vybral svůj díl smůly a zbytek 

víkendu už bude podle našich představ. Po cestě si s Láďou ještě upřesňujeme náš program a podle 

počasí to vypadá, že jako první zdoláme ferratu Kaiser – Franz – Joseph Klettersteig, která vede po 

úbočí hory Roßlach 1.649 m, nad jezerem Leopoldsteiner see, kam přijíždíme pár minut před půlnocí. 

Pro zaparkování se nám nabízí šotolinový plac přímo u břehu jezera, ale nechceme porušovat zákaz 

nocování a tak se vracíme o pár stovek metrů zpět na malé parkoviště a rozšiřujeme malou kolonii 

českých vozů. Láďa vstává podle svého zvyku „už v noci“, ale mě naštěstí nechává gentlemansky 

vyspat až do sedmé hodiny, za což se mu odvděčuji přípravou snídaně a milým úsměvem (alespoň 

myslím, že je milý). Mezi tím, co my si hezky v teploučku snídáme, v okolních autech se probouzí 

život a čeští nadšenci horské turistiky postupně vylézají ze svých doupat a bivaků, aby i oni přivítali 

den. Při pohledu na teploměr mi naskakuje husí kůže a zodpovědně říkám, že tohle už by pro mě 

nebylo. Rouška noci nám včera zcela zahalila okolí, a tak se až nyní můžeme porozhlédnout, kam nás 

naše cesty zavály, vlevo od nás je zámek vévody Arnulfa Bavorského Leopoldstein, pod námi jezero 

a přímo před nosem Ro ß lach 1.649 m. Vše pomalu zalévají sluneční paprsky a je na čase zvednout 

kotvy. Po slabé půlhodince jsme u nástupu na ferratu a nyní jsou před námi čtyři hodiny krásného 

skalního lezení. Kromě délky, budeme muset zdolat i pár těžkých úseků a tak je na nejvýš důležité 

zachovat chladnou hlavu a nespěchat. Na první třetině cesty se musíme vyrovnávat ještě s jednou 

překážkou a tou jsou dvě pomalejší skupiny, které musíme opatrně přelézt, abychom se ocitli na samé 

špici všech lezců, kteří dnes míří vzhůru. Mezi tím se pod námi rozehrává nádherná přírodní kulisa 

se smaragdovým jezerem s křišťálově čistou vodou a protějším kopcem Kaiserschild 2.084 m, na 

jehož patě je velký zimní areál.  

Nezbývá, než na chvíli shodit batohy ze zad, usadit se na vyhřáté kameny a využít krátkého 

oddychu k malému posilnění, před závěrečným úsekem.  
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Všechna ta krása má však jeden kaz a to dost významný. Horizontu nad Eisenerem vévodí 

obrovský povrchový důl s nekonečným počtem teras, který postupně ukrajuje z masivu hory Erzberg 

1.464 m jeho bohatství, mimořádně kvalitní železnou rudu. Oddych je u konce a k vrcholu nám zbývá 

posledních pár desítek výškových metrů, které završí celkové, téměř kilometrové převýšení, jenž jsme 

dnes zdolali, ale ještě není konec. Chceme si dát malý nášup v podobě Rosslochhöhen Klettersteig, 

což je v podstatě obrovská jeskyně, zakončená komínovým průlezem. Na topo (schématická trasa s 

obtížností) se nám zdá, že i přes jeden úsek s obtížností E, by se dala tahle lahůdka zdolat, proto 

následujeme směrovky až k nenápadné jámě v zemi, kde začíná tato výživná ferrata. Slezení 

k jeskyni je bez problémů, ale následný úsek úzkým prostorem vzhůru je už na hranou naší ochoty 

riskovat. Být to v otevřeném prostoru, asi bychom do toho šli, ale tato speleologická podoba není nic 

pro nás.  

Balíme nádobíčko a začínáme se sestupem k jezeru, což je ta nejméně oblíbená část dne, která se 

nám mohla stát osudnou, když nás asi v polovině cesty, minul padající kámen velikosti melounu jen 

o pár metrů. I tohle je součástí lezení po skalách.  

Po šesti hodinách jsme zpět u karavanu, unaveni, ale nad míru spokojeni. Den vyšel na výbornou.  

Z původního plánu zůstat u jezera a trochu se povalovat na slunci musíme slevit, protože naše 

parkoviště se zahalilo do chladného stínu a tak měníme plán a přejíždíme do Eisenerzu, na krásné 

místo nad městem, do kterého se slunce opírá až do podvečera.  

Sobotní ráno už není tak optimistické, jako to včerejší, je o poznání chladněji a mraky visí tak 

nízko, že zcela zakrývá vrchol hory Pffafenstein 1.871 m, který chceme dnes přes ferratu Eisenerzer 

Steig zdolat. Naštěstí by se mělo počasí okolo poledne umoudřit a než dorazíme ke skále, což by nám 

mělo trvat asi dvě hodiny, bude obloha opět jasná. Uvidíme.  

Cesta vzhůru trochu bolí, včerejší sestup dal pořádně zabrat mým kolenům, ale to neznamená, že 

polevíme na tempu, ba naopak. Postupně míjíme malé skupinky trousící se po pěšině, abychom se asi 

v 1.550 metrech dostali jako první k počátku ferraty, čímž si zajišťujeme klidné tempo na skále, bez 

nervů a čekání. Kromě mlhy nás na počátku hodinu a půl trvajícího lezení, stíhá i silný vítr, což je na 

některých exponovaných místech hodně nepříjemné. Nicméně díky němu se zanedlouho trhá 

oblačnost a k vrcholovému kříži přicházíme za téměř jasné oblohy, čímž se nám otvírá pohled na 

jezero Leopoldsteiner see i hornické městečko Eisenerz s ohromným dolem. 

Jsme překvapeni jeho rozlohou, nekonečné terasy se proplétají jedna přes druhou a pohled z této 

výšky je fascinující. Dnes jsme si dobytí vrcholu nemohli naplánovat lépe.  

Sestup nám ještě okořenila ferrata Südwandsteig, kterou uzavíráme dvou denní lezení v okolí 

Eisenerzu. 

 

82. Část svitků z Mrtvého moře jsou padělky, majitel za ně zaplatil vysokou sumu 

23. 10. 2018 idnes.cz; Téma: Izrael – Kumránské jeskyně 

Washingtonské Muzeum Bible v pondělí oznámilo, že pět ze šestnácti kusů z jeho historicky velmi 

cenné sbírky svitků z Mrtvého moře, jsou padělky a nebude je nadále vystavovat. Podle odborníků 

jsou zkoumané fragmenty neslučitelné se starodávným původem a jde o moderní padělky. 

Americké Muzeum Bible se rozhodlo otestovat pět z celkem šestnácti fragmentů prastarých svitků, 

jejichž autenticitu už dříve zpochybnili historici. Prozkoumání jejich pravost dostali na starost 

němečtí badatelé z Federálního institutu pro výzkum a testování materiálu, podle kterých útržky 

„vykazují charakteristiky neslučitelné se starodávným původem”. 

„Přestože jsme doufali, že nám testování poskytne jiné výsledky, je to příležitost poučit veřejnost 

o důležitosti ověřování pravosti vzácných biblických artefaktů, o složitém testovacím procesu a naší 

snaze o transparentnost,” uvedl kurátor muzea Jeffrey Kloha. 

Muzeum loni zaslalo fragmenty na kontrolu do Berlína poté, co je zakoupil miliardář a zakladatel 

muzea Steve Green. Ačkoli není známo, kolik za ně Green zaplatil, podle listu The Guardian se jejich 

cena v dolarech vyšplhala na sedmimístné číslo.  

Měsíc před slavnostním otevřením v listopadu 2017 muselo navíc muzeum podle stanice Deutsche 

Welle zaplatit pokutu ve výši tří milionů dolarů (66 milionů korun) kvůli tomu, že ve své sbírce 
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schraňovalo přibližně pět a půl tisíc pašovaných historických artefaktů, včetně tabulek s klínovým 

písmem pocházejících z Iráku. 

Archeologové objevili dvanáctou jeskyni, kde se ukrývaly svitky od Mrtvého moře. Muzeum nyní 

bez padělků disponuje jedenácti fragmenty svitků. Ačkoli by zbývající část dokumentů měla být 

autentická, některé z nich přesto procházejí dalším ověřováním. Podle historika Kippa Davise z 

university v Trinity může být totiž padělků až sedm. 

„Mé dosavadní studie poukazují na vysokou pravděpodobnost, že nejméně sedm fragmentů ze 

sbírky Muzea Bible jsou moderními padělky. Zatím ale nemohu dělat závěry,” uvedl. Většina ze 

svitků z Mrtvého moře je podle Deutsche Welle pod bedlivým dohledem izraelských úřadů, které 

mají v držení od šestidenní války v roce 1967.  

Svitky z Mrtvého moře, považované za nejstarší známé rukopisy hebrejské Bible, byly objeveny 

mezi lety 1947 až 1956 v Kumránských jeskyních v Izraeli. Součásti objevu byly také staré 

náboženských texty, sepsané v aramejštině či řečtině. Nejstarší ze svitků pochází ze 3. století před 

naším letopočtem, nejmladší z roku 70. 

 
83. Jordánsko láká turisty do jeskyně, v níž měl žít biblický prorok 

novinky.cz | 23. 10. 2018 | Téma: Jordánsko – Lotova jeskyně 

Nalákat turisty do nepříliš známé jeskyně u Keraku chtějí jordánské úřady. Historické místo se 

totiž pojí s biblickou postavou proroka Lota, který měl jako jediný přežít zkázu Sodomy a Gomory a 

v jeskyni se usídlit. Aktuálně tam míří kolem 3500 návštěvníků ročně, píše agentura Reuters.  

Podle vedoucího archeologického výzkumu Mohammeda Zahrana má jeskyně mnohem větší 

potenciál. Pomineme-li náboženský aspekt, jde o obecně významnou historickou lokalitu.  

„Nejvýznamnějším místem oblasti je jeskyně proroka Lota. První osídlení oblasti můžeme datovat 

do rané doby bronzové zhruba 3200 let před naším letopočtem. Za dob byzantské říše sem přišli první 

křesťané a vybudovali tu kostel a klášter, protože věřili, že se tu usadil Lot po opuštění Sodomy a 

Gomory,“ uvedl pro Reuters Zahran. Jeden z návštěvníků Ahmad al-Abed si myslí, že ani spousta 

Jordánců nemá o místu ani potuchy. „Naneštěstí má jeskyně malou návštěvnost. Podle mě je to i 

kvůli malému zájmu ze strany médií, mnoho lidí o místu totiž neví. Při tom si myslím, že je důležité 

pro muslimy, křesťany i židy,“ tvrdí al-Abed. S tím souhlasí i další návštěvník Taher Abu Salah, 

podle nějž je skvělé mít takové místo ve své zemi. Turismus v Jordánsku utrpěl těžkou ránu v roce 

2016 po útoku na město Kerak, kde zemřelo 10 lidí, včetně jednoho kanadského turisty. Teprve v 

letošním roce začala čísla návštěvníků opět skákat nahoru. Zahran doufá, že nově příchozí cizinci se 

zastaví podívat nejen na světoznámou Petru, ale i do Lotovy jeskyně, která je podle něj rovněž 

významnou památkou.  

 

84. Chlapci z jeskyně brázdí svět. O víkendu přijeli na zápas „svého“ Manchesteru 

blesk.cz | 29. 10. 2018 | Czech News Center, a.s. | Téma: Tham Luang 

Jako ty nejvýznamnější hosty o víkendu přivítal anglický fotbalový klub Manchester United 

mládežnický tým z Thajska, jehož členové byli v létě přes dva týdny uvězněni v zaplavené jeskyni. 

Chlapce z klubu Wild Boars, „Divočáci“, v sobotu přijal trenér United José Mourinho, v neděli 

pak z manažerského boxu stadionu Old Trafford přihlíželi vítězství „Rudých ďáblů“ 2:1 nad 

Evertonem.  

Kromě Mourinha se 12 thajských chlapců a jejich trenér setkali také se současným tahounem 

anglického klubu Paulem Pogbou nebo s bývalou hvězdou United Erikem Cantonou, ukazují 

příspěvky na oficiálním twitterovém účtu klubu. Na nedělní zápas dostali klubové soupravy a šály a 

místa v boxu vyhrazeném pro vedení týmu.  

Pro Divočáky je to již několikátá podobná akce poté, co celý svět v červenci sledoval dramatickou 

záchrannou operaci, při které je potápěči během tří dnů po jednom evakuovali ze zaplavené 

jeskyně na severu Thajska. Na záchranné akci se mimo jiné podíleli dva čeští hasiči. ¨¨ 
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Na začátku října byli chlapci zvláštními hosty v Buenos Aires na olympijských hrách mládeže. Na 

místním stadionu, který v roce 1978 hostil finále světového šampionátu, se v přátelském zápase utkali 

s mládežnickým celkem předního argentinského klubu River Plate.  

Před dvěma týdny se pak mladí thajští fotbalisté objevili v talkshow populární americké 

moderátorky Ellen DeGeneresové. Chlapce ve věku 11 až 17 let přišel pozdravit i švédský kanonýr 

Zlatan Ibrahimovic, který nyní hraje za Los Angeles Galaxy. 

 

85. Do nitra země skrz jeskyně na Špicberkách 

hedvabnastezka.cz | 01. 11. 2018 | Téma: Špicberky 

První den na Špicberkách si dáváme „výlet na rozehřátí“. Dopadne to ale trošku jinak, než jsme 

čekali.  

V deset hodin dopoledne nás u hotelu nabírá sympatický průvodce a v dodávce již sedí asi šest 

dalších lidí. Opouštíme Longyearbyen a po krátké cestě zastavujeme na úpatí nedaleké hory. Z 

otevřeného kufru si bereme sněžnice, přilby a čelovky a když průvodce ukazuje, kam jdeme, jímá mě 

hrůza.  

Do ledové jeskyně. 

Naším cílem je ledová jeskyně položená v horském sedle vysoko nad námi. S kamarádem se oba 

živíme na židlích u počítačů, takže výšlap v tajícím sněhu, kde i na sněžnicích se boříme hluboko do 

sněhu a vody, nás slušně vyčerpává. Když se vydrápeme do sedla, mám pocit, že dostanu infarkt, a 

to měl být pohodový výletíček na rozehřátí. Vchod do ledové jeskyně vypadá jako medvědí brloh, je 

to prostě díra skoro kolmo dolů někam do sněhu. Pro klaustrofobiky hotová nirvána, většinu „cesty“ 

se plazíme nebo lezeme po čtyřech, po chvíli je možné se na moment postavit.  

Všechno je to ale magicky krásné, když čelovky prosvěcují ledové krystaly, rampouchy a obrovské 

kusy ledu. Cesta zpět dolů je o dost pohodovější, takže místo pocitu, že za moment vypustím duši, 

mám čas kochat se překrásnými scenériemi. Zastavujeme na doplnění tekutin, originální místní sirup 

z lesního ovoce smíchaný s horkou vodou je díky vysokému obsahu cukru skvělým nakopávačem a 

senzačně chutná.  

Zvířata z lodi 

Odpoledne, když jsem konečně zase začal cítit nohy, jedeme na výlet lodí za zvířaty. Pokud jste 

na Špicberkách v létě, většina výletů se odehrává na lodích a jsou zpravidla dlouhé, takže dobře 

zvažte, jestli je na to vaše vnitřní ucho připravené.  

Jedeme rychlým člunem asi dvě hodiny a Barentsovo moře bývá často neklidné, takže polovina 

posádky mění barvu od bílé po zelenou a snaží se to „rozdýchat“ na zádi lodi, kde na ně ale stříká 

voda. Vzhledem k tomu, že je venku kolem nuly a voda má tak o dva stupně více, není sprchování 

zrovna příjemné.  

Co se zvířat týče, je to doslova katastrofa, o velrybách a mrožích si můžeme nechat jen zdát, vidíme 

jen mořské ptáky a tuleně, a to je asi tak všechno. Jediným skutečně výjimečným zážitkem je oblečený 

Nor, kterého nacházíme plujícího ne ledové kře asi sto metrů od pobřeží v zálivu, kde se otáčíme k 

cestě zpět. Nabíráme ho na pochopitelně na palubu.  

Když si sundá beranici a vodotěsný oblek, se šibalským úsměvem nám oznamuje, že zdejší 

obyvatelé mají stylové koníčky, a když mají odpoledne volno, jdou si zadriftovat na ledové kry.  

Nakonec se ukazuje, že je to průvodce naší agentury, který si jel obhlédnout terény pro výlety s 

turisty na kajacích. Večer jdeme na sobí steak a v prudkém slunci jdeme utahaní před půlnocí do 

peřin.  

OutdoorTrip je globálním agregátorem na outdoorové zážitky a novým hráčem na poli travel tech 

startupů, který vznikl v České republice. Prostřednictvím své platformy pomáhá sbližovat agentury 

nabízející právě outdoorové zážitky kdekoli na světě a outdooristy, kteří hledají různé druhy 

venkovních aktivit a nová dobrodružství.  

Autor článku Michal Kříž je zakladatelem českého startupu, globálního agregátoru outdoorových 

aktivit OutdoorTrip.com. Je také spolumajitelem digitální komunikační agentury Dark Side a.s. a 

věnuje se i dalším aktivitám. Miluje cestování a poznávání jiných kultur, je velkým fandou filmů, 
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komiksů, architektury, vaření a dobrého vína. Od dětství miluje zajímavé stroje, především auta, 

motorky a letadla, ale když může plout kolem nějakého hezkého pobřeží na plachetnici, je 

nejšťastnější. Několikrát navštívil Čínu a USA, projel kus Indonésie, Evropu křížem krážem, ale byl 

třeba také na japonském tichomořském ostrově Okinawa, v Kanadě, Libanonu, Arabských Emirátech 

nebo za polárním kruhem na Špicberkách.  

Ne, to není medvědí brloh, to je „vstup“ do jeskyně…  

Ledová výzdoba uvnitř je krásná, jen je tu trochu těsno…  

Nor, driftující na ledové kře. Prý to dělají běžně, Špicberky.  

Ledové království, Špicberky. 

Ledu je tady rozhodně všude více než dost na to, že je květen, Špicberky.  

Beze zbraně byste neměli opouštět hranice města… 

Ledové království, Špicberky. 

 

86. Caminos. Ochutnejte příběhy vonící dálkami 

Karlovarské listy | 05. 11. 2018 | Strategic Consulting, spol. s r.o. | Téma: Venezuela 

Vydejte se do různých koutů světa, nechte se vytrhnout alespoň na jeden podzimní víkend z 

běžného životního rytmu a zaposlouchejte se do příběhů vonících dálkami, které si pro návštěvníky 

cestovatelského festivalu Caminos přichystali hosté dvanáctého ročníku. Konat se bude tradičně v 

karlovarském kině Drahomíra, letos to bude 2. až 4. listopadu. 

Festivalovým programem provede Jenda Herec, moderátor, bavič, konferenciér, uvaděč, zpěvák, 

recitátor a zejména hlavní tvář všech dosavadních Caminos festivalů. Zahájení v 16.30 hodin se zhostí 

svou neodmyslitelnou modlitbou, během festivalu přivítá všechny pozvané cestovatele a na závěr 

slavnostně udělí diváckou cenu včetně vylosování drobných cen pro návštěvníky festivalu.  

Páteční program festivalu odstartuje speleolog Marek Audy. Objevitel nejdelších pískovcových 

jeskyní světa provede návštěvníky Bránou do Ztraceného světa. „Když bůh tvořil Zemi, dal 

nejkrásnější hory, řeky, květiny i zvířata do Venezuely.  

Pak se zamyslel, že je to nespravedlivé a přidal tam Venezuelce, začíná své vyprávění. Cílem 

poslední expedice byla stolová hora Akopán na jihu země. Jeskyňáři s pomoci místních domorodců 

Pemonů vystoupali pěšky horským lesem na náhorní plošinu. V místech, kde lidská noha dosud nikdy 

nestála, zkoumali stovky metrů hluboké propasti. Výpravě se nevyhnuly ani vážné problémy. Při 

transportu se zřítilo letadlo a zahynul jeden z členů. Součástí projekce je i první český 3D 

dokumentární film: Domino -hra v podkroví ztraceného světa. 

Mezinárodně uznávaný vrakový potápěč Jindřich Böhm zas poodhalí mizející svět amazonských 

domorodců Waorani, kteří žijí v ekvádorském deštném v místech, kde bychom my přežívali jen 

obtížně. Až do roku 1956 neměl kmen žádný kontakt s okolním světem. Do dnešních dnů existuje 

nepříliš velká skupina tohoto etnika, která odmítá, a to velmi agresivně, jakýkoliv kontakt s vnějším 

světem. Říká se jim „nekontaktovaní“. Kontaktovaná většina „lidských bytostí“, jak zní překlad slova 

Waorani dnes žije už jen na čtvrtině svého původního území. Naftařské společnosti jim z jejich světa 

už nenechaly téměř nic.  

První den festivalu zakončí všem dobře známí herci Pavel Liška a Jan Révai, kteří se na čas stali 

Vandráky na cestě Střední Amerikou, aby poznali místní kulturu, dotkli se historie indiánských 

legend, zažili nečekané. A mnohem víc. 

Vybavili se kamerami, foťáky, dronem a spoustou techniky na zálohování dat, jako třetího do party 

sebou vzali Hynka Bernarda a za dopravní prostředek zvolili vlastní motorky.  

Historkami řádně nabitý den, co říkáte? A to bylo jen odpoledne. V sobotu i neděli běží program 

v Drahomíře od rána až do večera, v sobotu se začíná v 9.30 hodin, v neděli o půlhodinu později. Vše 

další k festivalu včetně podrobného programu, cestovatelských profilů i archivů cest najdete na webu 

caminos.cz. 

Foto popis:  Vandráci na cestě Střední Amerikou. Zleva Honza Révai, Pavel Liška a Hynek 

Bernard.  
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Foto popis:  Waorani – mizející svět amazonských domorodců představí Jindřich Böhm. Až do 

roku 1956 neměl kmen žijící hluboko v ekvádorském deštném pralese žádný kontakt s okolním 

světem.  

Foto popis:  Venezuela – Brány do Ztraceného světa. Přes civilizační džungli venezuelských měst 

navštívíme s Markem Audym tropickou džungli delty Orinoka s jeho indiány kmene Warao. 

  

87. Uvnitř hluboké jeskyně byla objevena záhadná kresba 

pravdive.eu | 08. 11. 2018 | Sputnik Cz | Téma: Indonésie – Borneo 

Archeologové objevili v hlubinách několikakilometrové indonéské jeskyně nejstarší jeskynní 

kresbu zvířete. 

88. V odlehlé jeskyni v Indonésii na Borneu našli vědci zatím nejstarší vyobrazení podoby 

zvířete 

08. 11. 2018 ČRo Radiožurnál; Český rozhlas; Téma: Indonésie – Borneo 

Jana Petrová, moderátorka  

V odlehlé jeskyni v Indonésii na Borneu našli vědci zatím nejstarší vyobrazení podoby zvířete. 

Jak uvádí časopis Nature, rudá silueta tvora podobného býku je stará nejméně 40 tisíc let a je tak o 

něco starší než podobná kresba nalezená v jeskyních ve Francii nebo ve Španělsku. Obraz na Borneu 

je velký půldruhého metru. V jeho blízkosti je taky obrys ruky a scéna s lidmi. 

 

89. Uvnitř hluboké jeskyně byla objevena záhadná kresba 

08. 11. 2018 almanach.cz; Téma: Indonésie – Borneo 

Archeologové objevili v hlubinách několikakilometrové indonéské jeskyně nejstarší jeskynní 

kresbu zvířete. 

Archeologové objevili v hlubinách několikakilometrové indonéské jeskyně, která se nachází na 

ostrově Borneo (Kalimantan), nejstarší jeskynní kresbu zvířete – býka. Stáří této jeskynní kresby se 

odhaduje na 40 tisíc let, což ji činí mnohem starší, než jsou podobné nálezy ve Francii a Španělsku. 

Okolnosti vzniku této kresby však dosud zůstávají neznámé. Uvádí se to v tiskové zprávě zveřejněné 

na Phys.org.  

Předpokládalo se, že první jeskynní kresby zvířat se objevily v Evropě. Tento objev však 

poukazuje na to, že znázornění postav vzniklo v různých oblastech přibližně ve stejném období. Před 

40 000 lety byl ostrov Borneo spojen s pevninskou částí jihovýchodní Asie a jeskynní kresby se 

začaly objevovat tehdy, když lidé začali ovládat území dnešní Evropy. Ty nejstarší jeskynní kresby 

byly nalezeny ve francouzské Chauvetově jeskyni a vznikly před 37-33,5 tisíci lety. 

Archeologové také objevili pozdější obrysy lidských rukou a obrazy lidí, které byly namalovány 

červenou a fialovou barvou. Stáří obrazů lidských postav se odhaduje na 14 tisíc let a stáří obrysů 

dlaní pak na 20 tisíc let. Zatímco není známo, zda tradice kresby zvířat a lidí vznikla spolu s novými 

vlnami migrace z Afriky či se vyvíjela v Evropě a Asii nezávisle. Ty nejstarší příklady jeskynních 

kreseb, které jsou staré 73 tisíc let, byly nalezeny v Africe a jednalo se o abstraktní kresby, jako jsou 

například ornamenty z protínajících se čar. 

 

90. Žádné klece a více místa pro prasnice. Kalifornie schválila revoluční zákon na ochranu 

zvířat 

08. 11. 2018 rozhlas.cz; Téma: USA 

Kalifornská hospodářská zvířata čeká v nejbližších letech aspoň o trochu lepší život. Nové nařízení 

rozšiřuje dosavadní opatření, které zaručovalo, že zvířata mají dost velký prostor na to, aby se mohla 

natáhnout, otočit a lehnout si. Ve stínu voleb do Kongresu se tentýž den odehrálo ve státech 

Washington a Oregon hlasování o trvalém zdanění některých potravin a nápojů. I když to nebylo na 

první pohled vidět, hlavní bitva se svedla především o slazené nápoje, jejichž vysoká konzumace 

souvisí s vyšším rizikem srdečních chorob a vzniku cukrovky druhého typu nebo s obezitou. Možná 

jste si mysleli, že fanatické zkoumání života slavných párů a jejich označování jako Brangelina, 
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Kimye nebo Hiddleswift jsou výmyslem jednadvacátého století. Výstava Modern Couples vás ale 

vyvede z omylu. Ukazuje, jak byli umělci první poloviny 20. století kreativní ve svém životě, lásce i 

sexu. Dramatický příběh z přírody s dobrým koncem. Tak na první pohled vypadá skoro tříminutové 

video medvíděte s medvědicí drápajících se na vrchol zasněženého kopce. V Bosně a Hercegovině 

mají první dopravní značku na světě, která řidiče upozorňuje na poletující netopýry. Startup 

DejKafe.cz vyvinul aplikaci, pomocí které si mohou zákazníci na měsíc předplatit každodenní šálek 

kávy. Nová zpráva o nákupu potravin ve Velké Británii ukazuje, že jeden z osmi Britů je vegetariánem 

nebo veganem. Dalších 21% se identifikuje jako flexitariáni, maso tedy konzumují pouze výjimečně. 

Již přibližně třetina Britů tak omezila nebo zcela vyloučila maso ze svého jídelníčku. Populace 

nosorožců bílých severních se kvůli pytlákům dramaticky snížila a tento poddruh je nyní na pokraji 

úplného vyhynutí. Samice jsou neschopné počít mláďata. Nový výzkum DNA ale ukazuje, že stále 

existuje velká šance na jeho záchranu. Sotva jsme se stihli emocionálně sebrat ze čtvrté sezóny seriálu 

Better Call Saul a jeho tvůrci slibují, že se na příběhy z podsvětí města Albuquerque v Novém Mexiku 

příští rok možná půjdeme podívat i do kina. Právě v tomto městě se totiž letos v zimě natáčí 

celovečerní film ze světa slavného seriálu Breaking Bad a jeho zmíněného spin-offu Better Call Saul.  

Koyaanisqatsi je kultovní experimentální film z 80. let, který natočil režisér Godfrey Reggio jako 

první díl trilogie filmových esejí o civilizaci. Snímek postrádá klasickou zápletku, je to hodinu trvající 

meditativní montáž začínající záběry z tiché přírody, složená z postupně se objevujících civilizačních 

výjevů včetně lidí a končící v hlučné továrně. Britský umělec Rico Monkeon vytvořil pro tento film 

odpověď dvacátého prvního století, tzv. Gifaanisqatsi generátor.  

Píše to deník The Guardian. Nový zákon nyní přesně určuje minimální prostor pro každé zvíře.  

Od roku 2020 si tak Kaliforňané koupí jen telecí z telat, která žila aspoň na 4 m2. Drůbež musí mít 

k dispozici minimálně 0,09 m2. V roce 2022 se nařízení začne vztahovat i na prasata, kterým budou 

muset farmáři zajistit aspoň 2,2 m2. V ten samý rok vejde v platnost také zákaz prodeje vajec z 

klecových chovů. Všechny zákazy se budou vztahovat i na výrobce a prodejce z ostatních států. „Díky 

tisícům dobrovolníků a koaličních partnerů, kteří k tomuto vítězství dopomohli, miliony telat, prasnic 

a nosnic nikdy nepoznají celoživotní utrpení v malých klecích,“ uvedla Kitty Block z Humane Society 

of the United States, jedné organizací, které zákon prosazovaly. Jiné organizace na ochranu zvířat, 

například PETA nebo Friends of Animals, ale proti zákonu protestovaly, protože se jim zdál příliš 

mírný. Proti jsou i zástupci potravinářského průmyslu, kteří se obávají, že někteří farmáři neunesou 

finanční náklady spojené s přestavbou chovných prostor. Varují také, že zákony zvýší ceny potravin. 

Zatímco od roku 2011 celosvětově narůstá počet zemí, které se rozhodly uvalit vyšší daně na 

oblíbené, ale nezdravé nápoje s vysokým obsahem cukru, voliči v Oregonu a Washingtonu jsou dle 

výsledku voleb proti. Může za to klamná kampaň společností jako Coca-Cola a PepsiCo, které spojily 

síly s velkými potravinářskými producenty. Společnou kampaň, do níž investovaly přes 20 milionů 

dolarů, pak prezentovaly jako boj proti neúnosnému zvyšování cen potravin, o slazených nápojích 

nepadlo ani slovo. Háček spočívá v tom, že žádný politický návrh na vyšší zdanění potravin 

neexistoval. Nápojové společnosti očividně pracovaly se strachem veřejnosti, který samy vytvořily, 

říká Corby Kummer, editor amerického časopisu Atlantic. Výsledkem je, že daně na slazené nápoje 

zůstanou v Oregonu a Washingtonu ve stejné výši a nebude možné je do budoucna zvyšovat.  

Už před více než osmdesáti lety vznikla dokonce trojka PaJaMa – akronym z počátečních písmen 

jmen Paul Cadmus, Jared French a Margaret French. Tato trojice umělců spolu od roku 1937 v 

polygamním svazku žila a tvořila dvacet let. PaJaMa je jen jedním ze čtyřiceti příběhů nově otevřené 

výstavy v londýnském kulturním centru The Barbican. Vznikla ve spolupráci s francouzským Centre 

Pompidou-Metz a zkoumá zajímavá a kreativní partnerství slavných i méně slavných umělců první 

poloviny minulého století. Ačkoliv se výstava v překladu jmenuje Moderní páry, neomezuje se jen 

na vztahy dvou lidí. „Termín pár je pružný, samozřejmě trojstranné vztahy jsou náročné, ale jak vidíte 

i z naší výstavy, existuje jich plno,“ řekla BBC kurátorka výstavy Jane Alison. Stejně jako vztahy 

dvou lidí, jsou různé i vztahy trojic. Některé vzniknou tak, že se třetí přidá k fungujícímu manželství, 

jiné jsou otevřené a jejich účastníci je berou jako radikální politický akt. PaJaMa byli spíše druhým 

příkladem. Paul Cadmus, malíř stylizovaných, někdy homoerotických scén svalnatých mužů, a Jared 
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French, taktéž malíř figur ve stylu magického realismu, se stali milenci. Když se potom Jared v roce 

1937 oženil s Margaret, začal jejich nový trojcestný vztah, který dokumentovali mimo jiné i 

společnými fotografiemi. Právě ty můžete vidět jako součást jejich příběhu na výstavě Modern 

Couples.  

Okamžitě se stalo virálním a na YouTube kanálu Viral Hog nasbíralo už přes 800 tisíc zhlédnutí.  

Dojemný příběh statečného medvíděte, které několikrát ze zasněženého kopce nebezpečně 

sklouzne dolů, aby se znovu a znovu mohlo vydat k vrcholu, a jeho matky nabízí ale i druhý, smutnější 

úhel pohledu. Aby video natočené 19. června v ruském Magadanu mohlo vzniknout v takové kvalitě, 

museli k tomu jeho autoři využít nejmodernější techniku. A právě dron s kamerou bzučící nad hlavami 

zvířat pravděpodobně vedl k tomu, že se medvědi rozhodli na zasněžený kopec šplhat. Video totiž 

podle serveru Ekolist nezachycuje přirozené chování medvědů, ale pouze reakci na stres vyvolaný 

pro ně nepochopitelným létajícím strojem. Tuto teorii potvrzuje i okamžik ve videu v čase 1:04, kdy 

medvědice vyděšeně kouká přímo do kamery dronu. Neznámý kameraman se tak pravděpodobně stal 

spouštěčem celé riskantní akce, která mohla medvídě stát život. „Nezáleží, jak daleko dron byl. Podle 

chování medvědů mohu říct, že byl prostě příliš blízko,“ dodal pro web The Atlantic Clayton Lamb, 

zoolog z univerzity v Albertě specializující se na medvědy. Sám drony používá pro mapování území 

v kanadských Skalnatých horách, na kterém žijí medvědi grizzly. Drony v rukou amatérů, kteří by 

rádi vytvořili dramatické video z přírody, mohou být životu kriticky nebezpečné. To, že v místě 

natáčení není fyzicky přítomný člověk, ještě neznamená, že filmování nemůže zvířata vyrušit. Zvířata 

mohou být stresována, v krajních případech mohou i zemřít. 

U vjezdu do jeskyně Ponikva, jež slouží i jako silniční tunel, ji 3. listopadu umístili členové 

sarajevského Centra pro krasové oblasti a speleologii. „Je to první taková značka na světě – nakolik 

je nám známo, jiné podobné značky varují před zvěří, divokými prasaty, klokany nebo losy,“ uvádí 

se ve zprávě bosenského Radia Sarajevo. Značka stojí u obou vjezdů do jeskyně Ponikva, která je 

jednou z pěti jeskyň na světě, jimiž po celé délce prochází silnice. Vede z města Vareš ve střední 

Bosně přes pohoří Zvijezda do údolí řeky Krivaja. V jeskyni Ponikva žije několik druhů netopýrů.  

Našli bychom mezi nimi vrápence velkého, vrápence malého, netopýra velkého, netopýra 

východního neboli ostrouchého, netopýra večerního či také pozdního, létavce stěhovavého, netopýra 

černého a netopýra alpského. Poslední dva druhy jsou v Bosně a Hercegovině obzvlášť vzácné. 

Značka má zabránit srážkám aut s netopýry. Jejich pravděpodobnost se v poslední době zvýšila, 

neboť silnice, která byla dříve makadamová, dostala asfaltový povrch. Přibylo i lepší osvětlení, které 

je podle ochránců netopýrů „až příliš jasné“. V tiskové zprávě zdůrazňují, že jde o typický případ 

světelného znečištění. Na značce se doslova píše: „Zpomalte, létají tu netopýři.“ Spolupracovníci 

Centra pro krasové oblasti a speleologii tak řidičům chtějí připomenout nebezpečí srážky, které lze 

omezit, pokud sníží rychlost. 

Doufají také, že ojedinělá značka by se mohla stát místní turistickou atrakcí. 

První měsíc stojí předplatné 299 korun, další měsíce vyjde na 499. Pokud tedy zákazník využije 

aplikaci na maximum a na kávu si zajde každý den, bude ho stát jeden šálek přibližně jen 17 korun.  

Aplikace zatím funguje pouze v Brně, autoři ale plánují rozšířit ji i do dalších měst. S projektem 

momentálně spolupracuje 21 brněnských kaváren, jejichž seznam zákazníci najdou v aplikaci.  

Dostupná bude pro iOS i Android. Pro milovníky kávy může jít o lákavou nabídku, podobné 

projekty s sebou ale mohou přinášet i rizika pro provozovatele podniků. To se ukazuje mimo jiné na 

případě oblíbené karty MultiSport, která funguje na podobném principu a svým zákazníků za 

předplatné nabízí vstup do mnoha tělocvičen a sportovišť. Podniky ve snaze nepřijít o zákazníky 

navážou s projektem spolupráci, snížené vstupné jim ale brzy může přinést finanční problémy nebo 

jejich podnikání zcela zničit.  

Zpráva pochází od řetězce supermarketů Waitrose, který zkoumal preference ohledně potravin ve 

svých supermarketech po celé Británii. Vychází z dotazníků 2 000 zákazníků a několika milionů 

transakcí, které byly v jeho obchodech provedeny. Studie ukazuje, že Britové omezují konzumaci 

masa i ve snaze snížit svůj dopad na životní prostředí. Podle organizace The Vegan Society se počet 

veganů ve Velké Británii zvýšil za poslední 4 roky více než čtyřikrát, ze 150 000 na 600 000.  



605 

  

Vědci prokázali, že nosorožec bílý severní je velmi blízkým příbuzným bílého nosorožce žijícího 

na jihu Afriky a je mu geneticky podobnější, než se doposud domnívali. Podle vědců tak existuje 

velká šance, že bude možné vytvořit hybrid těchto dvou poddruhů. Bílý nosorožec se na dvě nezávislé 

populace rozdělil zhruba před milionem let. Rozsáhlá analýza DNA ale ukazuje, že se oba druhy mezi 

sebou pářily i poté, a to možná ještě před 14 000 lety. Podle vědců to zvyšuje šanci, že by křížení 

mohlo být úspěšné. Pomocí technologie asistované reprodukce by se podle nich mohlo podařit 

severního nosorožce bílého zachránit. Nosorožec bílý severní, označovaný také jako tuponosý, byl 

dříve na severu kontinentu velmi běžný. Vyskytoval se například na území Ugandy, Jižního Súdánu, 

Demokratické republiky Kongo a Čadu. Ilegální lov ale populaci nosorožců rychle zmenšoval, v roce 

2008 byl tento poddruh prohlášen ve volné přírodě za vyhynulý. Tento rok zemřel ve věku 45 let 

poslední samec. Vědci uchovávají zamražené sperma severního poddruhu, nejsou ale zcela jednotní 

v tom, jak ho použít. O oplodnění vajíčka nosorožce bílého jižního tímto spermatem se vědci pokusili 

již v červenci. Nová studie naznačuje, že by tento pokus mohl být nakonec úspěšný.  

Zprávu o natáčení filmu přinesl deník Albuquerque Journal, od kterého jej převzaly všechny velké 

filmové novinkové weby. Pracovní název filmu zní Greenbrier a natáčení řídí tvůrce obou seriálů 

Vince Gilligan. Žádné další detaily nejsou známé. Jinými slovy, nevíme, kdy přesně se film bude 

odehrávat a které postavy z obou seriálů v něm budou vystupovat. Nevíme dokonce ani, zda jde o 

televizní projekt, nebo snímek pro velké plátno. Stanice AMC každopádně zároveň potvrdila natáčení 

páté sezóny Better Call Saul, takže Gilliganovo univerzum příští rok možná navštívíme hned 

několikrát.  

Ten vybírá náhodné GIFy zahrnující tagy, jako je slow-motion nebo time-lapse, a řadí je pak ve 

smyčce na pozadí známého hudebního motivu Koyaanisqatsi z traileru k původnímu filmu.  

Výsledkem je podle vědecko-technického serveru Motherboard zábavný sled výjevů znázorňující 

dnešní vizualitu, který se potkává s tíživou hudbou Koyaanisqatsi a přitom si zachovává podstatu a 

naléhavost vyznění původního díla. Tou má být dopad technologií na civilizaci a jejich vliv na 

chování společnosti. Režisér filmu Reggio upozornil v dokumentu o jeho trilogii, Essence of Life, že 

lidstvo technologii nepoužívá, ale že ji žije, že je zkrátka všudypřítomná, jako vzduch, který dýcháme.  

Podle serveru Motherboard tuto roli dnes přebírá také internet, takže je logické, že Monkeon použil 

právě GIFy jako svůj umělecký komentář / aktualizaci odkazu filmu Koyaanisqatsi. Gifaanisqatsi si 

můžete pustit zde. 

 

91. Dramatický výjev s padajícím medvídětem se stal virálním. Do situace ho ale dostal autor 

videa 

08. 11. 2018 rozhlas.cz; Téma: Svět  

Dramatický příběh z přírody s dobrým koncem. Tak na první pohled vypadá skoro tříminutové 

video medvíděte s medvědicí drápajících se na vrchol zasněženého kopce. V Bosně a Hercegovině 

mají první dopravní značku na světě, která řidiče upozorňuje na poletující netopýry. Startup 

DejKafe.cz vyvinul aplikaci, pomocí které si mohou zákazníci na měsíc předplatit každodenní šálek 

kávy. Nová zpráva o nákupu potravin ve Velké Británii ukazuje, že jeden z osmi Britů je vegetariánem 

nebo veganem. Dalších 21% se identifikuje jako flexitariáni, maso tedy konzumují pouze výjimečně. 

Již přibližně třetina Britů tak omezila nebo zcela vyloučila maso ze svého jídelníčku. Populace 

nosorožců bílých severních se kvůli pytlákům dramaticky snížila a tento poddruh je nyní na pokraji 

úplného vyhynutí. Samice jsou neschopné počít mláďata. Nový výzkum DNA ale ukazuje, že stále 

existuje velká šance na jeho záchranu. Sotva jsme se stihli emocionálně sebrat ze čtvrté sezóny seriálu 

Better Call Saul a jeho tvůrci slibují, že se na příběhy z podsvětí města Albuquerque v Novém Mexiku 

příští rok možná půjdeme podívat i do kina. Právě v tomto městě se totiž letos v zimě natáčí 

celovečerní film ze světa slavného seriálu Breaking Bad a jeho zmíněného spin-offu Better Call Saul. 

Koyaanisqatsi je kultovní experimentální film z 80. let, který natočil režisér Godfrey Reggio jako 

první díl trilogie filmových esejí o civilizaci. Snímek postrádá klasickou zápletku, je to hodinu trvající 

meditativní montáž začínající záběry z tiché přírody, složená z postupně se objevujících civilizačních 

výjevů včetně lidí a končící v hlučné továrně. Britský umělec Rico Monkeon vytvořil pro tento film 
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odpověď dvacátého prvního století, tzv. Gifaanisqatsi generátor. Dva australští mladíci před čtyřmi 

lety zahlédli dodávku s naloženou pračkou a sušičkou, jak objíždí parky, drop-in centra a kostely, aby 

místním bezdomovcům nabídla možnost si vyprat. Rozhodli se tedy založit Orange Sky, službu, která 

poskytuje hygienický servis lidem na ulici. Organizátoři předního evropského festivalu elektronické 

hudby a vizuálního umění Lunchmeat letošním úspěšným ročníkem rozhodně nezakončují sezónu a 

pro hledače intenzivních zážitků připravili ještě jednu akci. Umělecká díla se nachází ve sbírkách 

bohatých občanů nebo je vlastní instituce. Umělecká platforma Collection Collective chce nabídnout 

alternativu a prý tak i pomoct v boji proti populismu.  

Okamžitě se stalo virálním a na YouTube kanálu ViralHog nasbíralo už přes 800 tisíc shlédnutí.  

Dojemný příběh statečného medvíděte, které několikrát ze zasněženého kopce nebezpečně 

sklouzne dolů, aby se znovu a znovu mohlo vydat k vrcholu, a jeho matky nabízí ale i druhý, smutnější 

úhel pohledu. Aby video natočené 19. června v ruském Magadanu mohlo vzniknout v takové kvalitě, 

museli k tomu jeho autoři využít nejmodernější techniku. A právě dron s kamerou bzučící nad hlavami 

zvířat pravděpodobně vedl k tomu, že se medvědi rozhodli na zasněžený kopec šplhat. Video totiž 

podle serveru Ekolist nezachycuje přirozené chování medvědů, ale pouze reakci na stres vyvolaný 

pro ně nepochopitelným létajícím strojem. Tuto teorii potvrzuje i okamžik ve videu v čase 1:04, kdy 

medvědice vyděšeně kouká přímo do kamery dronu. Neznámý kameraman se tak pravděpodobně stal 

spouštěčem celé riskantní akce, která mohla medvídě stát život. „Nezáleží jak daleko dron byl. Podle 

chování medvědů mohu říct, že byl prostě příliš blízko,“ dodal pro web The AtlanticClayton Lamb, 

zoolog specializující se na medvědy z univerzity v Albertě, který sám drony používá pro mapování 

území, na kterém žijí medvědi grizzly v kanadských Skalnatých horách. Drony v rukou amatérů, kteří 

by rádi vytvořili dramatické video z přírody, mohou být životu kriticky nebezpečné. To, že v místě 

natáčení není fyzicky přítomný člověk, ještě neznamená, že filmování nemůže zvířata vyrušit. Zvířata 

mohou být stresována a v krajních případech mohou i zemřít.  

U vjezdu do jeskyně Ponikva, jež slouží i jako silniční tunel, ji 3. listopadu umístili členové 

sarajevského Centra pro krasové oblasti a speleologii. „Je to první taková značka na světě – nakolik 

je nám známo, jiné podobné značky varují před zvěří, divokými prasaty, klokany nebo losy,“ uvádí 

se ve zprávě bosenského Radia Sarajevo. Značka stojí u obou vjezdů do jeskyně Ponikva, která je 

jednou z pěti jeskyň na světě, jimiž po celé délce prochází silnice. Vede z města Vareš ve střední 

Bosně přes pohoří Zvijezda do údolí řeky Krivaja. V jeskyni Ponikva žije několik druhů netopýrů.  

Našli bychom mezi nimi vrápence velkého, vrápence malého, netopýra velkého, netopýra 

východního neboli ostrouchého, netopýra večerního či také pozdního, létavce stěhovavého, netopýra 

černého a netopýra alpského. Poslední dva druhy jsou v Bosně a Hercegovině obzvlášť vzácné.  

Značka má zabránit srážkám aut s netopýry. Jejich pravděpodobnost se v poslední době zvýšila, 

neboť silnice, která byla dříve makadamová, dostala asfaltový povrch. Přibylo i lepší osvětlení, které 

je podle ochránců netopýrů „až příliš jasné“. V tiskové zprávě zdůrazňují, že jde o typický případ 

světelného znečištění. Na značce se doslova píše: „Zpomalte, létají tu netopýři.“ Spolupracovníci 

Centra pro krasové oblasti a speleologii tak řidičům chtějí připomenout nebezpečí srážky, které lze 

omezit, pokud sníží rychlost.  

Doufají také, že ojedinělá značka by se mohla stát místní turistickou atrakcí.  

První měsíc stojí předplatné 299 korun, další měsíce vyjde na 499. Pokud tedy zákazník využije 

aplikaci na maximum a na kávu si zajde každý den, bude ho stát jeden šálek přibližně jen 17 korun. 

Aplikace zatím funguje pouze v Brně, autoři ale plánují rozšířit ji i do dalších měst. S projektem 

momentálně spolupracuje 21 brněnských kaváren, jejichž seznam zákazníci najdou v aplikaci. 

Dostupná bude pro iOS i Android. Pro milovníky kávy může jít o lákavou nabídku, podobné projekty 

s sebou ale mohou přinášet i rizika pro provozovatele podniků. To se ukazuje mimo jiné na případě 

oblíbené karty MultiSport, která funguje na podobném principu a svým zákazníků za předplatné 

nabízí vstup do mnoha tělocvičen a sportovišť. Podniky ve snaze nepřijít o zákazníky navážou s 

projektem spolupráci, snížené vstupné jim ale brzy může přinést finanční problémy nebo jejich 

podnikání zcela zničit.  
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Zpráva pochází od řetězce supermarketů Waitrose, který zkoumal preference ohledně potravin ve 

svých supermarketech po celé Británii. Vychází z dotazníků 2 000 zákazníků a několika milionů 

transakcí, které byly v jeho obchodech provedeny. Studie ukazuje, že Britové omezují konzumaci 

masa i ve snaze snížit svůj dopad na životní prostředí. Podle organizace The Vegan Society se počet 

veganů ve Velké Británii zvýšil za poslední 4 roky více než čtyřikrát, ze 150 000 na 600 000.  

Vědci prokázali, že nosorožec bílý severní je velmi blízkým příbuzným bílého nosorožce žijícího 

na jihu Afriky a je mu geneticky podobnější, než se doposud domnívali. Podle vědců tak existuje 

velká šance, že bude možné vytvořit hybrid těchto dvou poddruhů. Bílý nosorožec se na dvě nezávislé 

populace rozdělil zhruba před milionem let. Rozsáhlá analýza DNA ale ukazuje, že se oba druhy mezi 

sebou pářily i poté, a to možná ještě před 14 000 lety. Podle vědců to zvyšuje šanci, že by křížení 

mohlo být úspěšné. Pomocí technologie asistované reprodukce by se podle nich mohlo podařit 

severního nosorožce bílého zachránit. Nosorožec bílý severní, označovaný také jako tuponosý, byl 

dříve na severu kontinentu velmi běžný. Vyskytoval se například na území Ugandy, Jižního Súdánu, 

Demokratické republiky Kongo a Čadu. Ilegální lov ale populaci nosorožců rychle zmenšoval, v roce 

2008 byl tento poddruh prohlášen ve volné přírodě za vyhynulý. Tento rok zemřel ve věku 45 let 

poslední samec. Vědci uchovávají zamražené sperma severního poddruhu, nejsou ale zcela jednotní 

v tom, jak ho použít. O oplodnění vajíčka nosorožce bílého jižního tímto spermatem se vědci pokusili 

již v červenci. Nová studie naznačuje, že by tento pokus mohl být nakonec úspěšný.  

Zprávu o natáčení filmu přinesl deník Albuquerque Journal, od kterého jej převzaly všechny velké 

filmové novinkové weby. Pracovní název filmu zní Greenbrier a natáčení řídí tvůrce obou seriálů 

Vince Gilligan. Žádné další detaily nejsou známé. Jinými slovy, nevíme, kdy přesně se film bude 

odehrávat a které postavy z obou seriálů v něm budou vystupovat. Nevíme dokonce ani, zda jde o 

televizní projekt, nebo snímek pro velké plátno. Stanice AMC každopádně zároveň potrvdila natáčení 

páté sezóny Better Call Saul, takže Gilliganovo univerzum příští rok možná navštívíme hned 

několikrát.  

Ten vybírá náhodné GIFy zahrnující tagy, jako je slow-motion nebo time-lapse, a řadí je pak ve 

smyčce na pozadí známého hudebního motivu Koyaanisqatsi z traileru k původnímu filmu.  

Výsledkem je podle vědecko-technického serveru Motherboard zábavný sled výjevů znázorňující 

dnešní vizualitu, který se potkává s tíživou hudbou Koyaanisqatsi a přitom si zachovává podstatu a 

naléhavost vyznění původního díla. Tou má být dopad technologií na civilizaci a jejich vliv na 

chování společnosti. Režisér filmu Reggio upozornil v dokumentu o jeho trilogii, Essence of Life, že 

lidstvo technologii nepoužívá, ale že ji žije, že je zkrátka všudypřítomná, jako vzduch, který dýcháme.  

Podle serveru Motherboard tuto roli dnes přebírá také internet, takže je logické, že Monkeon použil 

právě GIFy jako svůj umělecký komentář / aktualizaci odkazu filmu Koyaanisqatsi. Gifaanisqatsi si 

můžete pustit zde.  

„Pevně věřím, že přístup k hygieně je jedním ze základních lidských práv,“ říká pro britský deník 

The Guardian Lucas Patchett, jeden ze zakladatelů pojízdného servisu Orange Sky. Přiznává také, že 

zpočátku museli překonat spoustu praktických komplikací, jako to, odkud budou brát vodu, jak 

povedou elektřinu a podobně. Servis poskytují bezplatně a se svým vybavením přijíždějí přímo ke 

klientům. Vedle praní prádla a sprch nabízejí třeba také prostředky proti plísním, svrabu a štěnicím.  

Patchett pro Guardian dál dodává, že to nedělají proto, aby někomu něco kázali, vnucovali nebo 

ho učili. Praní a sušení ale prý zabere zhruba hodinu času, a tak se nedílnou součástí očistného procesu 

stává i sociální interakce, která je zde velmi důležitá. Lidé bez domova jsou často kolemjdoucími a 

ostatními lidmi ignorovaní, cítí se vyloučení ze společnosti. To, že je lidé z dodávky pozdraví, 

nabídnou jim praktickou službu a ještě si s nimi popovídají, bezdomovcům pomáhá cítit se lépe, 

stejně jako mít čisté prádlo. V Austrálii je nyní v provozu 27 dodávek nabízejících vyprání a sprchu, 

obsluhují je dobrovolníci. K pohonu využívají generátor a solární panely a stávají se inspirací pro 

další země. Jejich služby si žádají mnohá evropská i americká města anebo si sama přímo zakládají 

vlastní, podobné organizace.  

Elektronická dvojice Emptyset už 7. prosince obsadí pražský Anežský klášter na Starém Městě, 

pro který ve spolupráci s vizualistou Claytonem Welhemem připravili site specific provedení jejich 
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vtahujícího audiovizuálního setu ušitého na míru kostelu sv. Salvátora. Londýnská dvojice James 

Ginzburg a Paul Purgas, momentálně usazená v Berlíně, se na scéně pohybuje od roku 2005 a v 

poslední době se soustředí hlavně na prozkoumávání rituální hudby a nezápadních hudebních motivů, 

které s vědeckou precizností kombinují s elektronickými experimenty. Celý večer, který organizátoři 

označují za „dozvuky Lunchmeatu“ a který slibuje intenzivní fyzický zážitek, potrvá od sedmi hodin 

do tří do rána a odehraje se na dvou stageích, tedy v obou lodích kostelů sv. Salvátora a sv. Františka.  

Kromě Emptyset vystupí Matěj Kotouček z kapely Sky To Speak pod hlavičkou svého sólové 

projektu Thistle, zvukový umělec Stanislav Abrahám, dvojice No Idols, projekt Windowlickerz, ve 

kterém vystupuje i HRTL nebo Solo z labelu Polygon.  

Podstatou Collection Collective je sbírka tvořená díly, která darují do společného vlastnictví 

členové – umělci, kurátoři, designéři a architekti, ale také ekonomové a právníci nebo umělečtí 

producenti. Za svoje vklady nepožadují odměnu. Soukromé vlastnictví a potřebu sbírat umění pro 

sebe považují Collection Collective za narcistickou identifikaci se soukromým subjektem. „Věříme, 

že svým způsobem práce pomůžeme bojovat proti vlivům populismu a politickému tlaku, který je na 

místní výstavní instituce vyvíjen a vytváří nepřátelské prostředí pro progresivní formy umění a 

kulturní centra,“ uvádějí členové kolektivu Judit Angel, Raluca Voinea a Vlad Morariu pro web  

Calvert Journal, zaměřený na umělecké dění ve východní Evropě. Příkladem tlaku, pod kterým 

umělecké instituce pracují, může být kritika nedávné výstavy světoznámé malířky Fridy Kahlo v 

Orbánově Maďarsku. Místními pravicovými novinami byla strhána s tím, že „propaguje 

komunismus“.  

Projekt, který chce s uměním nakládat svobodně, byl založen na konci roku 2017 v Bratislavě a 

orientuje se hlavně na východní Evropu, podle členů skupiny je demokracie v těchto zemích ohrožena 

nejvíce. Přesto věří, že projekt bude mít časem globální dosah. Do společné sbírky už bylo darováno 

42 děl a její katalog je přístupný online. 

 

92. Odlehlá jeskyně na Borneu přepsala historii. Skrývala nejstarší malbu zvířete 

08. 11. 2018 denik.cz; Pavel Škopek; Vltava Labe Media, a.s.; Téma: Indonesie – Borneo 

Čtyřicet tisíc let stará jeskynní malba divokého tura, kterou objevili archeologové v 

odlehlé jeskyni na indonéském ostrově Borneo, se stala nejstarším známou lidskou kresbou zvířete. 

Posunula historii figurální malby o téměř pět tisíc let dále do minulosti. 

Kresby zvířat mohou být podle vědců vstupní branou k ilustrování dalších aspektů životů našich 

pravěkých předků, včetně lovu a tance. „Na počátku lidé začali zpodobňovat velká zvířata a teprve 

později se naučili zobrazovat lidský svět,“ řekl spoluautor studie Maxime Aubert, archeolog a 

geochemik na australské Griffithově univerzitě.  

Jeskyně, kde byly malby nalezeny  

Starobylé kresby pokrývají stěny osamělých vápencových jeskyní v drsných a odlehlých horách 

provincie Východní Kalimantan na indonéském Borneu. Archeologové o nich sice věděli už od roku 

1994, ale až dosud netušili, kdy byly vytvořeny, řekl Aubert, který na výzkumu spolupracoval s 

indonéským Národním výzkumným střediskem pro archeologii (ARKENAS) a Bandungským 

technologickým institutem (ITB).  

Výzkumníci shromáždili vzorky uhličitanu vápenatého z jeskyní a dokázali je datovat na základě 

rozpadu uranu. „Když dešťová voda prochází vápencem, rozpouští malé mé množství uranu,“ 

vysvětlil Aubert serveru Live Science. Radioaktivní uran se rozpadá na prvek thorium. Studiem 

poměru uranu a thoria ve vápenci, který pokryl jeskynní malby, mohli vědci určit, kdy byly 

vytvořeny.  

Malby v Jeskyních v Saúdské Arábii  

Nejstarší figurativní kresba, tajemné zvíře, které se podobá divokému skotu, byla stará minimálně 

40 tisíc let. Dosavadní nejstarší malba zvíře pochází z jiného indonéského ostrova Sulawesi. Byla 

vytvořena před 35 400 lety a zachycuje babirusu, což je místní druh divokého prasete. 
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Tří fáze pravěkého umění  

Výsledky však ukázaly, že jeskynní malby ve Východním Kalimantanu vznikly během tří 

odlišných období. První fáze, která je datována mezi před 52 až 40 tisíci lety. V této fázi zdejší 

obyvatelé vytvářeli obrysy rukou, ale spadá sem i kresba divokého tura vyvedená oranžovým okrem.  

Úlomky vápencových desek podle ministerstva památek pocházejí z 12. a 20. dynastie. 

Klíčová změna se projevila před 20 tisíci lety v době vrcholu poslední doby ledové, kdy se objevil 

nový styl jeskynního umění zaměřený na lidský svět. Umělci v tomto období preferovali tmavě 

fialovou barvu. Vytvářely obrysy rukou, abstraktní znaky a lidské postavy se složitými hlavičkami, 

které se zabývaly různými činnostmi, jako je lov nebo rituální tanec. 

„Nevíme, jestli tyto různé typy jeskynního umění pochází od dvou různých skupin lidi nebo jestli 

reprezentují vývoj konkrétní kultury,“ uvedl Aubert. „V těchto jeskyních plánujeme archeologické 

vykopávky, abychom získali další informace o těchto neznámých umělcích,“ dodal.  

Měsíční pyramida  

Závěrečná fáze jeskynního umění zahrnuje lidské postavy, lodě a geometrické tvary, které byly 

většinou nakresleny černým pigmentem. Tento druh maleb se objevuje i jinde v Indonésii a může 

pocházet od asijských neolitických zemědělců, kteří se do regionu přistěhovali před přibližně 4000 

lety.  

Během poslední doby ledové bylo Borneo spojeno s asijskou pevninou a nacházelo se na 

nejvzdálenějším konci Eurasie. „Dnes se zdá, že dvě oblasti raného jeskynního umění, vznikly v 

obdobném čase v odlehlých koutech paleolitické Eurasie - jedna v Evropě a jedna v Indonésii,“ řekl 

Adam Brumm, spoluautor studie a profesor archeologie na Griffithově univerzitě. 

Nejstarší známá kresba zvířete byla nalezena v jeskyni na borneu.  

 
93. Archeologové našli nejstarší malby zvířat. Vznikly před 40 tisíci roky na Borneu 

ceskatelevize.cz | 08. 11. 2018 | Téma: Indonesie – Borneo 

V odlehlé jeskyni v Indonésii byla nalezena zatím nejstarší vyobrazení podoby zvířete.  

Rudá silueta tvora podobného býku je stará nejméně 40 tisíc let, a je tak o něco starší než podobná 

kresba nalezená v jeskyních ve Francii nebo Španělsku. Napsal to ve svém posledním vydání časopis 

Nature.  

Evropa přišla o primát  

Dosud se věřilo, že jako první podobu zvířat ztvárnili naši předkové v Evropě, ale nález v Indonésii 

a dřívější objevy v jihovýchodní Asii tuto hypotézu zpochybňují, píše se v článku. Jeskyně na Borneu 

jsou jako místo prehistorických maleb známé od 90. let minulého století. Stáří většiny vyobrazení ale 

není možné určit.  

Obraz býka je velký půldruhého metru. V jeho blízkosti byl nalezen obrys ruky a scény s lidskými 

bytostmi. Na mladších obrazech, starých asi 14 tisíc let, jsou v jeskyni patrná vyobrazení tančících 

nebo lovících lidí. 

Před 40 tisíci lety byl dnešní ostrov Borneo spojen s asijskou pevninou. Ve stejné době přišli první 

moderní lidé do Evropy. Jejich nejstarší malby vědci datují do doby před 33 tisíci až 37 tisíci lety.  

Úplně nejstarší skalní malby byly nalezeny v Africe. Jde o abstraktní obrazce staré kolem 73 tisíc 

let – na rozdíl od obrazu z Bornea na nich ale nejsou žádní živí tvorové. 

 

94. V Bosně a Hercegovině mají první značku na světě, která varuje před poletujícími netopýry 

rozhlas.cz | 08. 11. 2018 | Miroslav Tomek | Téma: Bosna – jeskyně Ponikva 

V Bosně a Hercegovině mají první dopravní značku na světě, která řidiče upozorňuje na poletující 

netopýry. Startup DejKafe.cz vyvinul aplikaci, pomocí které si mohou zákazníci na měsíc předplatit 

každodenní šálek kávy. Nová zpráva o nákupu potravin ve Velké Británii ukazuje, že jeden z osmi 

Britů je vegetariánem nebo veganem. Dalších 21% se identifikuje jako flexitariáni, maso tedy 

konzumují pouze výjimečně. Již přibližně třetina Britů tak omezila nebo zcela vyloučila maso ze 

svého jídelníčku. Populace nosorožců bílých severních se kvůli pytlákům dramaticky snížila a tento 

poddruh je nyní na pokraji úplného vyhynutí. Samice jsou neschopné počít mláďata. Nový výzkum 
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DNA ale ukazuje, že stále existuje velká šance na jeho záchranu. Sotva jsme se stihli emocionálně 

sebrat ze čtvrté sezóny seriálu Better Call Saul a jeho tvůrci slibují, že se na příběhy z podsvětí města 

Albuquerque v Novém Mexiku příští rok možná půjdeme podívat i do kina. Právě v tomto městě se 

totiž letos v zimě natáčí celovečerní film ze světa slavného seriálu Breaking Bad a jeho zmíněného 

spin-offu Better Call Saul. Koyaanisqatsi je kultovní experimentální film z 80. let, který natočil 

režisér Godfrey Reggio jako první díl trilogie filmových esejí o civilizaci. Snímek postrádá klasickou 

zápletku, je to hodinu trvající meditativní montáž začínající záběry z tiché přírody, složená z postupně 

se objevujících civilizačních výjevů včetně lidí a končící v hlučné továrně. Britský umělec Rico 

Monkeon vytvořil pro tento film odpověď dvacátého prvního století, tzv. Gifaanisqatsi generátor. 

 Dva australští mladíci před čtyřmi lety zahlédli dodávku s naloženou pračkou a sušičkou, jak 

objíždí parky, drop-in centra a kostely, aby místním bezdomovcům nabídla možnost si vyprat. 

Rozhodli se tedy založit Orange Sky, službu, která poskytuje hygienický servis lidem na ulici.  

Organizátoři předního evropského festivalu elektronické hudby a vizuálního umění Lunchmeat 

letošním úspěšným ročníkem rozhodně nezakončují sezónu a pro hledače intenzivních zážitků 

připravili ještě jednu akci. Umělecká díla se nachází ve sbírkách bohatých občanů nebo je vlastní 

instituce. Umělecká platforma Collection Collective chce nabídnout alternativu a prý tak i pomoct v 

boji proti populismu. Britové patří mezi zaměstnance, kteří v Evropě tráví v práci nejvíc času. 

Zároveň jsou ale podle žebříčků nejméně produktivní. I proto se tu některé společnosti rozhodly 

zkrátit pracovní týden – aby u svých lidí zvýšily efektivitu, zdraví i spokojenost.  

U vjezdu do jeskyně Ponikva, jež slouží i jako silniční tunel, ji 3. listopadu umístili členové 

sarajevského Centra pro krasové oblasti a speleologii. „Je to první taková značka na světě – nakolik 

je nám známo, jiné podobné značky varují před zvěří, divokými prasaty, klokany nebo losy,“ uvádí 

se ve zprávě bosenského Radio Sarajevo. Značka stojí u obou vjezdů do jeskyně Ponikva, která je 

jednou z pěti jeskyň na světě, jimiž po celé délce prochází silnice. Vede z města Vareš ve střední 

Bosně přes pohoří Zvijezda do údolí řeky Krivaja. V jeskyni Ponikva žije několik druhů netopýrů.  

Našli bychom mezi nimi vrápence velkého, vrápence malého, netopýra velkého, netopýra 

východního neboli ostrouchého, netopýra večerního či také pozdního, létavce stěhovavého, známého 

též jako nedopír širokouchý, netopýra černého a netopýra alpského. Poslední dva druhy jsou v Bosně 

a Hercegovině obzvlášť vzácné. Značka má zabránit srážkám aut s netopýry. Jejich pravděpodobnost 

se v poslední době zvýšila, neboť silnice, která byla dříve makadamová, dostala asfaltový povrch.  

Přibylo i lepší osvětlení, které je podle ochránců netopýrů „až příliš jasné“. V tiskové zprávě 

zdůrazňují, že jde o typický případ světelného znečištění. Na značce se doslova píše „Zpomalte, létají 

tu netopýři“. Spolupracovníci Centra pro krasové oblasti a speleologii tak řidičům chtějí připomenout 

nebezpečí srážky, které lze omezit, pokud sníží rychlost. Doufají také, že ojedinělá značka by se 

mohla stát místní turistickou atrakcí.  

První měsíc stojí předplatné 299 korun, další měsíce vyjde na 499. Pokud tedy zákazník využije 

aplikaci na maximum a na kávu si zajde každý den, bude ho stát jeden šálek přibližně jen 17 korun.  

Aplikace zatím funguje pouze v Brně, autoři ale plánují rozšířit ji i do dalších měst. S projektem 

momentálně spolupracuje 21 brněnských kaváren, jejichž seznam zákazníci najdou v aplikaci.  

Dostupná bude pro iOS i Android. Pro milovníky kávy může jít o lákavou nabídku, podobné 

projekty s sebou ale mohou přinášet i rizika pro provozovatele podniků. To se ukazuje mimo jiné na 

případě oblíbené karty MultiSport, která funguje na podobném principu a svým zákazníků za 

předplatné nabízí vstup do mnoha tělocvičen a sportovišť. Podniky ve snaze nepřijít o zákazníky 

navážou s projektem spolupráci, snížené vstupné jim ale brzy může přinést finanční problémy nebo 

jejich podnikání zcela zničit.  

Zpráva pochází od řetězce supermarketů Waitrose, který zkoumal preference ohledně potravin ve 

svých supermarketech po celé Británii. Vychází z dotazníků 2 000 zákazníků a několika milionů 

transakcí, které byly v jeho obchodech provedeny. Studie ukazuje, že Britové omezují konzumaci 

masa i ve snaze snížit svůj dopad na životní prostředí. Podle organizace The Vegan Society se počet 

veganů ve Velké Británii zvýšil za poslední 4 roky více než čtyřikrát, z 150 000 na 600 000.  
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Vědci prokázali, že nosorožec bílý severní je velmi blízkým příbuzným bílého nosorožce žijícího 

na jihu Afriky a je mu geneticky podobnější, než se doposud domnívali. Podle vědců tak existuje 

velká šance, že bude možné vytvořit hybrid těchto dvou poddruhů. Bílý nosorožec se na dvě nezávislé 

populace rozdělil zhruba před milionem let. Rozsáhlá analýza DNA ale ukazuje, že se oba druhy mezi 

sebou pářily i poté, a to možná ještě před 14 000 lety. Podle vědců to zvyšuje šanci, že by křížení 

mohlo být úspěšné. Pomocí technologie asistované reprodukce by se podle nich mohlo podařit 

severního nosorožce bílého zachránit. Nosorožec bílý severní, označovaný také jako tuponosý, byl 

dříve na severu kontinentu velmi běžný. Vyskytoval se například na území Ugandy, Jižního Súdánu, 

Demokratické republiky Kongo a Čadu. Ilegální lov ale populaci nosorožců rychle zmenšoval, v roce 

2008 byl tento poddruh prohlášen ve volné přírodě za vyhynulý. Tento rok zemřel ve věku 45 let 

poslední samec. Vědci uchovávají zamražené sperma severního poddruhu, nejsou ale zcela jednotní 

v tom, jak ho použít. O oplodnění vajíčka nosorožce bílého jižního tímto spermatem se vědci pokusili 

již v červenci. Nová studie naznačuje, že by tento pokus mohl být nakonec úspěšný.  

Zprávu o natáčení filmu přinesl deník Albuquerque Journal, od kterého jej převzaly všechny velké 

filmové novinkové weby. Pracovní název filmu zní Greenbrier a natáčení řídí tvůrce obou seriálů 

Vince Gilligan. Žádné další detaily nejsou známé. Jinými slovy, nevíme, kdy přesně se film bude 

odehrávat a které postavy z obou seriálů v něm budou vystupovat. Nevíme dokonce ani, zda jde o 

televizní projekt, nebo snímek pro velké plátno. Stanice AMC každopádně zároveň potrvdila natáčení 

páté sezóny Better Call Saul, takže Gilliganovo univerzum příští rok možná navštívíme hned 

několikrát.  

Ten vybírá náhodné GIFy zahrnující tagy, jako je slow-motion nebo time-lapse, a řadí je pak ve 

smyčce na pozadí známého hudebního motivu Koyaanisqatsi z traileru k původnímu filmu.  

Výsledkem je podle vědecko-technického serveru Motherboard zábavný sled výjevů znázorňující 

dnešní vizualitu, který se potkává s tíživou hudbou Koyaanisqatsi a přitom si zachovává podstatu a 

naléhavost vyznění původního díla. Tou má být dopad technologií na civilizaci a jejich vliv na 

chování společnosti. Režisér filmu Reggio upozornil v dokumentu o jeho trilogii, Essence of Life, že 

lidstvo technologii nepoužívá, ale že ji žije, že je zkrátka všudypřítomná, jako vzduch, který dýcháme.  

Podle serveru Motherboard tuto roli dnes přebírá také internet, takže je logické, že Monkeon použil 

právě GIFy jako svůj umělecký komentář / aktualizaci odkazu filmu Koyaanisqatsi. Gifaanisqatsi si 

můžete pustit zde.  

„Pevně věřím, že přístup k hygieně je jedním ze základních lidských práv,“ říká pro britský deník 

The Guardian Lucas Patchett, jeden ze zakladatelů pojízdného servisu Orange Sky. Přiznává také, že 

zpočátku museli překonat spoustu praktických komplikací, jako to, odkud budou brát vodu, jak 

povedou elektřinu a podobně. Servis poskytují bezplatně a se svým vybavením přijíždějí přímo ke 

klientům. Vedle praní prádla a sprch nabízejí třeba také prostředky proti plísním, svrabu a štěnicím. 

Patchett pro Guardian dál dodává, že to nedělají proto, aby někomu něco kázali, vnucovali nebo 

ho učili. Praní a sušení ale prý zabere zhruba hodinu času, a tak se nedílnou součástí očistného procesu 

stává i sociální interakce, která je zde velmi důležitá. Lidé bez domova jsou často kolemjdoucími a 

ostatními lidmi ignorovaní, cítí se vyloučení ze společnosti. To, že je lidé z dodávky pozdraví, 

nabídnou jim praktickou službu a ještě si s nimi popovídají, bezdomovcům pomáhá cítit se lépe, 

stejně jako mít čisté prádlo. V Austrálii je nyní v provozu 27 dodávek nabízejících vyprání a sprchu, 

obsluhují je dobrovolníci. K pohonu využívají generátor a solární panely a stávají se inspirací pro 

další země. Jejich služby si žádají mnohá evropská i americká města anebo si sama přímo zakládají 

vlastní, podobné organizace. 

Elektronická dvojice Emptyset už 7. prosince obsadí pražský Anežský klášter na Starém Městě, 

pro který ve spolupráci s vizualistou Claytonem Welhemem připravili site specific provedení jejich 

vtahujícího audiovizuálního setu ušitého na míru kostelu sv. Salvátora. Londýnská dvojice James 

Ginzburg a Paul Purgas, momentálně usazená v Berlíně, se na scéně pohybuje od roku 2005 a v 

poslední době se soustředí hlavně na prozkoumávání rituální hudby a nezápadních hudebních motivů, 

které s vědeckou precizností kombinují s elektronickými experimenty. Celý večer, který organizátoři 
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označují za „dozvuky Lunchmeatu“ a který slibuje intenzivní fyzický zážitek, potrvá od sedmi hodin 

do tří do rána a odehraje se na dvou stageích, tedy v obou lodích kostelů sv. Salvátora a sv. Františka.  

Kromě Emptyset vystupí Matěj Kotouček z kapely Sky To Speak pod hlavičkou svého sólové 

projektu Thistle, zvukový umělec Stanislav Abrahám, dvojice No Idols, projekt Windowlickerz, ve 

kterém vystupuje i HRTL nebo Solo z labelu Polygon. 

Podstatou Collection Collective je sbírka tvořená díly, která darují do společného vlastnictví 

členové – umělci, kurátoři, designéři a architekti, ale také ekonomové a právníci nebo umělečtí 

producenti. Za svoje vklady nepožadují odměnu. Soukromé vlastnictví a potřebu sbírat umění pro 

sebe považují Collection Collective za narcistickou identifikaci se soukromým subjektem. „Věříme, 

že svým způsobem práce pomůžeme bojovat proti vlivům populismu a politickému tlaku, který je na 

místní výstavní instituce vyvíjen a vytváří nepřátelské prostředí pro progresivní formy umění a 

kulturní centra,“ uvádějí členové kolektivu Judit Angel, Raluca Voinea a Vlad Morariu pro web  

Calvert Journal, zaměřený na umělecké dění ve východní Evropě. Příkladem tlaku, pod kterým 

umělecké instituce pracují, může být kritika nedávné výstavy světoznámé malířky Fridy Kahlo v 

Orbánově Maďarsku. Místními pravicovými novinami byla strhána s tím, že „propaguje 

komunismus“.  

Projekt, který chce s uměním nakládat svobodně, byl založen na konci roku 2017 v Bratislavě a 

orientuje se hlavně na východní Evropu, podle členů skupiny je demokracie v těchto zemích ohrožena 

nejvíce. Přesto věří, že projekt bude mít časem globální dosah. Do společné sbírky už bylo darováno 

42 děl a její katalog je přístupný online.  

Čtyřdenní pracovní týden přijala například reklamní agentura Radioactive PR. Zaměstnanci i 

nadále dostávají plat za pět dní práce, do zaměstnání ale docházejí jen čtyři dny v týdnu. Než firma 

novinku zavedla, nejprve ji šest týdnů testovala. Ukázalo se, že se jí podařilo dosáhnout stejného 

úspěchu jako v předchozích měsících, objevily se dokonce i známky růstu. Klíčem je podle ředitele 

společnosti Riche Leigha spokojenost zaměstnanců. „Existují jen dva způsoby, jak naše firma může 

vydělávat peníze. Udržet si klienty a získávat nové. Naštvaný a unavený personál nedokáže ani 

jedno.“ Přechod na čtyřdenní pracovní týden s sebou podle Leigha ale přinesl taky několik ústupků 

od zaměstnanců. Pauza na oběd byla zkrácena na 45 minut a roční dovolená o 20 %. Angharad 

Planellové, která pro Radioactive PR pracuje, změna usnadnila přípravu na narození jejího prvního 

dítěte. „Lidé můžou tvrdit, že za čtyři dny nemusíte v práci stihnout všechno, co potřebujete. Proto 

jsme najali další zaměstnance, abychom u nikoho nepřekročili určitou míru stresu.“ Píše o tom britský 

deník The Guardian. Předpokládá se, že zkrácený pracovní týden by měl pozitivní dopad především 

na život žen, které mají děti. „Neumím si představit, že bych se po mateřské dovolené vracela do 

práce, kde bych pracovala od pondělí až do pátku. Víte, kolik matek nám poslalo životopis, když se 

dozvěděly, že je u nás jen čtyřdenní pracovní týden?“ usmívá se Angharad. Běžný britský pracovník 

využívá jen 34minutovou pauzu na oběd a každý týden si napracuje 10 hodin přesčasů (většinou je 

nedostává zaplacené). I tak produktivita ve Velké Británii pokulhává za jinými evropskými státy, kde 

lidé naopak tráví v práci méně času. Třeba ve Francii je z pozice zaměstnavatele nelegální požadovat 

po svém zaměstnanci, aby po pracovní době odpovídal na e-maily, připomíná web Fortune. Průměrný 

francouzský zaměstnanec má přitom větší produktivitu práce už ve čtvrtek než jeho britský kolega za 

celý týden. 

 

95. Unikátní objev na Borneu. Stěnu jeskyně zdobí 40 tisíc let stará malba 

blesk.cz | 08. 11. 2018 | Czech News Center, a.s. | Téma: Indonesie – Borneo 

V odlehlé jeskyni v Indonésii byla nalezena zatím nejstarší vyobrazení podoby zvířete. Rudá 

silueta tvora podobného býku je stará nejméně 40.000 let, a je tak o něco starší než podobná kresba 

nalezená v jeskyních ve Francii nebo Španělsku. Napsal to ve svém posledním vydání časopis 

Nature.  

Dosud se věřilo, že jako první podobu zvířat ztvárnili naši předkové v Evropě, ale nález v Indonésii 

a dřívější objevy v jihovýchodní Asii tuto hypotézu zpochybňují, píše se v článku. Jeskyně na Borneu 
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jsou jako místo prehistorických maleb známé od 90. let minulého století. Stáří většiny vyobrazení ale 

není možné určit.  

Obraz býka je velký půldruhého metru. V jeho blízkosti byl nalezen obrys ruky a scény s lidskými 

bytostmi. Na mladších obrazech, starých asi 14.000 let, jsou v jeskyni patrná vyobrazení tančících 

nebo lovících lidí.  

Před 40.000 lety byl dnešní ostrov Borneo spojen s asijskou pevninou. Ve stejné době přišli první 

moderní lidé do Evropy. Jejich nejstarší malby vědci datují do doby před 33.500 až 37.000 lety. Úplně 

nejstarší skalní malby byly nalezeny v Africe. Jde o abstraktní obrazce 

 

96. Nejstarší namalované zvíře objevili vědci v jeskyni na Borneu. Rudý býk je starý nejméně 

40 000 let 

irozhlas.cz | 08. 11. 2018 | Český rozhlas | Téma: Indonesie – Borneo 

V odlehlé jeskyni v Indonésii bylo nalezeno zatím nejstarší vyobrazení podoby zvířete. Rudá 

silueta tvora podobného býku je stará nejméně 40 000 let, a je tak o něco starší než podobná kresba 

nalezená v jeskyních ve Francii nebo Španělsku. Napsal to ve svém posledním vydání časopis 

Nature. 

Dosud se věřilo, že jako první podobu zvířat ztvárnili naši předkové v Evropě, ale nález v Indonésii 

a dřívější objevy v jihovýchodní Asii tuto hypotézu zpochybňují, píše se v článku.  

Jeskyně na Borneu jsou jako místo prehistorických maleb známé od 90. let minulého století. Stáří 

většiny vyobrazení ale není možné určit.  

Obraz býka je velký půldruhého metru. V jeho blízkosti byl nalezen obrys ruky a scény s lidskými 

bytostmi. Na mladších obrazech, starých asi 14 000 let, jsou v jeskyni patrná vyobrazení tančících 

nebo lovících lidí.  

Před 40 000 lety byl dnešní ostrov Borneo spojen s asijskou pevninou. Ve stejné době přišli první 

moderní lidé do Evropy. Jejich nejstarší malby vědci datují do doby před 33 500 až 37 000 lety. Úplně 

nejstarší skalní malby byly nalezeny v Africe. Jde o abstraktní obrazce staré kolem 73 000 let.  

V odlehlé jeskyni v Indonésii byla nalezena zatím nejstarší vyobrazení podoby zvířete. Rudá 

silueta tvora podobného býku je stará nejméně 40 000 let.  

 

97. Nejstarší jeskynní malby? Evropa zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev 

24zpravy.com | 08. 11. 2018 | Téma: Indonesie – Borneo 

Dosud se věřilo, že jako první podobu zvířat ztvárnili naši předkové v Evropě, ale nález v Indonésii 

a dřívější objevy v jihovichodní Asii tuto hypotézu zpochybňují, píše se v článku. 

Jeskyně na Borneu jsou jako místo prehistorickich maleb známé od 90. let minulého století. Stáří 

většiny vyobrazení ale není možné určit.  

Obraz bika je velki půldruhého metru. V jeho blízkosti byl nalezen obrys ruky a scény s lidskimi 

bytostmi. Na mladších obrazech, starich asi 14.000 let, jsou v jeskyni patrná vyobrazení tančících 

nebo lovících lidí.  

Před 40.000 lety byl dnešní ostrov Borneo spojen s asijskou pevninou. Ve stejné době přišli první 

moderní lidé do Evropy. Jejich nejstarší malby vědci datují do doby před 33.500 až 37.000 lety. Úplně 

nejstarší skalní malby byly nalezeny v Africe. Jde o abstraktní obrazce staré kolem 73.000 let.  

Nejstarší jeskynní malby? Evropa zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev Nejstarší jeskynní 

malby? Evropa zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev Nejstarší jeskynní malby? Evropa 

zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev 

 

98. Nejstarší jeskynní malby? Evropa zřejmě přišla o primát, vědci hlásí nový objev 

eurozpravy.cz | 08. 11. 2018 | Active Solutions s.r.o. | Téma: Indonesie – Borneo 

V odlehlé jeskyni v Indonésii byla nalezena zatím nejstarší vyobrazení podoby zvířete. Rudá 

silueta tvora podobného býku je stará nejméně 40.000 let, a je tak o něco starší než podobná kresba 

nalezená v jeskyních ve Francii nebo Španělsku. Napsal to ve svém posledním vydání časopis Nature. 
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99. Chcete si koupit stylové bydlení? A co kdyby bylo v jeskyni? 

09. 11. 2018 jenprocestovatele.topzine.cz; Cestování Po; Téma: USA – Jeskyně Beckham Creek 

Cave Lodge 

Hledáte nové místo k bydlení a nejlépe v zahraničí? Pokud jste již unavení z nudných a obyčejných 

pokojů v hotelu nebo apartmánech a máte dost peněz, kupte si „nejoblíbenější jeskyni světa“. 

Rozhodně nemá vůbec nic společného s jeskynními obydlími našich předků. Její interiér i okolí 

jsou impozantní. Zasloužil se o to hlavně původní jeskynní strop a stěny, které jsou takové, jaké je 

příroda stvořila a přináší neopakovatelnou atmosféru. 

Jeskyně Beckham Creek Cave Lodge se nachází v oblasti Arkansasu a původně byla 

vybudována jako úkryt před bombami. Nakonec ji zrekonstruovali do podoby luxusního hotelu. 

Dokáže pojmout až osm hostů v podzemním bludišti stalagmitů a stalaktitů. Má vlastní vodopád, 

a dokonce i helipad venku pro ty, kdo potřebují cestovat ve spěchu a luxusně. 

Historie jeskyně  

Jeskyně má celkovou plochu 557 metrů čtverečních. S budováním se začalo v roce 1989 a její 

stavba stála zhruba šest milionů dolarů. Z původní jeskyně muselo být odstraněno mnoho bahna, 

které bylo až 250 milionů let staré. Původním majitelem byl milionář John Hay, který si v ní nechal 

vybudovat stylový a rozhodně luxusní úkryt před bombami. Na zařízení jeskyně pak utratil ještě další 

dva miliony dolarů.  

Během své existence se jeskyně dočkala ještě dalších úprav. V roce 2007 a 2014. Měla už mnoho 

využití. Sloužila jako noční klub i jako úžasný hotel. Jedna noc v hotelu začíná na 1200 dolarech. V 

současné době je na prodej za 2,75 milionů dolarů.  

Jak vypadá vybavení?  

Celou rezidenci obklopuje 50hektarový soukromý resort plný lesů. Před jeskyní můžete vidět 

vodní nádrž, a právě kombinace těchto věcí děla z místa ideální inspiraci pro úkryt různých 

bondovských zloduchů. Přirozenou součástí jeskyně je její krápníková výzdoba a různé útvary.  

Volně zde protéká i malá říčka. Na konci své cesty prochází čističkou a je využívána v jeskyni.  

Zbytek vody pokračuje dále do nádrže. Uvnitř najdete čtyři ložnice a další zařízení. Nechybí čtyři 

koupelny, kuchyně a velký centrální pokoj.  

Okna tvoří přirozené otvory v jeskyni, která by mohla být v případě potřeby ihned zakryta 

betonovými bloky.  

Samotné vnitřní vybavení je ve střízlivých barvách a kopíruje barvy všudypřítomného přírodního 

kamene. Právě ten má v každé místnosti hlavní slovo a tvoří také prakticky veškerou výzdobu. Jeho 

účinek podporuje na některých místech i nápadité osvětlení. Nechybí veškeré moderní vybavení pro 

dokonalé bydlení, včetně 75palcové LED televize v obývacím pokoji. 

Pohodlná lehátka a tepelné vytápění udržují obývací prostor teplý a útulný. Kuchyně je moderní a 

nechybí velký dřevěný bar pro hosty postavený na zakázku. Vaši hosté mohou přicházet a 

shromažďovat se kolem něj.  

Každá ze čtyř ložnic je jedinečná a nabízí pokoje s manželskou postelí a bohatě vybavené 

koupelny. 

Venku před jeskyní si pak můžete užít dokonalý výhled a opéct třeba steak za zdejším kamenném 

ohništi.  

Bydlení za všechny peníze 

Je jasné, že většina „běžných smrtelníků“ si takovou koupi nebude moct dovolit. Pokud byste ale 

měli dost peněz a neměli nápad, tohle místo je opravdovým skrytým rájem. Minimálně se jedná o 

skvělý tip na výlet nebo na dovolenou. Úžasné ubytování, krásná příroda, ticho a klid. Co víc si 

přát. Jeskyně Beckham Creek Cave Lodge je skvělým místem pro všechny, kdo hledají 

dobrodružství ve velkém stylu. 
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100. Archeologové objevili pod vodou pravěké sídliště 

extrastory.cz | 09. 11. 2018 | Téma: Finsko – jeskyně Varggrottan 

Potopené sídliště z doby kamenné objevili archeologové na dně finského jezera Kuolimo jarvi. Jde 

o první nález tohoto druhu ve Finsku, který zaplní čtyřtisíciletou informační mezeru o lidských 

aktivitách v oblasti jižní Karélie.  

Pozůstatky lidského osídlení jsou podle odborníků staré osm až devět tisíc let. V té době byly 

hladiny vod v oblasti nižší o dvacet metrů. Pak ale začaly stoupat, až se řeka Vuoksi před zhruba 6000 

lety rozlila po morénovém hřbetu Salpausselka a vyhloubila nový výtokový kanál směrem k 

Ladožskému jezeru. Oblasti, kde dříve byla souš, tak skončily pod vodou.  

Mnoho jezer ve Finsku zaznamenalo dramatický vzestup vodních hladin, takže se neví, co bylo 

pohřbeno na jejich dně. Právě podvodní archeologie může pomoci objevit mnoho potopených 

památek z dávných dob.  

„To znamená, že ve finských jezerech se skrývá obrovský a převážně nevyužitý archeologický 

pramen. Kromě toho se v tomto prostředí mohl po tisíce let uchovat prastarý organický materiál,” 

upozorňuje výzkumník z Helsinské univerzity Satu Koivisto.  

Tým vědců z Finska, Švédska a Dánska pod vodou objevil například ohniště a pomůcky k 

opracování kamenných nástrojů. „V jednom z testovaných vrtů jsme našli zřetelnou vrstvu spálené 

zeminy, dřevěného uhlí a ohořelých kamenů,” sdělil Koivisto. „V okolních vrtech jsme narazili na 

křemenné odštěpky a tyto nálezy ukazují, že z křemene se na tomto místě v době kamenné vyráběly 

nástroje,” dodal.  

Archeologie ve Finsku je stále ještě v plenkách v porovnání s jinými zeměmi, jako třeba Egyptem, 

ale je zřejmé, že lidé v této části světa žili před dávnými lety. Archeologická překvapení na vědce 

nečekají jen pod vodou, ale i v zemi. Ve Finsku existuje mnoho dosud neprobádaných jeskyní, která 

skrývají četná tajemství. Jednou z nich je například jeskyně Varggrottan, objevená v roce 1996, 

kterou mohli před 120 až 130 000 lety obývat neandrtálci. 

 

101. Nejzáhadnější místa světa 

Enigma | 09. 11. 2018 | Jan Chalupa | RF Hobby s.r.o. | Téma: USA – jeskyně Lovelock 

Unikátní průvodce po tajemných koutech planety 12. Díl  

Jeskyně Lovelock Nevada, Usa  

Žili zde kdysi obři?  

Na planetě je mnoho míst, která fascinují zároveň vědce i záhadology. ENIGMA v tomto seriálu 

představuje ty nejzajímavější z nich.  

V posledním letošním díle se vydáme do nitra tajemné jeskyně Lovelock v americkém státě 

Nevada. Opravdu jsou v ní důkazy o existenci nadpřirozeně vysokých lidí?  

V dávné minulosti údajně na Zemi žili obři! Domníváte se, že je to naprosto nereálné? V roce 1911 

objevují dělníci v americkém státě Nevada v jeskyni Lovelock mumifikovaná těla podivně vysokých 

lidí s ryšavými vlasy, jejichž průměrná výška je odhadnuta na více než dva metry. Okamžitě se začnou 

ozývat hlasy, podle kterých jde o ostatky obrů. Většina odborníků to však považuje za nemožné. Kde 

je pravda?  

V čem spočívá tajemství?  

Podivuhodné bytosti  

O možné existenci obrů se spekuluje už dlouho. Již ve starozákonní knize Genesis je možné se 

dočíst: „V oněch dnech, a také později, se na Zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž 

přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.“ 

Také některé další staré prameny hovoří o existenci jakýchsi tajemných bytostí gigantického 

vzrůstu. „Stonehenge bylo v dávných dobách známé jako „Ples obrů“. Předpokládalo se, že nejen 

megality samy o sobě jsou zkamenělí obři, ale že rovněž pouze obři mohou vztyčit tak vysoké 

kameny,“ poznamenává skotský spisovatel Richard Gordon (1947-2009). Podobné úsudky se prý 

vztahují i ke gigantickým ruinám ve městě Baalbek v Libanonu nebo k Velké pyramidě v Egyptě.  
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Museli je postavit obři (nebo lidé z vesmíru). Kdo jiný by mohl pohnout tak obrovskými kvádry? 

Jistěže ne pouze lidské bytosti!“ uvádí Gordon. Existuje tu souvislost? Podle indiánů z kmene Piutů, 

kteří v Nevadě žili, by se v jeskyni Lovelock skutečně mohly nacházet důkazy o existenci obrů.  

Jejich předci s nimi totiž údajně válčili a nakonec prý tyto podivuhodné bytosti zvané Si-Te-Cah 

chytili do pasti… 

Jaké je vysvětlení? 

Pravdivé legendy? 

 K záhadné události mělo dojít právě v jeskyni Lovelock. „Když zbývající Si-Te-Cah odmítli 

vylézt ven, navršili indiáni před ústí jeskyně klestí, které zapálili, a všichni obři prý zemřeli v 

plamenech či zadušením v hustém kouři,“ vysvětluje současný americký výzkumník Joseph 

Jochmans.  

Opravdu k tomu došlo? Indiánské příběhy sice dlouhou dobu nikdo nebere příliš vážně, nicméně 

objev z roku 1911 naznačuje, že na nich může být něco pravdy. Horníci převážnou část nálezu údajně 

zničí a dílo zkázy pak dokončí místní obyvatelé. Dochováno zůstane pouze několik málo částí 

zachráněných těl a především pak lebka vysoká asi 30 centimetrů. Vše je uloženo v Humboldtově 

muzeu v Nevadě… 

Může být všechno jinak? 

Co na to skeptici?  

Přestože nález mumifikovaných těl z jeskyně Lovelock mnozí považují za jednoznačný důkaz o 

tom, že se na naší planetě v dávné minulosti procházely bytosti obrovského vzrůstu, ozývají se také 

skeptici. Podle nich nemají nalezené bytosti vůbec nic společného s obry Si-Te-Cah. Může prý jít jen 

o pozůstatky dávných předchůdců člověka, kteří trpěli nějakou poruchou růstu. „Nevyškolený 

pozorovatel je mohl snadno zaměnit za obry. Vlasový pigment navíc není po smrti stabilní a různé 

faktory, jako teplota, půda apod., mohou změnit starověké velmi tmavé vlasy v rezavě červené,“ říká 

americká historička vědy ADRIENNE MAYOR (*1946). Ještě jiná verze praví, že nalezené ostatky 

patří mamutům, případně medvědům. Bude některá z teorií potvrzena?  

„Nevyškolený pozorovatel je mohl snadno zaměnit za obry. Vlasový pigment navíc není po smrti 

stabilní a různé faktory, jako teplota, půda apod., mohou změnit starověké velmi tmavé vlasy v rezavě 

červené.“  

Americká historička vědy Adrienne Mayor  

„Když zbývající Si-Te-Cah odmítli vylézt ven, navršili indiáni před ústí jeskyně klestí, které 

zapálili, a všichni obři prý zemřeli v plamenech či zadušením v hustém kouři.“  

Americký výzkumník Joseph Jochmans 

Foto popis:  Dochována zůstala například lebka vysoká asi 30 centimetrů.  

Foto popis:  Mumifikovaná těla z jeskyně Lovelock vyvolala v roce 1911 senzaci.  

Foto popis:  Průměrná výška podivných tvorů byla odhadnuta na více než dva metry.  

 

102. Na Borneu našli nástěnnou malbu starou čtyřicet tisíc let 

12. 11. 2018 odhaleno.cz; Téma: Indonesie – Borneo 

Lidé malují konkrétní výjevy už minimálně čtyřicet tisíc let. Dokládá to objev nástěnné malby 

v jeskyni na Borneu, jehož pigmenty jsou podle australských vědců staré minimálně čtyřicet tisíc 

roků. Jedná se vůbec o nejstarší figurativní (neabstraktní) dílo a starší než nejletitější výjev z jeskyní 

Evropy. 

Červený pigment použili tehdejší lidé k malbě zvířete připomínající býka. Je to konkrétní výjev 

neabstraktní povahy, jehož stáří se odhaduje na období před čtyřiceti tisíci let.  

Evropa tak přichází o svou výsadu v dějinách výtvarného umění. Dosud totiž nejstarší figurální 

malby pocházely právě ze Starého světa. Ale lidé začali malovat zřejmě na několika místech planety 

zároveň a minimálně před čtyřiceti tisíci let na ostrově Borneo náležející dnes Indonésii.  

Nalezený býk na vápencové zdi bornejské jeskyně má asi 1,5 metru na šířku, krom něj byly na 

stěnách nalezeny také otisky dlaní červenými a fialovými pigmenty.  

Nejstarší evropské figurální malby zvířat jsou datovány na období před 33,5 až 37 tisíci let.  
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Archeologové je nalezli v jeskyni Chauvet ve Francii.  

Vědci netuší, jestli si lidé odnesli umění malby z Afriky do Evropy a Asie, nebo jestli schopnost 

vyjádřit konkrétní obrazy figurální povahy vznikla až v Evropě a Asii. Nicméně nejstarší výtvarné 

pokusy nalezli v jeskyních Afriky, jejich stáří se odhaduje na třiasedmdesát tisíc let. Jedná se o 

abstraktní obrázky v podobě křížků a šraf.  

Autor výzkumu na Borenu archeolog doktor Maxime Aubert z Griffith University v Austrálii bude 

na místě provádět vykopávky, aby se o kultuře autorů malby dozvěděl víc. „ Myslíme si, že býk pro 

ně nepředstavoval jen jídlo, že byl něčím výjimečným,“ uvedl Aubert, jehož nálezy publikoval 

prestižní vědecký časopis Nature. 

 

103. Databáze designu papírových vlaštovek, šipek a letadel. Uleťte si na hodiny do papírové 

zábavy 

rozhlas.cz | 12. 11. 2018 | Téma: Svět  

Skládaná papírová letadélka mají svou historii hned v několika kulturách. Jednoduchá hračka je i 

dnes stále oblíbená. Důkazem jsou weby věnující se této volnočasové aktivitě s návody na spoustu 

variant jejich skládání, ale i vlastní kategorie v Guinnessově knize rekordů. Z fasády domu v Údolní 

ulici v Brně museli odstranit malbu Vasila Artamonova a Alexeje Kljukova, která vznikla loni jako 

součást bienále Brno Art Open – Sochy v ulicích. Přestože se pro zachování díla vyslovila i městská 

část Brno-střed a Národní památkový ústav Brno, nepodařilo se najít legislativní cestu, jak ho 

uchovat. V souvislosti s připravovaným seriálovým prequelem Pána prstenů, jehož hlavní postavou 

by měl být právě mladý Aragorn, dostal Viggo Mortensen přímočarou otázku: Co by poradil herci, 

který se zhostí role legendárního hraničáře? Plastové výrobky jako brčka, nákupní tašky, obaly nebo 

jednorázové nádobí. Neustálé nakupování a vyhazování těchto věcí ničí životní prostředí a narušuje 

potravní řetězce v přírodě. Učitel na škole ve finském Oulu nebude už nikdy stát před žáky sám, v 

nové „open space“ budově probíhá totiž výuka několika učitelů v jedné místnosti zároveň, obří třída 

pojme až 100 dětí. Kalifornská hospodářská zvířata čeká v nejbližších letech aspoň o trochu lepší 

život. Nové nařízení rozšiřuje dosavadní opatření, které zaručovalo, že zvířata mají dost velký prostor 

na to, aby se mohla natáhnout, otočit a lehnout si. Ve stínu voleb do Kongresu se tentýž den odehrálo 

ve státech Washington a Oregon hlasování o trvalém zdanění některých potravin a nápojů. I když to 

nebylo na první pohled vidět, hlavní bitva se svedla především o slazené nápoje, jejichž vysoká 

konzumace souvisí s vyšším rizikem srdečních chorob a vzniku cukrovky druhého typu nebo s 

obezitou. Možná jste si mysleli, že fanatické zkoumání života slavných párů a jejich označování jako 

Brangelina, Kimye nebo Hiddleswift jsou výmyslem jednadvacátého století. Výstava Modern 

Couples vás ale vyvede z omylu. Ukazuje, jak byli umělci první poloviny 20. století kreativní ve svém 

životě, lásce i sexu. Dramatický příběh z přírody s dobrým koncem. Tak na první pohled vypadá 

skoro tříminutové video medvíděte s medvědicí drápajících se na vrchol zasněženého kopce. V Bosně 

a Hercegovině mají první dopravní značku na světě, která řidiče upozorňuje na poletující netopýry.  

Nejstarším důkazem výroby a používání tohoto typu hračky jsou asi dva tisíce let staří papíroví 

draci pro děti z Číny. Samotné vlaštovky se podle kulturního a vzdělávacího portálu Open Culture 

začaly objevovat v Evropě i Americe na začátku 20. století, a to třeba taky jako modely leteckého 

konstruktéra Jacka Northrupa pro studium aerodynamiky. Webová databáze Fold’NFly nabízí velmi 

přehledné návody na poskládání desítek variant těchto malých papírových letounů, od jednoduché 

šipky až po složité stíhačky či námořní letadla. Najdete tam postupy krok za krokem na fotkách, ale 

i videonávody. V Guinnessově knize rekordů můžete najít historii nejdelších doletů nebo nejdelší 

doby, kterou taková letadélka vydržela letět vzduchem. Maximem je momentálně 27,6 vteřiny. 

Rekord drží od roku 1998 Ken Blackburn a povedlo se mu ho dosáhnout na stadionu Georgia 

Dome v americké Atlantě. Největší vlaštovka byla sestavena studenty z Technology University v 

Delftu v roce 1995 a měřila téměř dvanáct a půl metru.  

„Probíhající odstraňování maleb je jen nápravou nezákonného stavu,“ reagoval mluvčí magistrátu 

Filip Poňuchálek. Malba podle něj prý vznikla bez závazného stanoviska odboru památkové péče, o 

které prý Dům umění požádal až dodatečně, s tím, že umístění maleb bude jen dočasné. Teprve 
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později začal usilovat o trvalé zachování malby. Píše o tom server Brněnská drbna. V českém právním 

řádu ale v podstatě neexistuje způsob, jak takovéto dočasné povolení prodloužit, a neexistuje tedy 

legislativní cesta, jak malbu zachovat, přestože odborný posudek s vyjádřením podpory dodali i 

ředitelka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze Milena Kalinovská, ředitelka 

Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková a Marek Pokorný, ředitel galerie současného 

umění Plato Ostrava. Malba odkazovala na dílo slavného mexického umělce Diega Rivery a 

vycházela z legendy, která vznikla během jeho dávné brněnské výstavy. Říká se, že na jednom večírku 

v klubu v Domě umění vytvořil Rivera (1886–1957) nástěnnou malbu. Dílo vzniklé pro loňské 

bienále tvořilo citace z Riverových prací, šlo o dvě klubka spojených rukou. „Malba zároveň citlivě 

pracuje s historií města Brna a jeho moderními legendami, ale také se stále trvajícím tabu týkajícím 

se ideologické fáze české kultury a s fabulací a mediální manipulací skutečnosti obecně,“ upřesnila 

ředitelka Domu umění Terezie Petišková na Archiwebu, portálu věnujícím se architektuře. 

Práce na seriálovém zpracování Pána prstenů jsou už v plném proudu. Amazon za natáčecí práva 

utratil 250 milionů dolarů a už dopředu plánuje minimálně 5 sezón. Herec, který se ujme vůdčí role 

Aragorna, tedy s touto postavou stráví spoustu času a měl by se s ní možná co nejlépe ztotožnit. Viggo 

Mortensen ve vyjádření pro web Collider odhalil několik tipů, jak se dostat sveřepému Chodci 

takzvaně pod kůži. Zevrubná znalost předlohového Tolkienova díla je prý samozřejmostí a základem. 

Aby budoucí Aragorn lépe porozuměl hrdinskému étosu příběhů, měl by se začíst do děl, která 

inspirovala samotného autora Pána prstenů: do středověkých eposů a severských ság. Mortensen 

konkrétně zmiňuje příběhy z islandské Ságy o Volsunzích. Kurosawovy filmy, zejména Sedm 

samurajů, je dobré mít nastudované prý proto, že z jejich choreografií bojových scén a komponování 

bitev vycházel Peter Jackson při práci na filmové adaptaci dobrodružství ze Středozemě. „Pán prstenů 

byl ten případ, kdy jsem vystřídal herce v roli v průběhu už započatého natáčení,“ přibližuje upřímně 

po letech Viggo Mortensen, co vše příprava na roli obnášela. „A nešlo jen o to, že už se natáčelo, 

měli v té době za sebou měsíce učení a zkoušení všemožných dovedností, které si takový film 

vyžaduje – to máte jazykové dovednosti, ovládnutí elfštiny, šermování, jízdu na koni a podobně.“  

Podívejte se taky na Ani král, ale ani hraničář. Hrdinou seriálu Pán prstenů prý bude mladý 

Aragorn.  

Podle webu o udržitelném designu a životním stylu Inhabitat se četnost užívání tohoto pojmu od 

roku 2013 zvýšila hlavně díky medializaci globálního znečišťování jednorázovými věcmi. Obrázky 

moří a lesů zasypaných plastovým odpadem jsou lidem více na očích a kampaní na boj s tímto 

odpadem stále přibývá. Collins Dictionary volí každoročně svoje Slovo roku z databáze Collins 

Corpus, která zahrnuje mluvená i psaná slova z různých druhů tisku, webových portálů, televizí a 

rádií. Lexikografové pak vyberou nejpoužívanější slovo, které by zároveň mělo být nové a které 

reflektuje dnešní měnící se společnost nebo kulturu. V letošním žebříčku dominovaly výrazy 

zabývající se environmentální problematikou, politickými hnutími a technologiemi. Slovo 

jednorázový nakonec Collins Dictionary zvolil prý právě proto, aby pomohl zarazit tuhle civilizační 

závislost na přílišném používání plastů.  

Takové uspořádání má řadu nesporných výhod, ale samozřejmě i určité nevýhody. Reportáž z 

finské školy odvysílala televize BBC. S open space školami experimentovali v Británii už v 70. letech 

minulého století. A narazili na jeden takřka neřešitelný problém: hluk, který je schopná vícehlavá 

skupina dětí vytvořit, výrazně limitoval možnosti výuky. O 40 let později Finové vzali tuto zkušenost 

v potaz už při stavbě školních budov. Konstrukce střechy vychází vstříc akustickým podmínkám 

velké zalidněné místnosti, podlaha je pokrytá koberci, v oknech visí záclony. „Naši učitelé navíc 

důvěřují dětem, že budou dělat to, co mají zadáno. Je to záležitost kultury. Myslím, že ve Finsku 

oboustranná důvěra prochází celým systémem,“ vysvětluje Anne Molainen, ředitelka školy v Oulu, 

jak je možné, že v nestandardní škole nezavládne anarchie. Součinnost více učitelů v jedné hodině 

navíc otevírá možnosti vzájemné spolupráce a sdílení vědomostí. „Žádný učitel neví všechno,“ 

podotýká k tomu s úsměvem metodička Pauliina Kanervo. Zavádění open space škol, kterých je nyní 

ve Finsku okolo 100, vychází z holisticky pojatého kurikula (základního pedagogického dokument, 

pozn. red.), které propojuje projektové vyučování a digitální gramotnost s klasickými předměty.  
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„Některé mezinárodní noviny psaly o tom, že Finsko rezignovalo na předměty,“ obhajovala 

finskou vzdělávací politiku roku 2016 v rozhovoru pro web Education Week finská ministryně 

školství Sanni Grahn-Laasonen. „To není vyjádřeno úplně přesně, my usilujeme spíše o větší 

spolupráci mezi učiteli různých předmětů a zavádění vícepředmětových výukových modelů.“ Podle 

Reino Tapaninena z Finské národní agentury pro vzdělávání vypadají žáci a učitelé v open space 

školách šťastnější než ve standardních školách. „Aby ale tato nová organizační forma výuky mohla 

fungovat, vyžaduje to zapojení a porozumění ze strany celé školní komunity,“ dodává k tomu hned 

druhým dechem. 

Zprávu přinesl deník The Guardian. Nový zákon nyní přesně určuje minimální prostor pro každé 

zvíře. Od roku 2020 si tak Kaliforňané koupí jen telecí z telat, která žila aspoň na 4 m2 plochy. Drůbež 

musí mít k dispozici minimálně 0,09 m2. V roce 2022 se nařízení začne vztahovat i na prasata, kterým 

budou muset farmáři zajistit aspoň 2,2 m2. V ten samý rok vejde v platnost také zákaz prodeje vajec 

z klecových chovů. Všechny zákazy se budou vztahovat i na výrobce a prodejce z ostatních států.  

„Díky tisícům dobrovolníků a koaličních partnerů, kteří k tomuto vítězství dopomohli, miliony 

telat, prasnic a nosnic nikdy nepoznají celoživotní utrpení v malých klecích,“ uvedla Kitty Block z 

Humane Society of the United States, jedné z organizací, které zákon prosazovaly. Jiné skupiny 

zaměřující se na ochranu zvířat, například PETA nebo Friends of Animals, ale proti zákonu 

protestovaly, protože se jim zdál příliš mírný. Proti jsou i zástupci potravinářského průmyslu, kteří se 

obávají, že někteří farmáři neunesou finanční náklady spojené s přestavbou chovných prostor. Varují 

také, že zákony zvýší ceny potravin.  

Zatímco od roku 2011 celosvětově narůstá počet zemí, které se rozhodly uvalit vyšší daně na 

oblíbené, ale nezdravé nápoje s vysokým obsahem cukru, voliči v Oregonu a Washingtonu jsou dle 

výsledku voleb proti. Může za to klamná kampaň společností jako Coca-Cola a PepsiCo, které spojily 

síly s velkými potravinářskými producenty. Společnou kampaň, do níž investovaly přes 20 milionů 

dolarů, pak prezentovaly jako boj proti neúnosnému zvyšování cen potravin, o slazených nápojích 

nepadlo ani slovo. Háček spočívá v tom, že žádný politický návrh na vyšší zdanění potravin 

neexistoval. Nápojové společnosti očividně pracovaly se strachem veřejnosti, který samy vytvořily, 

říká Corby Kummer, editor amerického časopisu Atlantic. Výsledkem je, že daně na slazené nápoje 

zůstanou v Oregonu a Washingtonu ve stejné výši a nebude možné je do budoucna zvyšovat. 

Už před více než osmdesáti lety vznikla dokonce trojka PaJaMa – akronym z počátečních písmen 

jmen Paul Cadmus, Jared French a Margaret French. Tato trojice umělců spolu od roku 1937 v 

polygamním svazku žila a tvořila dvacet let. PaJaMa je jen jedním ze čtyřiceti příběhů nově otevřené 

výstavy v londýnském kulturním centru The Barbican. Vznikla ve spolupráci s francouzským Centre 

Pompidou-Metz a zkoumá zajímavá a kreativní partnerství slavných i méně slavných umělců první 

poloviny minulého století. Ačkoliv se výstava v překladu jmenuje Moderní páry, neomezuje se jen 

na vztahy dvou lidí. „Termín pár je pružný, samozřejmě trojstranné vztahy jsou náročné, ale jak vidíte 

i z naší výstavy, existuje jich plno,“ řekla BBC kurátorka výstavy Jane Alison. Stejně jako vztahy 

dvou lidí, jsou různé i vztahy trojic. Některé vzniknou tak, že se třetí přidá k fungujícímu manželství, 

jiné jsou otevřené a jejich účastníci je berou jako radikální politický akt. PaJaMa byli spíše druhým 

příkladem. Paul Cadmus, malíř stylizovaných, někdy homoerotických scén svalnatých mužů, a Jared 

French, taktéž malíř figur ve stylu magického realismu, se stali milenci. Když se potom Jared v roce 

1937 oženil s Margaret, začal jejich nový trojcestný vztah, který dokumentovali mimo jiné i 

společnými fotografiemi. Právě ty můžete vidět jako součást jejich příběhu na výstavě Modern 

Couples.  

Okamžitě se stalo virálním a na YouTube kanálu ViralHog nasbíralo už přes 800 tisíc zhlédnutí. 

Dojemný příběh statečného medvíděte, které několikrát ze zasněženého kopce nebezpečně sklouzne 

dolů, aby se znovu a znovu mohlo vydat k vrcholu, a jeho matky nabízí ale i druhý, smutnější úhel 

pohledu. Aby video natočené 19. června v ruském Magadanu mohlo vzniknout v takové kvalitě, 

museli k tomu jeho autoři využít nejmodernější techniku. A právě dron s kamerou bzučící nad hlavami 

zvířat pravděpodobně vedl k tomu, že se medvědi rozhodli na zasněžený kopec šplhat. Video totiž 

podle serveru Ekolist nezachycuje přirozené chování medvědů, ale pouze reakci na stres vyvolaný 
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pro ně nepochopitelným létajícím strojem. Tuto teorii potvrzuje i okamžik ve videu v čase 1:04, kdy 

medvědice vyděšeně kouká přímo do kamery dronu. Neznámý kameraman se tak pravděpodobně stal 

spouštěčem celé riskantní akce, která mohla medvídě stát život. „Nezáleží, jak daleko dron byl. Podle 

chování medvědů mohu říct, že byl prostě příliš blízko,“ dodal pro web The AtlanticClayton Lamb, 

zoolog z univerzity v Albertě specializující se na medvědy. Sám drony používá pro mapování území 

v kanadských Skalnatých horách, na kterém žijí medvědi grizzly. Drony v rukou amatérů, kteří by 

rádi vytvořili dramatické video z přírody, mohou být životu kriticky nebezpečné. To, že v místě 

natáčení není fyzicky přítomný člověk, ještě neznamená, že filmování nemůže zvířata vyrušit. Zvířata 

mohou být stresována, v krajních případech mohou i zemřít. 

U vjezdu do jeskyně Ponikva, jež slouží i jako silniční tunel, ji 3. listopadu umístili členové 

sarajevského Centra pro krasové oblasti a speleologii. „Je to první taková značka na světě – nakolik 

je nám známo, jiné podobné značky varují před zvěří, divokými prasaty, klokany nebo losy,“ uvádí 

se ve zprávě bosenského Radia Sarajevo. Značka stojí u obou vjezdů do jeskyně Ponikva, která je 

jednou z pěti jeskyň na světě, jimiž po celé délce prochází silnice. Vede z města Vareš ve střední 

Bosně přes pohoří Zvijezda do údolí řeky Krivaja. V jeskyni Ponikva žije několik druhů netopýrů.  

Našli bychom mezi nimi vrápence velkého, vrápence malého, netopýra velkého, netopýra 

východního neboli ostrouchého, netopýra večerního či také pozdního, létavce stěhovavého, netopýra 

černého a netopýra alpského. Poslední dva druhy jsou v Bosně a Hercegovině obzvlášť vzácné. 

Značka má zabránit srážkám aut s netopýry. Jejich pravděpodobnost se v poslední době zvýšila, neboť 

silnice, která byla dříve makadamová, dostala asfaltový povrch. Přibylo i lepší osvětlení, které je 

podle ochránců netopýrů „až příliš jasné“. V tiskové zprávě zdůrazňují, že jde o typický případ 

světelného znečištění. Na značce se doslova píše: „Zpomalte, létají tu netopýři.“ Spolupracovníci 

Centra pro krasové oblasti a speleologii tak řidičům chtějí připomenout nebezpečí srážky, které lze 

omezit, pokud sníží rychlost. 

Doufají také, že ojedinělá značka by se mohla stát místní turistickou atrakcí. 

 

104. Přepište dějiny umění! 

Lidové noviny | 12. 11. 2018 | Martin Rychlík | Mafra a.s. | Téma: Indonesie – Borneo 

Muselo to být úžasné dobrodružství. Mezinárodní tým archeologů nejprve vplul na člunech do 

hustých džunglí Bornea, v kopcích stanoval a posléze se i nořil do temných jeskyní. Nakonec z nich 

vědci (po dvou sezonách prací) vynesli opravdový poklad. Objev, jenž mění pohled na dějiny lidstva!  

Minulý čtvrtek o tom badatelé zpravili celý svět prostřednictvím vědeckého časopisu Nature. Maxime 

Aubert, australský geochemik a archeolog, otiskl spolu se čtrnácti kolegy studii, v níž detailně 

popisují nejstarší figurativní „obraz“ na světě.  

Jde o červenou hlinkou ztvárněné zvíře s rohy, asi druh divokého skotu, které lidské ruce vytvořily 

před nejméně 40 tisíci lety. Stalo se tak na území dnešní Indonésie, v lokalitě Lubang Jeriji Saléh na 

východě Bornea (dříve Kalimantanu). 

Komu by to snad bylo málo, může obdivovat i další díla asijských praumělců, a to otisky rukou o 

stáří 51 800 let (!) anebo mladší lidské postavičky, jež mají načrtnuté velmi výrazné účesy či masky 

(lokalita Datu Saman, stáří 13 600 let), a ještě mladší panáčky, kteří evidentně pádlují na lodici. Ti 

pocházejí patrně z doby velkých austronéských migrací před 4000 lety… 

Nejdůležitější je samozřejmě ta starodávná kravka či volek. „Velký obraz zvířete z Lubang Jeriji 

Saléhu je podle našich znalostí nejstarším nástěnným figurativním uměním na světě. Je rovněž jedním 

z vůbec nejstarších známých zobrazení zvířat, které lze stářím srovnat se slonovinovými figurkami z 

oblasti Švábska v Německu,“ uvádí Aubert a spol. v nové studii. Na mysli má objevy Nicholase 

Conarda z jeskyně Hohle Fels (2003), jenž tam s kolegy našel koňskou hlavičku, ptáčka a sošku 

napůl muže a napůl kočky. 

V takzvaném parietálním (nástěnném) umění už nemá nová indonéská kravka konkurenci; stářím 

se jí blíží jen úžasná zvířecí výzdoba francouzské jeskyně Chauvet (asi 35 000 let). Slavná díla z 

Lascaux jsou stará „jen“ 18 tisíc roků … 
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Proč je objev – kromě rekordního stáří – tak důležitý? „Ukazuje, že se to dělo ve stejný čas na 

opačných koncích světa,“ komentoval Aubert studii pro The New York Times. Podle něj lze na vývoji 

stylů v Indonésii pozorovat posun od malování zvířat k malbě osob. Už roku 2014 ohromil svět nálezy 

z Celebesu (Sulawesi), mezi nimiž byl obrázek prasete babirusa starý 35 400 let i ještě starší otisky 

dlaní.  

Jak už tu LN letos psaly, vědci se při datování opírají o novou metodu, jež využívá uran-thoriový 

rozbor vrstev (U-Th). Díky tomu byly v únoru datovány i neandertálské malůvky ze Španělska 

(žebříky a tečky, vůbec nejstarší jeskynní „umění“ o stáří 64 800 let), ale také nynější novinka – 

nejstarší namalovaný živočich.  

Letošní rok tedy přinesl již druhý velkolepý objev týkající se nejhlubších zřídel lidské kreativity, 

umění. A nezúčastněnému pozorovateli zdejšího školství se vtírá na mysl drzá otázka: dozvědí se o 

něčem takovém vůbec čeští studenti? Kdy jim tak někdo přepíše – ty pověstné – učebnice?  

Letošní rok přinesl již druhý velkolepý objev týkající se nejhlubších zřídel lidské kreativity, umění. 

A nezúčastněnému pozorovateli zdejšího školství se vtírá na mysl drzá otázka: Dozvědí se o tom čeští 

studenti? 

 

105. Do jeskyně vodí turistky na SEX! 

16. 11. 2018 Blesk; Petr Šour; Czech News Center, a.s.; Téma: Thajsko 

Lechtivé eskapády Thajce, který chodí zásadně nahý a žije jako pračlověk  

Doma chodí zásadně nahý, nahý žije v opuštěné jeskyni, bez nábytku, elektřiny a přívodu vody 

jako v době kamenné. A přesto – nebo možná právě proto? – nalákal do svého nuzného příbytku už 

stovky turistek a užil si s nimi rozkoše.  

Chatupoom Losiri (48) přezdívaný Lothario je thajská legenda. Celebritou se stal poté, co se jeho 

eskapády a pověsti o neukojitelném sexuálním apetitu objevily v televizi a na Facebooku, kde má 100 

000 fanoušků, spíš asi fanynek.  

Říkají mu jeskynní muž z Koh Phangan, v turistických oblastech vymetá nočních kluby a párty 

pod širým nebem (ovšem oblečen!), odkud si domů do jeskyně vodí převážně Evropanky, které touží 

po nezvyklém zážitku v jeho posteli vyrobené z kamenů a korálkové rohože. 

Snil o harému  

„Není to jen o sexu. Já s těmi ženami nejprve mluvím, snažím se s nimi spřátelit. Až pak se 

pomilujeme, mají-li zájem,“ říká Chatupoom, který se narodil do bohaté buddhistické rodiny a má 

vysokoškolské vzdělání. Až po třicítce se rozhodl odejít z města, protože až příliš miloval 

volnomyšlenkářský styl života a hlavně ženy. „Původní myšlenka byla, že si tady vybuduju harém, 

ale z toho sešlo,“ vzpomíná jeskynní muž.  

Britky, Indky … 

Jeho častými klientkami jsou Britky, které popisuje jako pohodové a sexuálním výzvám otevřené 

ženy, které ale často příliš moc pijou. Nedávno potkal před svým příbytkem Indku, tu si vychvaluje 

ze všech nejvíc. „Myslel jsem, že Indové jsou upjatí a konzervativní, ale vůbec to není pravda. 

Ta dívka má doma přítele, ale mají spolu otevřený vztah.  

Zůstala u mě hodně dlouho,“ vzpomíná Lothario.  

Pod kontrolou policie  

Jak je jeskynní muž oblíben u evropských turistek, tak místní jej berou za »trn v oku«. Převážně 

buddhistické sousedy Chatupoom pobuřuje svou nahotou a promiskuitou. Často za ním posílají 

policisty, aby zjistili, jestli se v jeho jeskyni neděje něco ilegálního. Strážci pořádku ale zatím 

pokaždé odešli s nepořízenou… zep  

Za své „služby“ si nikdy nenechá platit, živí se prodejem uměleckých děl, které sám vyrábí.  

Foto popis:  Se ženami před sexem důkladně komunikuje.  

Foto popis:  Miluje volnomyšlenkářský styl života a hlavně ženy.  

Foto popis:  Oblíbily si ho především dobrodružné Evropanky.  

Foto popis:  Video tv.blesk.cz Oblečení považuje za zbytečnost.  

Foto popis:  Postel vyrobil z kamenů a korálkové rohože.  
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106. Prehistorické malby v Indonésii 

19. 11. 2018 Týden; szb; Empresa Media, a.s.; Téma: Indonesie – Borneo 

V jeskyni na indonéské části ostrova Borneo byla nalezena pravděpodobně nejstarší kresba 

zvířete. Býk, kterého má červená silueta představovat, je starý více než 40 tisíc let. Malba by tak měla 

být starší než jí podobné v jeskyních ve Francii a Španělsku.  

Obraz býka je asi dva a půl metru velký, v jeho blízkosti se našel i červený obrys lidské ruky. Až 

dosud se přitom předpokládalo, že nejstarší ztvárnění zvířat byla nalezena v evropských jeskynních 

komplexech. Vědci měli povědomost o prehistorických malbách na Borneu už od roku 1994, ale až 

teď se jim podařilo určit jejich přesné stáří.  

Zároveň byly v jeskyni nalezeny i daleko mladší kresby, z doby asi před 14 tisíci lety, které 

zachycují postavy při lovu nebo při tanci. Zajímavé je, že ze stejné doby pocházejí malby v 

evropských historických nalezištích, na nichž jsou podobné výjevy. „Z hlediska lidského vývoje je 

to velmi zajímavé. Tehdejší lidé si v naprosto odlišném prostředí osvojili podobné techniky,“ 

komentoval nové nálezy Peter Veth z University of Western Australia.  

Borneo bylo v době vzniku maleb ještě součástí asijské pevniny. Nejstarší nalezené skalní malby 

ale i nadále zůstávají v Africe. Na jeskynních zdech jsou vyobrazeny abstraktní obrazce staré asi 73 

tisíc let. 

 

107. Poznejte 16 nejkrásnějších přírodních jevů světa! 

epochaplus.cz | 23. 11. 2018 | Lenka Kospertová | Téma: Svět  

Příroda dokáže vyčarovat neuvěřitelné úkazy, které okouzlí nejedno oko. Na naší planetě existují 

tisíce zázraků. EpochaPlus.cz vám představí ty nejúžasnější z nich…  

Modrá láva  

Kde: Indonésie  

O co jde: Z otvoru sopky uniká při velmi vysoké teplotě modré magma  

Vybuchující sopky děsily lidstvo po celá staletí. Ve východní části ostrova Jáva se nachází unikátní 

sopka Gunug Merapi, jinak nazývaná „Hora ohně“. Nejedná se ale o obyčejný vulkán, tento chrlí 

modrou lávu. Jak je to možné? V přilehlé oblasti se totiž nalézá bohaté naleziště síry. Když jsou sirné 

plyny vystaveny kyslíku a ozářené roztavenou horkou lávou, zbarvuje ji do safírově modré barvy. 

Její tok je navíc pomalejší a má vyšší teplotu v rozmezí 600–900 °C. Plameny je ale možné vidět 

pouze v noci.  

U sopky se také nachází malebné vulkanické jezero s tyrkysově zbarvenou vodou. Koupání v něm 

se ale nedoporučuje. Jedná se totiž o nejkyselejší jezero na naší planetě.  

Zamrzlé květiny  

Kde: Arktida) 

O co jde: Květiny se vyskytují v arktických vodách a vznikají vlivem rozdílných teplot mořské 

vody a okolní atmosféry. 

Ledové květy dávaly vědcům dlouho zabrat. Tyto přírodní útvary vyrůstají z povrchu nově 

vytvořeného ledu, a to za nízkých okolních teplot a suchého podnebí. Jejich struktura je velmi jemná 

a mají tvar podobný lístku kapradí. Rostliny zkoumal i tým brněnských vědců pomocí elektronového 

mikroskopu. Čeští výzkumníci tak vyvrátili hypotézu, že ledové květy mají podíl na vzniku slaných 

aerosolů v polárních oblastech, které nepříznivě ovlivňují ozonovou vrstvu.  

Květiny jsou až 3x slanější než mořská voda, jelikož mají schopnost nasávat z mořské vody sůl.  

Ohnivý vodopád Koňský ohon  

Kde: Kalifornie, Spojené státy americké  

O co jde: Ohnivý vodopád vzniká díky září zapadajícího slunce.  

V Yosemitském národním parku se nachází vodopád nazývaný „Koňský ohon“, který padá z 610 

metrů vysokých skalních útesů nejvyššího žulového monolitu světa, hory El Capitan. Jev, který vidíte 

na obrázku, je k vidění pouze za určitých příznivých podmínek. Ty tvoří je dostatečné množství vody 

a sklon slunečních paprsků. Vzniká tak úžasný optický klam, že z útesů padá dolů žhavá sopečná 

láva.  
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Úkaz lze pozorovat jen několik dnů v měsíci únoru kolem poledne. Místo v tu dobu patří k 

nejvyhledávanějším fotografickým atrakcím.  

Jezero smrti Natron  

Kde: Tanzanie 

O co jde: Některá zvířata zde zkameněla. Voda v jezeře má totiž podobné vlastnosti jako louh 

sodný.  

Africké jezero s rozlohou 600 km 2 a hloubkou 3 metry patří k nejpodivnějším místům na zemi.  

Zvířata se zde mohou změnit v kámen. Jak je to možné? Voda v jezeře má velmi zásadité pH, a 

proto působí jako žíravina. A její teplota dosahuje až 60 °C. Pro zvířata, která tu nejsou zvyklá žít, to 

může znamenat rozsudek smrti. Voda je může popálit, hlavně na kůži a očích. I přesto se mnozí 

živočichové dokázali na život zde adaptovat. Postupem času se tu vytvořil unikátní ekosystém a 

Natron překvapivě překypuje životem. 

Uhličitan sodný, který je obsažen ve vodě, je skvělým konzervantem. Využívali ho již staří 

Egypťané k mumifikaci.  

Kvetoucí poušť  

Kde: Chile 

O co jde: Jen jednou za několik let se poušť Atacama mění v nádhernou kvetoucí zahradu.  

Poušť Atacama v Chile patří mezi nejsušší místa na Zemi. Prší zde jen velmi zřídka. V jejím středu 

se údajně nacházejí oblasti, kde nepršelo stovky až tisíce let. O to zajímavější je úkaz, který se děje 

jednou za 5 až 7 let. Naposledy se tak stalo v roce 2015, kdy Atacamu skropily silné lijáky a proměnily 

ji v růžově kvetoucí oázu. V některých částech zde napršelo během 12 hodin tolik, co jindy za celých 

sedm let. Vykvetly zde květy slézu a dalších 200 rostlin.  

Teploty na poušti se v létě přes den pohybují okolo 50 °C, v noci padají až k 0 °C. Díky přírodním 

podmínkám využívá oblast také NASA k testům zařízení pro mise na Mars.  

Nekonečná vlna  

Kde: Brazílie  

O co jde: Dvakrát do roka se atlantský příliv setkává s proudem říční vody v ústí Amazonky a 

vzniká tento unikátní jev.  

Člověk si představuje nekonečné vlny většinou na širém moři. Tento úkaz se ale vyskytuje na řece 

Amazonce v období února a března. Místní indiáni jej nazývají slovem pororoca. Jak se ale na největší 

řece světa objeví? K vytvoření vlny dochází k momentu, kdy se oceánský příliv dostane k ústí 

Amazonky. Vlna zpočátku dosahuje výšky kolem 5 metrů, postupně se ale snižuje. Přesto je k vidění 

ještě 800 km proti proudu řeky.  

Vlnu mají v oblibě především surfaři. Nejdelší zaznamenaná jízda trvala skoro tři čtvrtě hodiny a 

podařilo se při ní urazit téměř 15 km.  

Parní věže  

Kde: Island  

O co jde: Vznikají vlivem geotermální činnosti a v kombinaci s polární září vypadají nádherně.  

Tajemný ostrov Island je proslulý svou geotermální činností a vulkanickou aktivitou. Nachází se 

zde mnoho gejzírů a horkých pramenů, ale také tzv. parních věží. Ty se nacházejí především v oblasti 

Hverir. Vyskytují se zde také černé řeky, které dotvářejí velmi zvláštní a ponurou atmosféru. 

Nejkrásnější jsou parní pilíře s polární září, kdy se jejich pára odráží v obrazu na hvězdné noční 

obloze.  

Vulkanické blesky  

Kde: po celém světě  

O co jde: Při sopečných erupcích vzniká obří elektrostatický náboj, který bouřky způsobuje.  

V běžných bouřkách jsou původcem blesků srážky krystalků ledu, které třením generují dostatek 

elektrického náboje k vyvolání blesku. Sopečný mrak je méně předvídatelný. A jak vzniká? Podobně 

jako ten klasický. Příčinou je statická elektřina, která vzniká třením prachových částic v hustých 

mračnech popela. Vzniklý náboj pak vygeneruje blesk. Druhý zdroj blesků je ve stratosféře vysoko 

nad zemským povrchem, kde dochází ke tření ledových krystalků. 
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Blesky bývají dlouhé až 100 metrů. Byly pozorovány nad činnými sopkami Redoubt, Sakurajima, 

Eyjafjallajökull nebo Etna.  

Krvavý vodopád 

Kde: Antarktida 

O co jde: Krvavě červenou barvu Taylorova ledovce způsobuje slaná voda s vysokým obsahem 

železa.  

Krvavé vodopády v Antarktidě objevil v roce 1911 Griffith Taylor. Ještě dlouho poté ale zůstaly 

zahaleny rouškou tajemství. Vědci totiž nemohli přijít na to, proč voda pod ledovcem nezamrzá, i 

když je její průměrná teplota -17 °C, a co je příčinou její prapodivné červenohnědé barvy. Původně 

si mysleli, že barvu způsobuje aktivita červených řas. Speciální radar ale prokázal, že zbarvení 

vyvolává oxid železa. Pod ledovcem se totiž nachází síť řek se slanou vodou, která obsahuje oxid 

železnatý. Sůl ve vodě pak navíc vytváří teplo, díky čemuž voda neustále taje. I v tomto nehostinném 

prostředí žijí i unikátní druhy bakterií.  

Jezero je staré už více než dva miliony let. Voda, která napájí vodopád, je velmi slaná, zhruba 4x 

slanější než vody světových oceánů.  

Podvodní vodopády  

Kde: Mauricius  

O co jde: Ve skutečnosti o žádné vodopády nejde. Krásnou iluzi vytvářejí proudy písku, „stékající“ 

do moře. 

Tento přírodní fenomén se ukrývá u jihozápadní části ostrova Mauricius v Indickém oceánu. Místo 

patří k nejfotografovanějším místům světa hlavně kvůli optické iluzi, kterou vytváří. Voda totiž 

vypadá, jako by prudce padala do středu Země. Průzkumy ale ukázaly, že se jedná o velké nánosy 

písku z pobřeží, které se vlivem oceánských proudů přesouvají od pláže směrem do oceánu. 

V realitě je díra hlubší jen o přibližně 10–20 metrů než výše položená část šelfu.  

Věčná bouřka  

Kde: Venezuela  

O co jde: město, kam udeří 40 000 blesků denně  

Ve Venezuele existuje město Maracaibo, které proslulo jako magnet na blesky. Tato neustálá bouře 

trvá už miliony let. Jak to tomuto jevu došlo? Vědci jsou přesvědčeni, že příčinou bouřky jsou 

geologické vlastnosti terénu kolem řeky, které způsobují neustálý nízký tlak. Vliv má jistě i studený 

vzduch z And a ionizovaný metan z rozkládající se vegetace u jezera.  

Místní si přejí, aby bouře nikdy neustala, jelikož je tato energie největším přírodním generátorem 

ozonu na planetě.  

Ročně zasáhne místo přes milion blesků. Ty se staly výborným navigačním signálem pro rybáře i 

cestovatele. A několikrát dokonce pomohly zabránit vpádu nepřátel. Město je vidět až na vzdálenost 

450 km. Každý z blesků má takovou sílu, že by rozsvítil 100 milionů žárovek.  

Velká modrá jáma  

Kde: Belize  

O co jde: Jde o útvar, který vznikl krasovou činností v dobách, kdy tu ještě nebylo moře.  

V Honduraském zálivu, asi 72 km od Belize City, se nachází Velká modrá jáma. Tato prohlubeň 

dokonalého kruhového půdorysu o průměru 300 metrů a hloubce 124 metrů vznikla během dob 

ledových, kdy byla hladina moře výrazně nižší, než je v současnosti. Jedná se o závrt krasového 

původu, kdy se rozpouštěla vápenatá hornina. Časem se tak utvořila jeskyně, u které se probořil strop, 

a celá formace se ocitla pod vodou.  

V roce 2014 místo zkoumali vědci z Texaské a Louisianské university, kteří odebrali vzorky 

sedimentů a zjistili, že mezi lety 800–900 n. l. došlo na Yucatanském poloostrově ke snížení srážek, 

zároveň ubylo hurikánů. 

Vodní vír Malström  

Kde: Norsko  

O co jde: Silný mořský proud v Norském moři vzniká střetem dvou příbojových vln.  
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V Norském moři mezi Lofotskými ostrovy se objevuje silný mořský proud, který získal označení 

Malström. Tento unikátní jev vzniká díky specifickým vlastnostem přílivu a odlivu a zvláštnímu 

povrchu mořského dna. Vír o průměru 40 až 50 metrů ale na rozdíl od ostatních vírů nevzniká v 

průlivu ani zátoce, nýbrž v otevřeném moři. Nejsilnější je v období od července do srpna.  

Proudy s sebou nesou různé mikroorganismy, čímž přitahují ryby a rybářské čluny. Pro ně ale mohou 

být velmi nebezpečné.  

Duhové eukalypty 

Kde: Filipíny 

O co jde: Pigmenty, které obsahují mikroorganismy, vytvářejí na kmenech eukalyptů nádherné 

barevné kompozice.  

Duhové eukalypty vynikají nejen svou krásou, ale také tím, že patří mezi jediný druh blahovičníku, 

který neroste v Austrálii. Nejtypičtější je na něm jeho barevný kmen. Kůra se z něj totiž loupe sama, 

a to způsobem, že se pod ní ukazují různě zbarvené pruhy lýka. V posledních letech se také zjistilo, 

že tento blahovičník výborně zpevňuje erodovanou půdu a dokáže rychle zaplnit prázdná místa po 

vytěžených lesích.  

Jedná se totiž o nejrychleji rostoucí strom světa.  

Strom se používá na výrobu bílého papíru. Američané ale z jeho dřeva vyrábějí i nábytek. Na 

rozdíl od ostatních blahovičníků nelze z tohoto druhu získávat aromatické oleje.  

Podvodní „kruhy v obilí“ 

Kde: Japonsko 

O co jde: Autory těchto geometrických tvarů jsou samci ryby fugu (čtverzubec). Vytvářejí je 

oscilačními pohyby svých ploutví.  

Velké a překrásné podmořské kruhy trápily vědce velmi dlouho dobu. Tajemné obrazce byly 

připisovány nadpřirozeným silám nebo mimozemšťanům. Vysvětlení je ale mnohem prostší. Obrazce 

vytváří japonská rybka, konkrétně čtverzubec. Maličcí samečci čtverzubce tímto uměním lákají 

samičky k páření. Poprvé byly tyto rybky spatřeny v roce 1995. Samci budují kruhy opakovaným 

narážením na dno, přičemž útvary hloubí svými ploutvemi.  

Jakmile dojde k páření se samičkou, samci se přestanou o kruhy zajímat a po rozmnožení místo 

zcela opouštějí.  

Migrace rudých krabů  

Kde: Vánoční ostrov 

O co jde: Na Vánočním ostrově putuje každoročně 120 milionů krabů z lesa směrem k oceánu.  

Migrace „vánočních“ krabů je označována za jeden ze zázraků přírody. Na svou 

několikakilometrovou cestu se vydává více než 120 milionů rudě zabarvených suchozemských krabů.  

Pro kraby je to trasa mimořádně náročná, musejí překonávat nejrůznější překážky a mnoho z nich 

končí pod koly automobilů. Migrace trvá dva týdny, přičemž ji zahajují monzunové deště na začátku 

listopadu, kdy krabi opouštějí své příbytky v pralese a směřují k moři, kde se rozmnožují.  

Krabi si svou cestu „plánují“ tak, aby k moři dorazili v období novoluní, kdy je nejvyšší příliv. Po 

spáření se vracejí zpět do vnitrozemí, zatímco samičky ještě 14 dní opatrují oplozená vajíčka. 

 

108. Vědci objevili hmyz, u něhož mají samice penis a samci vagínu 

26. 11. 2018 odhaleno.cz; Komerční Sdělení; Téma: Brazílie 

Vědci objevili hmyz, u něhož mají samice penis a samci vagínu.  

Tým vědců z Japonska, Brazílie a Švýcarska tvrdí, že penis můžou mít nejen samice hyen, ale 

také další zástupci živočišné říše. U dvou druhů jeskynních zástupců hmyzu z řádu pisivek 

(Psocoptera) popsali orgán, který je analogií samčího penisu a má i podobnou funkci. Zajímavé ale 

na celé věci je, že samci naopak mají orgán připomínající vagínu.  

Dva druhy hmyzu, které žijí v jeskyních Brazílie, dostaly vědecké názvy Neotrogla a Afrotrogla.  

Jeho samicím se vytváří kopulační orgán podobný penisu, zatímco samcům přijímací pohlavní 

orgán podobný vagíně.  
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Třetí příbuzný druh Sensibilia přitom obrácené pohlavní orgány, než jak je známe u většiny 

živočichů, nemá. Vědce tak zmátlo, jestli se u dvou zmíněných druhů vyvinula obrácenost pohlaví 

společně, nebo odděleně. Tedy jestli ke zvratu došlo u společného předka, nebo až po oddělení obou 

druhů. A bylo tomu tak v druhém případě.  

Další analýzy a výzkumy týmu z Brazílie, Japonska a Švýcarska naznačují, že ke zvratu zřejmě 

došlo vlivem prostředí. Oba druhy žijí v jeskyních, kde je velmi málo zdrojů potravy. Samci tak 

zřejmě jevili více zájem o shánění potravy než kopulaci, tak si samice vytvořily jakýsi háčkovitý 

penis, kterým se s nimi svázaly tak, aby samec nemohl utéct před ejakulací.  

„Na vývoj zvrácených pohlavních orgánů u těchto druhů měla vliv zřejmě i predace v jeskyni,“ 

tvrdí autoři. 

 

109. V Polsku byl nalezen záhadný hrob. 

27. 11. 2018 gloobal.cz; Téma: Polsko 

V Polsku objevili hrob starý asi dvě stě let, který velmi překvapil archeology. V hrobě, kromě 

lidských pozůstatků, bylo nalezeno několik lebek ptáků, uvádí Science in Poland.  

Pohřebiště bylo umístěno na jihu země, v jedné z jeskyní Kraków-Częstochowa. Kostra, která 

ležela uvnitř, patřila dítěti ve věku asi deseti let.  

Nebylo možné zjistit příčinu smrti – studie pouze ukázaly, že zemřelý žil ve druhé polovině 18. 

nebo počátku 19. století, pravděpodobně v chudé rodině, protože trpěl podvýživou.  

Ale vědci si všimli jedné podivné zvláštnosti – v ústech dítěte byla lebka pěnkavy. Druhá lebka 

ležela na tváři.  

Archeologové poznamenali, že se poprvé setkávají s podobnou pohřební tradicí a nemohou říci, 

co by to mohlo znamenat. Navíc je překvapující, proč je dítě pohřbeno v jeskyni, a nikoliv na blízkém 

hřbitově.  

Odborníci hodlají pokračovat ve studiu hrobu, aby osvětlili tato tajemství. Zejména plánují provést 

analýzu DNA. 

 

110. Záhadné jeskynní malby se ukázaly být zprávou o globální katastrofě 

28. 11. 2018 sputniknews.com; Téma: Francie – jeskyni Lascaux 

Vědci z Kentské a Edinburské univerzit zjistili, že světoznámé nástěnné malby v jeskyni Lascaux 

ve Francii vytvořené před více než 17 tisíci lety byly způsobem zaznamenání katastrofální události. 

Oznámil to portál Science Alert.  

Specialisté rozebrali pravěké malby zobrazující živočichy po celém světě včetně těch, které byly 

objeveny u megalitické stavby Göbekli Tepe a ve zříceninách osady Çatal Hüyük v Turecku a také 

v jeskyních na území komuny Montignac na jihozápadě Francie. 

Archeologové  

Jeskyně smrti: v severním Izraeli byla objevena starověká pohřební katakomba  

Podle názoru vědců nástěnné malby škorpionů, býků a lvů zobrazují ve skutečnosti souhvězdí a 

užívalo se jich k zaznamenání důležitých událostí.  

Jedna scéna v jeskyni Lascaux, která se nachází v okolí šachty, zobrazuje padající lidskou 

postavu, pravděpodobně lovce, který smrtelně zranil bizona. Pod lovcem je zobrazen pták podobný 

kachně a vedle je postava nosorožce s hlavou otočenou doleva, jakoby zvíře běželo pryč. Na jiné části 

stěny je zobrazena koňská hlava.  

Vědci se domnívají, že zraněný bizon označuje souhvězdí Kozoroha v den letního slunovratu, 

kachna zase souhvězdí Vah v době jarní rovnodennosti. Jiná zvířata mohou být ztotožněna se 

souhvězdími Lva a Býka. Poloha figur poukazuje přibližně na rok 15 150 před n. l. Asi v této době 

docházelo ke globální změně podnebí, kterou mohla způsobit srážka komety se Zemí. 
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111. Přehledně: 7 největších přírodních divů světa 

epochaplus.cz | 28. 11. 2018 | Mikuláš Skála | Téma: Svět  

Švýcarská nadace New7Wonders před časem uspořádala internetové hlasování, ve kterém lidé z 

celého světa mohli vybírat nejúžasnější přírodní divy naší planety.  

Do předběžného výběru se dostala i naše Pravčická brána, do finále však neprošla. Co tedy světová 

veřejnost považuje za nejpodivuhodnější výtvory přírody?  

Oblast je tak rozsáhlá, že svou rozlohou spolehlivě strčí do kapsy všechny státy Evropské 

unie.  

Brazilské plíce světa  

Co: Amazonie  

Kde: Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Francouzská Guyana, Guyana, Kolumbie, Peru, Surinam, 

Venezuela  

Plíce světa. Tak se nazývá oblast deštných pralesů v povodí řeky Amazonky. A jistě oprávněně, 

vždyť právě odsud pochází pětina veškerého kyslíku, který dýcháme. Oblast je tak rozsáhlá, že svou 

rozlohou spolehlivě strčí do kapsy všechny státy Evropské unie. Amazonie leží na území devíti států, 

z většiny jejích krás se však mohou kochat Brazilci. Právě v Brazílii se nachází celá třetina veškerých 

deštných pralesů světa. Pralesy zde vznikly někdy v době před 100 000 000 let. Oblast od té doby 

nebyla dosud zatížena výraznými klimatickými změnami, takže druhová rozmanitost je tu skutečně 

pestrá. Na jediném hektaru deštného pralesa můžeme najít až 400 různých druhů ptáků, 125 druhů 

savců, 150 druhů plazů a obojživelníků, 150 druhů motýlů či 200 různých stromů. V našich 

zeměpisných šířkách máme štěstí, když na stejné ploše potkáme 20 druhů stromů. Bohužel, lidská 

bezohlednost a s ní spojené mýcení pralesů dává Amazonii pěkně zabrat… Není bez zajímavosti, že 

někteří badatelé jsou přesvědčeni, že kdysi v minulosti Amazonka obrátila směr svého toku. 

Nevlévala se do Atlantiku, nýbrž do Pacifiku! Vycházejí přitom z nálezů usazenin a v nich 

obsažených minerálních zrnek. Usazeniny v centrální oblasti Amazonie totiž v sobě obsahují zrnka, 

která se tam dostala z východních částí jihoamerického světadílu. Amazonka měla podle této teorie 

téct na západ v době, kdy se jihoamerický kontinent oddělil od Afriky. V důsledku dalších vrásnění 

terénu vznikl uprostřed Amazonie hřeben Purus Arch, kvůli kterému se směr toku obrátil. Tato 

hypotéza se však zatím svého potvrzení nedočkala 

Ostrov Čedžu byl před 1200 lety vytvořen sopečnou činností, a jeho povrch tak tvoří láva.  

Ostrov čtyřikrát větší než Praha  

Co: Čedžu  

Kde: Korejská republika  

I Korejská republika má své ostrovy. Největším je ten, který nese název Čedžu a leží asi 100 

kilometrů od korejského pobřeží. Je téměř čtyřikrát větší než území Prahy a je vskutku neobyčejný. 

Na rozdíl od zbytku Koreje již leží v subtropickém pásmu, takže jeho krajina se od té pevninské 

výrazně liší. Ostrov Čedžu byl před 1200 lety vytvořen sopečnou činností, a jeho povrch tak tvoří 

láva. Symbolem tohoto místa jsou skřítci – ochránci, kteří jsou do lávy vytesáni. Nad tím vším se tyčí 

sopka Halla, která však již tisíc let naštěstí spí. Na svazích této sopky se tyčí Gotjawalský les. Je 

domovem řady unikátních druhů. Například v lokalitě Kamelie roste nedávno objevený typ kapradiny 

Mankyua chejuense. Jinde na světě ji už nenalezneme. Podobných druhů je zde samozřejmě mnohem 

více. Ostrov se rovněž může pochlubit velkolepými vodopády.  

Dračí zátoku, jak se přezdívá tomuto divotvornému místu, charakterizují především 

vápencové monumenty vystupující z moře.  

500 000 000 let eroze vykonalo své  

Co: Ha Long  

Kde: Vietnam račí zátoku, jak se přezdívá tomuto divotvornému místu, charakterizují především 

vápencové monumenty vystupující z moře. Z dálky celá scenérie vypadá, jako by se skaliska různých 

tvarů nad hladinou vznášela. Přírodě trvalo půl miliardy let, než s pomocí eroze, klimatických vlivů 

a mořského příboje své dílo dokončila.  
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V zátoce žije na 200 druhů ryb a 450 různých druhů měkkýšů, takže je místními rybáři hojně 

vyhledávána. A samozřejmě nejen jimi, nápor turistů je zde ohromný, zvláště pak od roku 1994, kdy 

byla celá oblast zapsána na seznam přírodního dědictví UNESCO. Zátoku také obohacuje téměř 2000 

ostrovů, některé z nich mají uvnitř vlastní jezera. Vietnamci jsou na svůj přírodní poklad patřičně 

hrdi, zátoka je vyobrazena i na jejich bankovkách. A zřejmě se líbila i Jamesu Bondovi, právě zde se 

totiž v roce 1997 točil snímek „Zítřek nikdy neumírá“.  

Voda se zde v téměř tříkilometrovém přepadu řítí přes okraj lávové plošiny do hloubky asi 70 

metrů 

Nejslavnější je ďáblův chřtán  

Co: Vodopády na řece Iguazú Kde: Argentina, Brazílie 

Víktoriiny vodopády? Niagarské vodopády? Jistě, jsou krásné, ale největší systém vodopádů leží 

na pomezí dvou jihoamerických rivalů – Argentiny a Brazílie. Může se jím pochlubit řeka Iguaçu. 

Voda se zde v téměř tříkilometrovém přepadu řítí přes okraj lávové plošiny do hloubky asi 70 metrů. 

V období dešťů je zde průtok asi 6500 m3/s vody a asi 270 samostatných vodopádů. Tím 

nejznámějším je vodopád s ne příliš optimistickým názvem Ďáblův chřtán.  

Komodo se rozkládá na třech větších indonéských ostrovech – Komodo, Rinca a Padar a 

řadě malých ostrůvků. 

Domov největšího ještěra  

Co: Komodo  

Kde: Indonésie  

Potkat takového varana není nic příjemného. Zvlášť, když je dlouhý 3,5 metru a váží 150 

kilogramů. Právě takový ještěr žije v indonéském národním parku Komodo. Ten se rozkládá na třech 

větších indonéských ostrovech – Komodo, Rinca a Padar a řadě malých ostrůvků. Indonéská vláda 

park zřídila v roce 1980 právě kvůli tomu, aby se podařilo zachránit varany komodské, kteří v té době 

byli zralí na vyhynutí. Ani dnes jich tu nežije příliš, experti odhadují jejich počet na 5000, ale i tak se 

situace výrazně zlepšila.  

Národní park Puerto Princesa se nachází v ostrovní provincii Palawan, ležící západně od ostrova  

Luzon.  

Trochu větší krasové jeskyně…  

Co: Puerto Princesa  

Kde: Filipíny  

Většina našich čtenářů jistě navštívila Moravský kras a svezla se na zdejší podzemní říčce 

Punkvě. Ostatně, o tomto krásném koutu naší země píšeme na jiném místě. Na Filipínách mají něco 

podobného, jen v trochu větších rozměrech. Zdejší vápencovou krasovou oblastí teče 8,3 km dlouhá 

podzemní řeka svatého Pavla, která se vlévá přímo Jihočínského moře. Je tak jednou z nejdelších řek 

svého druhu na světě, delší cestu urazí voda jen v podzemní řece v mexickém Yucatánu. Národní 

park Puerto Princesa se nachází v ostrovní provincii Palawan, ležící západně od ostrova Luzon.  

Projížďka zdejší krasovou oblastí je skutečně zážitkem, na který se nezapomíná. Množství 

nejrůznějších stalaktitů (krápníků rostoucích od stropu) a stalagmitů (krápníků rostoucích od podlahy) 

se střídá s jeskynními síněmi. A velkolepou spodní část řeky stavěl a tvaroval slovutný architekt 

jménem mořský příboj.  

Vršek Stolové hory je tvořen křemenem a pískovcem.  

Hora se dvěma vrcholky  

Co: Stolová hora  

Kde: Jihoafrická republika  

Hlasující v internetové anketě zapomněli jak na Evropu, tak na severní Ameriku. Ani Afrika zde 

nemá velké zastoupení, mezi sedm vítězů se dostala pouze Stolová hora ležící v Jihoafrické republice. 

Nachází se nad Kapským městem, její plochý vrchol, připomínající stůl, dosahuje výšky 1086 metrů 

nad mořem a útes je tři kilometry dlouhý. Vrch je domovem více než 1470 rostlinných druhů, včetně 

řady vzácných a ohrožených. Eroze způsobila částečný rozpad hory, čímž vytvořila dva vrcholky 

zvané Ďáblův vrch a Lví hlava. Vršek Stolové hory je tvořen křemenem a pískovcem. Pod pískovcem 
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se pak nachází vrstva slídnaté staré břidlice. Hora je při dobrém počasí viditelná ze vzdálenosti dvou 

set kilometrů. 

 

112. Na návštěvě snadno přístupných jeskyní Národního parku Phong Nha – Ke Bang 

29. 11. 2018 cestovinky.cz; Téma: Vietnam – jeskyně Phong Nha 

Území Vietnamu pokrývá množství krasových území. Ta se každým rokem těší stále většímu 

zájmu turistů. Ať již těch domácích nebo zahraničních. Oblastí, která zažívá nejen turistický boom, 

ale kde byly za poslední léta objeveny desítky nových jeskyní a krasových zvláštností, je oblast 

národního parku Phong Nha – Ke Bang rozkládající se ve střední části Vietnamu kolem rozrůstající 

se vesničky Son Trach. Toto území je prý geologicky nejstarším krasem v Asii a také tím 

nejvýznamnějším co se ekosystému a geomorfologie týká. Díky tomu si národní park vysloužil zápis 

do seznamu přírodního dědictví UNESCO. 

Návštěva některých jeskyní není pro každého. Ve zdejších lesích se ukrývají stovky jeskyní.  

Mnohé z nich stále ještě neobjevené. V roce 2009 zde byl potvrzen objev největší jeskyně světa 

Son Doong. Nachází se zde i třetí největší jeskyně na světě Hang En. Návštěva těchto jeskyní ale 

není pro každého. V případě Son Doong byl zaveden roční limit návštěvníků a jediná agentura, která 

byla vládou pověřena několikadenní speleologický trek do jeskyně pořádat, si za to účtuje 

kapitalisticky nehoráznou sumu.  

Územím národního parku prochází několik Ho Chi Minhových stezek a během americko-

vietnamské války bylo území hodně bombardováno. Zdejší lesy tak kromě jeskyní ukrývají i 

nevybuchlou munici. Proto se nedoporučuje vydávat se na treky národním parkem bez místního 

znalého průvodce.  

Jedna z krás jeskyně Phong Nha.  

V okolí Son Trach, kde sídlí správa parku, se ale nachází i několik snadno přístupných jeskyní, k 

jejichž prohlídce nám bude stačit jen pár hodin.  

Phong Nha Cave Jeskyně Phong Nha, která je hlavním turistickým tahákem, a po níž národní 

park nese jméno, byla objevena již v roce 1899 a byla využívána k různým účelům. Podle legendy 

zde král Ham Nghi ukrýval svoje poklady a během vietnamské války byla využívána jako polní 

nemocnice.  

Během amerického bombardování byly poničeny krasové útvary u vchodu do jeskyně, po 

nichž jeskyně nese jméno. Návštěva jeskyně je spojená s hodinovou panoramatickou plavbou od 

návštěvnického centra v Son Trach po řece až do útrob jeskyně. Po projížďce se pěšky prochází 

okolními sály s nádhernou krápníkovou výzdobou.  

Vstup do jeskyně Phong Nha.  

Tien Son Cave 

Současně s jeskyní Phong Nha je možné si zaplatit i vstup do jeskyně Tien Son, která se ukrývá 

asi sto metrů nad Phong Nha a k níž vede více než 300 docela strmých schodů. Odměnou za námahu 

nám ale kromě pěkného výhledu na krajinu, kterou jsme předtím pluli na lodi, bude pohádkově krásná 

a dechberoucí krasová výzdoba.  

Jeskyně byla objevená v roce 1935 a s ní i staré náboženské oltáře pocházející z období, kdy tuto 

oblast ovládalo Čampské království. Veřejně přístupných je asi 400 metrů jeskyně a prohlídka zabere 

asi 45 minut. Osobně mě tato jeskyně uchvátila více než ona slavná Phong Nha.  

Sál jeskyně Tien Son.  

Thien Dong Cave 

Thien Dong Cave všichni znají pod jménem Paradise Cave, neboli “jeskynní ráj”. Nachází se asi 

12 km jihozápadně od Son Trach obklopená hustou vegetací, ale dostat se lze k ní velmi snadno třeba 

na motorce. Paradise Cave byla objevena teprve v roce 2005 zdejším farmářem a již o pět let později 

byla zpřístupněna veřejnosti. Z celkových asi 31 km většina návštěvníků uvidí jen první kilometr.  

Doporučuje se na prohlídku vydat v ranních hodinách, než se jeskyně zaplní hlučnými 

vietnamskými návštěvníky, kteří svým pokřikováním a hlasitou hudbou z rádií ruší celkovou 

atmosféru prostoru.  
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Vstupní sál je monumentální, ovšem zajímavější jsou další části jeskyně, kudy vede dřevěná 

lávka.  

A představivosti se zde meze nekladou.  

Jako v ráji - Paradise cave.  

Dark Cave Velké oblibě se v posledních letech těší „tmavá jeskyně“. Její návštěvu nabízejí snad 

všechny hostely a agentury, ale vydat se na tuto zábavní lehce adrenalinovou prohlídku lze i na vlastní 

pěst na motorce. Od Son Trach je vzdálená asi 25 km.  

Jeskyně ukrývající se ve skále u řeky Chay byla objevena v roce 1990 a v roce 2014 bylo u řeky 

před jeskyní otevřeno zábavní centrum. Hlavním lákadlem jeskyně je přírodní bahenní koupel v 

jedné z tmavých místností jeskyně. Zde si na své přijdou dobrodružnější povahy. Nutno podotknout, 

že na prohlídku se jde jen v plavkách. Vše ostatní zamkneme do jedné ze skříněk. Dostaneme sedací 

úvazek, helmu, čelovku a záchrannou vestu a vydáme se na dvouhodinovou prohlídku.  

Hlavní sál Paradise Cave.  

Abychom se dostali do jeskyně, je třeba nejprve přejet po zip line na druhý břeh řeky a poté 

do jeskyně doplavat. Následuje procházka neosvětlenou jeskyní, během níž se od průvodce dozvíme 

několik zajímavostí a ve svahu si prohlédneme zkameněliny z doby, kdy byla oblast pod mořem. Do 

nevelké místnosti vyplněné bahnem sahajícím po pás dojdeme úzkou chodbou přes průrvu ve 

stěně jeskyně. Po následujících 20 minut si pak užíváme přírodní “wellness” naložení do jemného 

bahínka a na pokožku necháváme působit blahodárné minerály.  

Po bahenní koupeli a návratu na denní světlo následuje již volná zábava na některé z 

adrenalinových atrakcí u řeky. 

Poznejte nádhernou přírodu na zájezdu Přírodní krásy Vietnamu s česky hovořícím průvodcem 

žijícím v destinaci od 49 900 Kč. Lákají vás trhy v Mekongu, malebné Hoi An, Hanoj nebo Dalat?  

Zúčastněte se zájezdu Velká cesta Vietnamem a poznejte víc než jen turistické atrakce. 

 

113. V Thajsku znovu otevřeli jeskynní oblast, kde uvízli malí fotbalisté. A dveře se netrhnou 

novinky.cz | 04. 12. 2018 | Borgis, a.s. | Téma: Tham Luang 

Štěstí v neštěstí měl jeskynní komplex Tham Luang v Thajsku. Přírodní park v severní provincii 

Čiang Rai byl relativně netknutým místem do doby, než se v něm udála záchranná akce malých 

fotbalistů, kteří v něm i s trenérem uvízli. Oblast se v polovině listopadu znovuotevřela turistům a 

jejich zájem o místo je enormní, píše server The Guardian.  

Od 16. listopadu navštívili komplex tisíce lidí, nicméně přístup do samotné jeskyně Tham Luang, 

kde byly děti uvězněny, je stále zakázán. Podél cesty, která do oblasti vede, stojí dobrá stovka stánků, 

kde si turisté mohou pořídit nějaký suvenýr, trika nebo i jídlo. „Lidem z okolí se přihodila naprosto 

úžasná věc,“ komentuje obrat o 180 stupňů prodejce lístků do loterie Vipa Romaneechutima. „Už v 

minulosti tu byly jisté snahy udělat z Tham Luangu turistickou lokalitu, ale nikdy se to nepovedlo,“ 

dodává.  

Díky úspěšné záchranné operaci je teď oblast slavná po celém světě. „Nejsme šťastní jen za peníze 

od turistů. Jsme hrdí především na to, že sem lidé cestují a mohou poznat náš nádherný park. Je to 

pocta,“ říká Romaneechutima s hrdostí. Přírodní oblast, jejíž celý název zní Tham Luang-Khun Nam 

Nang Non, je poměrně izolovanou částí Thajska s hustě zalesněnými kopci. Přesto tam teď míří turisté 

ve velkém. A přestože nejznámější jeskyni si lze prohlédnout jen skrze drátěný plot, k vidění tam 

jsou i tři další.  

Z nově nabyté slávy chtějí místní vytěžit co nejvíc. Aktuálně tam probíhá výstavba muzea, která 

má přiblížit záchrannou operaci, v plánu je i celý turistický resort nedaleko cesty, která do parku vede. 

„To, co se tu odehrálo, bylo neskutečné a rádi jsme to tu viděli na vlastní oči,“ řekl skotský turista 

John Deeney, který navštívil místo i s manželkou. „Dovedu si představit, že to bude teď horká 

turistická atrakce,“ dodal.  

A lidí skutečně přibývá, mnozí z nich stojí frontu, aby se nedaleko vstupu do jeskyně Tham 

Luang vyfotili. Místní jsou vděční, protože mají více pracovních příležitostí. „Turisté jsou tu velmi 
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vítání, protože díky nim budou mít lidé z nedalekého města Mae Sai práci,“ uzavřel místní obyvatel 

Phisek Kemapusit.  

 

114. Nečekaný objev: V Kanadě narazili na neznámou obří jeskyni 

abicko.cz | 05. 12. 2018 | Czech News Center, a.s. | Téma: Sarlaccova jáma 

Neznámá jeskyně obřích rozměrů byla nečekaně objevena v těžko přístupné kanadské divočině.  

Nečekaný div matky přírody dostal neoficiální jméno Sarlaccova jáma podle hnízda nestvůry z 

filmové ságy Star Wars. Vědci si myslí, že navzdory její velikosti, o jeskyni dosud nikdo nevěděl.  

V kanadském přírodním parku Wells Gray v Britské Kolumbii leží nečekané překvapení.  

Uprostřed rozeklané krajiny se otevírá ústí do obrovské, dosud neznámé, jeskyně. Je 100 metrů 

dlouhé a 60 metrů široké. Jeskyně dostala neoficiální jméno Sarlaccova jáma podle hnízda nestvůry 

z filmové ságy Star Wars a byla objevena náhodou. V dubnu si ji všimla překvapená posádka 

helikoptéry během sčítání karibů. 

Obří jeskyně nebo Sarlaccova jáma? 

Objev Sarlaccovy jámy je významný, protože se jedná o největší jeskyni v celé Kanadě. Proto se 

zdá neuvěřitelné, že dosud unikala pozorností lidí. Možná za to může sníh. Místo, kde 

se jeskyně nachází, bývalo v minulosti celoročně pod sněhovou pokrývkou. Sníh z oblasti ustoupil 

teprve před 20 až 50 lety. Sarlaccova jáma navíc leži v těžko přístupném údolí odříznutém od světa. 

 

115. Mořské panny na jeden nádech 

05. 12. 2018  fotoradce.cz; Téma: Svět  

Abychom se trošku odreagovali od žraloků, delfínů, vraků a tréninků, zaskočili jsme si s 

Apneamanem v tomto roce několikrát do mořských hlubin za mořskými pannami.  

A ačkoliv mě většina z vás zná, jako skalního fotografa hor, pobřeží, dugongů, žraloků a další 

mořské fauny, musím konstatovat, že mě focení modelek obklopených pohádkovým prostředním 

mořského světa doslova nadchlo. Mořské panny jsme fotili v jeskynních labyrintech, na houpajících 

se kotvách safari lodí i na volném moři. A výsledek? Myslím, že předčil očekávání. Pojďme se tedy 

společně podívat, jak tyto velmi specifické a originální fotografie vznikaly.  

Pro ty z vás, kteří mě ještě neznají, musím uvést, že veškeré mé podvodní fotografie jsou 

fotografovány bez přístroje (na jeden nádech). Je to zcela jednoduché. Na hladině se nadechnete a 

poměrně rozsáhlou fotografickou sestavu (zrcadlovka v housingu s držáky a dome portem + 2 velká 

ramena + 2 blesky + focus světlo + kabely) zatlačíte do požadované hloubky (5-30 metrů). 

Tam počkáte na ten správný okamžik, fotoaparátem ho zachytíte a pak už to jen celé pomaličku 

zase vytlačíte na hladinu, kde se konečně nadechnete. Nejde tedy o běžné fotografování krajinek, 

kterému se může věnovat každý, kdo má fotoaparát a stativ, ani o klasickou podvodní fotografii, které 

se věnuje řada přístrojových potápěčů.  

No, a jelikož je fotograf pod vodou na nádech, vyžaduje to samé i od modelek. Ty to mají sice 

jednodušší v tom, že nemusí tlačit žádný fotoaparát, nicméně musí se potápět bez masky, ploutví a 

neoprenu, což rozhodně není žádná sranda. Jestliže takto fotíme na volné vodě, zahrát si na mořskou 

pannu zvládne kde kdo. Nicméně pokud se má mořská panna vydat bez masky do jeskyně, začíná jít 

do tuhého. Pojďme se ale podívat, na jednotlivé záběry jeden po druhým.  

Jedna z nejzajímavějších fotografií a přitom pro modelku tak jednoduchá. Stačilo na hladině trochu 

vydechnou, máchnout rukama a po zádech pomalu volně padat do dvoumetrové hloubky. Jakmile 

modelka přestala rukama pracovat, pozitivní vztlak ji začal tlačit zpět k hladině. To ji krásně natáhlo 

dozadu vlasy a už se stačilo jen dotknout hladiny a vstoupit tak do „dalšího světa“ :o) 

Někdo se možná zeptá: „Kde se tam vzalo to světlo, do kterého mořská panna vstupuje?“ Odpověď 

je jednoduchá. Jde o paprsky slunce, zachycené v určitém úhlu, jen několik málo hodin po jeho 

východu.  

Mimochodem po prezentování této fotografie na svém profilu a v různých skupinách na Facebooku 

jsem byl některými „fanoušky“ nahlášen za šíření sexuálně nevhodného obsahu. Na základě toho 

došlo k dočasnému zablokování mého profilu. Žijeme holt v „politicky korektní“ společnosti a tak se 
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i tady předem omlouvám těm, kterých by se fotografie mohla dotknout. Na svou omluvu mohu 

potvrdit, že konkrétně tato mořská panna je díky symbióze s ostatními mořskými tvory genderově, 

etnicky, nábožensky i politicky neutrální. Snad je tato skutečnost polehčující okolností :o)  

Fotografie „Sunny day“ vznikla v malé jeskyni v přírodní rezervaci Ras Mohammed. Tady to měl 

fotograf poměrně jednoduché.  

Stačilo se zanořit do hloubky 6 – 7 metrů, vplout do jeskyně, kdesi uprostřed se otočit, vypustit z 

pusy trochu vzduchu (aby mě vztlak nevynesl do stropu jeskyně) a pak už jen levitovat a na nádech 

čekat, než se mi modelka zanoří a doplave do ideální pozice. 

Na tuhle srandu musela být mořská panna už trochu na vyšší freediverské úrovni. Na 

začátek jeskyně se totiž musela potopit bez masky, u dna převzít deštník a následně mi vydržet v 

předem domluvené póze.  

Najít na dně ležící deštník a následně s ním manipulovat by bylo, vzhledem k jeho velkému odporu 

ve vodě, téměř nemožné. Proto nám u všech těchto záběrů pomáhal asistent-freediver, který modelku 

s deštníkem v ruce u dna vždy čekal a po předání deštníku ze záběru prchl. Tedy za tyto fotografie 

patří klobouk dolů nejen modelce, ale i jemu! 

Snímek „Rock and light“ vznikl ve stejné jeskyni jako snímek výše, jen o několik měsíců dříve.  

Tenkrát jsem byl v této jeskyni poprvé a měl jsem pouze zatracené štěstí, že jsme na lokalitu přijeli 

chvíli po východu slunce, kdy se sluneční paprsky lámaly o útes a vytvářely zajímavou hru světel.  

Fotografie mě tenkrát natolik zaujala, že když jsem si na internetu přečetl: „Dvě největší komunity 

podvodní fotografie (Wetpixel a DivePhotoGuide) pořádají každý rok jednu z největších podvodních 

fotografických soutěží na světě. Účastní se tisíce fotografů z celého světa, porotu tvoří věhlasná 

jména jako Alex Mustard, Lia Barrett, výsledky jsou vyhlášeny během Our World Underwater Dive 

& Travel Show v Chicagu a ceny také nejsou nezajímavé.“… po 3 letech jsem si našel čas a rozhoupal 

se zúčastnit.  

No jakkoliv na soutěže nevěřím a když už se účastním, tak čistě účelově, stal jsem se vítězem 1. 

místa v kategorii „BLACK&WHITE“. Vyhrál jsem all inclusive týdenní pobyt na Filipínách, v 

luxusním resortu Atlantis Puerto Galerra / Atlantis Dumaguete.  

Ale nebojte se nic! Jelikož jsem v počátečním zápalu nevzal v potaz své extrémní časové vytížení 

a již naplánovanou / zaplacenou řadu foto-expedic v následujícím roce, s omluvou jsem následně 

nechal cenu propadnout. Jak se říká „na hulváta“ :o)  

O tzv. „Cathedral light“ jsem psal již pro několik potápěčských časopisů. Jedná se o světlo, které 

do jeskyň nebo vraků vstupuje nejsilněji během poledne a podobně jako světlo, které znáte z katedrál 

a kostelů, vytváří do tmy se zařezávající kužely světla.  

Aby kužely světla padaly téměř kolmo dolů a byly pro diváka viditelné, je třeba na lokalitu přijet 

v měsíci, kdy je slunce na obloze nejvýše. A tím je v Rudém moři červen. Stejně jako v krajinářské 

fotografii i tady je správné načasování zcela nekompromisní.  

Buď pro katedrálové světlo přijedete v konkrétní měsíc a fotografujete v konkrétní hodinu nebo 

můžete přijet jindy, zkoušet improvizovat a následně brečet nad předem zaručeným neúspěchem. 

Fotografovat toto světlo jsme se vydali do malé jeskyně poblíž Marsa Alam. Nejen, že paprsky 

světla jsou v této jeskyni famózní, ale jelikož se o jeskyni moc neví, jsme tam vždy sami a máme na 

focení svatý klid  

Z potápěčského hlediska to tam však není žádná sranda. Na rozdíl od jeskyně v Ras Mohammedu 

se zde musí fotografovat směrem dovnitř, což znamená, že to není fotograf, který v 

útrobách jeskyně na nádech čeká na modelku, nýbrž modelka, která musí hlouběji do jeskyně, 

zatímco si fotograf levituje relativně v pohodě na jejím začátku.  

Modelka se tedy na hladině rozdýchá, zanoří, vplouvá do jeskyně, kde se zastaví a levituje v 

požadované poloze, zatímco fotograf jÍ je v patách a na zpáteční cestě jí asistuje, aby se při vynoření 

nepraštila hlavou do ostrých korálů.  

Aby toho nebylo málo, vyžaduje se od modelky, aby si v jeskyni našla kužel světla, ve kterém při 

následné levitaci musí mít minimálně hlavu a obličej. Stačí se totiž do kuželu netrefit a rázem je na 

fotce mořská panna bez hlavy (hlava se ztratí ve tmě). Nejlépe se osvědčilo doplavat do jeskyně s 
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maskou (díky ní modelka pod vodou vidí) a až po nalezení vhodného světelného kužele masku sundat 

a v jeskyni zahodit.  

Další špičkovou lokalitou na fotografování modelek je Claudia reef. Ten se nachází daleko na 

otevřeném moři a tak jsme se na něj vydali safari lodí. Labyrinty Claudia reefu jsou už poměrně 

dlouhé a proto je zde bezpečnost na prvním místě. Musím se přiznat, že před lety jsem se zde v jedné 

chodbičce trošku ztratil. Když jste v jeskyni na nádech, nad sebou máte strop a není se tedy kde 

vynořit, není to zrovna nejlepší pocit. Nicméně zachoval jsem chladnou hlavu, v klidu se otočil a 

vrátil ven k hladině stejnou cestou, jakou jsem do labyrintu vplul.  

Abychom zde modelku netahali do žádné nebezpečné divočiny, rozhodli jsme se ji fotografovat 

na kraji jeskyně s tím, že to budou fotografové, kdo se první zanoří, zajede do labyrintu, tam si lehne 

na dno a bude čekat, než se modelka dostane do požadované polohy.  

Sebou jsem měl kolegu fotografa Láďu a musel jsem se smát, když jsme si vedle sebe lehli na dno, 

modelka se zanořila a chvíli na to se v jeskyni začalo rozléhat „Ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,ta,...!!!“ versus 

„Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…!!!“ To byl souboj Láďova Nikonu 810D (5 snímků/s) versus mého Canon 7D 

Mark II (10 snímků/s). Řekli byste si, proč ti chlapci takhle plácali snímky? Pointa byla v tom, že 

jsme potřebovali zachytit okamžik, kdy modelka nadzvedla hlavu do slunce a na zlomek sekundy se 

paprsky slunce odrazily od její masky (viz fotografie výše). 

Na jednom z letošních Apneamanských safari jsme byli poctěni zvláštní návštěvou v podobě 

legendárního boha moří Neptuna, alias Mirka Ševčíka, kterému mezi freedivery nikdo neřekne jinak 

než Morf. O Morfovi jsem slyšel vyprávět už před roky francouzského závodníka ve freedivingu 

Pascala Hurona: „To jsme takhle byli na světových závodech ve freedivingu a při přípravě na 

dynamiku (disciplína, při které je cílem uplavat pod vodou v bazénu na jeden nádech co nejdelší 

vzdálenost) koukáme, jak si to na bazén štráduje jakési zvíře s igelitkou… dvakrát širší než já! 

Říkáme si… asi nějaký „safeťák“ (potápěč, který pomáhá závodníky jistit). Jenže on skočil do 

vody a… jeden bazén, druhý bazén, třetí bazén, čtvrtý bazén… BUM!! 200 metrů!!! Vylezl jakoby 

nic, sbalil igelitku a šel do prd… zatímco vyfitneskovaným závodníkům spadly brady.“ :o) 

Jakmile jsem Morfa uviděl, došlo mi, že tomu dát do ruky pod vodou trojzubec, tak je z něj Neptun 

hadra :o) Jenže trojzubec na lodi žádný nebyl. Říkáme mu proto: „Co takhle spustit kotvu? Potaháš 

trochu loď?„ A Morf hned „Jasná, dejte to sem!“ … a šlo se na to :o)  

Na hladině nádech, sručkovat po kotevním lanu ke dnu, tam hodit těžkou kotvu na rameno, opřít 

se nohama pořádně do písku a už to jelo!  

Bylo to parádní, jen ty plavky to kazily. Říkám proto Morfovi „Dáš to i bez plavek?“ Zpátky se 

ozvalo jeho „Jasné!“ a už se jelo doslova na ostro :o)  

A aby toho nebylo málo, napadlo nás přidat mořskou pannu. „Morfe, mořská panna si sedne do 

kotvy a ty budeš dělat, jakože ji houpáš, jasné? Jasné, jen ať se o mě moc neotírá!“ :o) A šlo se na 

další kompozici :o) Přátelé, co vám budu povídat. Když se pod vodou najde takový fotografický 

potenciál, je to radost fotografovat. Já se přepínám do jakéhosi fotografického módu a není se mnou 

řeč, dokud nedostanu záběr, který mám v hlavě.  

Kdesi na internetu jsem zahlédl fotografii modelky pozorující sama sebe pod vodou v 

zrcadle. Jeskyně už jsme měli nafocené a tak, i když na to nebyly vůbec podmínky (byla v ten den 

kalná voda a bylo jí navíc díky odlivu málo), rozhodli jsme se tento nápad vyzkoušet. 

No jo, ale kde sehnat v poušti dostatečně velké zrcadlo? Hledali jsme v obchodech, ptali se 

hotelového personálu, ale nikde nic. Až najednou koukáme… nešlo by to téměř dvoumetrové zrcadlo 

na hotelovém pokoji vyšroubovat z rámu? Kolik asi může stát? Složíme se, když ho rozbijeme? Po 

odsouhlasení všeho potřebného zrcadlo demontujeme, balíme do osušek a už ho „nenápadně“ neseme 

do moře :o) 

Uličníci!  

Když jsme s mořskou pannou chodili fotografovat želvy do zátoky Marsa Mubarak, zastavovala 

nás vždy hotelová kontrola a ptala se „Máte vesty?“. Hoši opálení totiž mají nařízeno dohlídnout na 

to, aby se jim v zátoce nikdo neutopil. Cestou jsme si tedy připravovali bleskovou odpověď „Vesty 

nemáme, ale máme zrcadlo!“ :o)  
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Nést zrcadlo těchto rozměrů 50 metrů do moře a pak s ním dalších 50 metrů plavat nebyla sranda.  

Ale věřte mi, nic to nebylo proti tomu ho na nádech zahrabat. Okraje zrcadla nesmí být vidět a tak 

jsme písek mořského dna rukama hrnuli na hrany zrcadla. 

Po pár sekundách jsme do sebe vráželi, protože ve vodě nebylo vůbec nic vidět. Říkám Honzovi 

„Prosím, pohlídej tady to zrcadlo, než se vrátíme s modelkou.“ Jenže Honza na to „Ale kde je?“ Na 

zrcadlo během pár sekund sedla malinká vrstva zvířeného písku a stalo se neviditelným. 

Museli jsme počkat dlouhou dobu, než si písek sednul, zrcadlo znovu a znovu otírat a tak nám na 

samotné focení modelky zbylo jen několik minut zapadajících slunečních paprsků. Fotografii jsem si 

představoval ještě jinak, nicméně na první pokus a hromadu improvizace to nakonec trochu 

koukatelné naštěstí bylo.  

Modelky nefotím, ale … 

Ačkoliv klasické fotografování modelek není moje parketa, tak pod vodou v moři je beru! 

Kombinace něžných ženských křivek s pohádkovým mořským prostředím má určitě své kouzlo a 

divácky je to velmi atraktivní téma, se kterým určitě nekončím. 

Faktem ale zůstává, že tyto fotografie bych nikdy zachytit nezvládnul bez podpory lidí kolem sebe.  

Největší dík tedy směřuje ke společnosti Apneaman.cz, která tyto potápěčské výpravy nejen 

pořádá, ale která především vychovává další a další freedivery – budoucí podvodní modely a 

modelky. Díky patří také společnosti Happytails, která nám na tyto malinké fotografické projekty 

půjčila nespočet kostýmků a v neposlední řadě musím poděkovat členům  Apneaman klubu, kteří mi 

při focení asistovali a samozřejmě i samotným modelkám :o) 

Na závěr se zhluboka nadechněte a ponořte na minutu do světa mořských panen společně s námi. 

 
116. V Britské Kolumbii v Provincionálním parku Wells Gray byla objevena obří jeskyně. 

Nehledě na její velikost o ní odborníci dříve nevěděli. 

06. 12. 2018  gloobal.cz; Téma: Sarlacc Pit 

Poprvé byla jeskyně ukázána z vrtulníku v dubnu letošního roku. Kvůli své zvláštní formě a 

rozměrům (délka vchodu je 100 metrů a šířka je 60 metrů) dostala jméno Sarlacc Pit – na počest 

stvoření z filmu Star Wars. Vědci zatím nemohou určit hloubku jeskyně, jelikož je jeskyně plná 

vody, ale naznačují, že to může být několik kilometrů. 

Předpokládá se také, že jeskyně nebyla odhalena dřív kvůli tomu, že tato krajina v parku byla 

pokryta sněhem po dlouhou dobu a otevřela se až před 20 až 50 lety. Lokace jeskyni je také velmi 

vzdálená a obtížně dostupná.  

Vědci se chystají zjistit, zda jsou údaje o této jeskyni v zápisech místních domorodých komunit. 

Zatím neexistují informace o tomto místě v žádném známém zdroji. 

 

117. Desítky nevyřešených záhad stále čekají na své objasnění. Zvládne to Josh Gates? 

extra.cz | 06. 12. 2018 | Téma: Jeskyně Cueva de los Tayos 

Známý archeolog a dobrodruh Josh Gates se po svém přesunu z Travel Channel na Discovery 

Channel vypraví na další sérii honů za objasněním nevyřešených záhad na všech kontinentech. V 

minulosti se již vypravil hledat ztracené poklady nacistických pohlavárů Joachima von Ribbentropa 

a Erwina Rommela, pokusil se vnést světlo do smrti Francisca Pizzara či života Jesseho Jamese.  

Zaměřil se i na první případ pohřešovaných osob v dnešních Spojených státech – tajemná zmizení 

v kolonii Roanoke. Všichni, kdo mají zájem, jsou zváni na Výpravu do neznáma (Expedition 

Unknown) – cesta za dobrodružstvím začíná na Štědrý den, tedy 24. prosince 2018 ve 20:00 na 

Discovery Channel. V nich bude hledat úspěch tam, kde selhal i astronaut Neil Armstrong. 

Všechny díly čtvrté řady. 

Výpravy do neznáma spojuje ústřední téma – ikony. „Cílem mého týmu je představit zásadní 

objevy na těch nejzáhadnějších místech světa. Ať už jde o původ Stonehenge nebo to, co se skrývá 

pod dechberoucími mayskými pyramidami. Zabýváme se ale i ikonickými předměty jako je ztracený 

poklad nejznámějšího amerického piráta nebo ukradené karmínové střevíčky z Čaroděje ze země Oz,“ 

předestírá Gates, na co se mohou diváci těšit. „Občas se vydáme po stopách padouchů z naší historie. 
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Hledali jsme ukrytou kořist legendy Divokého západu Butche Cassidyho, pátrali po uprchlých 

nacistických důstojnících v Jižní Americe nebo se potopili za Kleopatřinou hrobkou. Během natáčení 

jsme zažili možná naše největší dobrodružství a nemůžu se dočkat, až nás na ně doprovodí i televizní 

diváci,“ pochvaluje si.  

Na stopě pokladu vůdce kultu. 

Jednou z těchto osobností je i méně známý Edward Arthur Wilson, známější pod jménem Bratr 

XII. Tomu se ve 20. letech minulého století podařilo založit kult se sídlem nedaleko kanadského 

města Nanaimo a stát se jeho vůdčí osobností. Právě Bratrova vize, ve které jej navštívili andělé a 

předurčili jeho životní dráhu spirituálního vůdce, se stala zakládajícím mýtem Aquariánské nadace.  

Ve svých náboženských pamfletech vysvětlil cíl nadace, tedy vybudovat svébytnou komunitu pro 

následovníky. Na základě toho se mu podařilo získat potřebné finanční prostředky i nemovitosti ve 

vzdálenějších oblastech. Bratr XII. se stal spirituálním učitelem a přívrženců kultu přibývalo.  

Kanadské úřady ale kolonii v roce 1929 rozpustili na popud Bratrových bývalých následovníků. 

Na vině byla především zpronevěra fondů kolonie, nemanželský románek a tvrzení, že je 

reinkarnací egyptského boha Osirise. Bratrovi zůstal pouze úzký okruh následovníků. Ovšem ne 

nadlouho.  

Bratr XII. i jeho družka Madame Z se totiž postupem času začali projevovat jako opravdoví 

diktátoři a podrobovali členy skupiny nesmyslným testům, které je měli dostat v jejich víře o stupeň 

výš. Okolo kolonie nechali vystavět nepřekonatelné hradby a údajně nahromadili značné jmění ve 

zlatě. Jednomu muži, kterého uvěznili na půdě jedné z budov, se však podařilo uniknout a tak mohl 

nahlásit úřadům v Nanaimu, jaké hrůzy se v kolonii odehrávají. Bratr XII. pak ve vzteku zničil 

všechny budovy, nástroje i lodě, které skupina vlastnila, a společně se svou družkou uprchli do 

Evropy, kde údajně zemřel ve švýcarském Neuchatelu (objevila se i teorie, že svou smrt nafingoval).  

Podstatné je, že si s sebou odvezli i onen zlatý poklad. A ten právě padl do oka i Joshi Gatesovi, 

který se rozhodl sledovat stopy, které po sobě vůdce kultu zanechal v Evropě.  

Záhada ekvádorského podzemí. 

V nových dílech se Josh Gates vydá i do ekvádorské jeskyně Cueva de los Tayos. V ní by se 

údajně měla nacházet tajemná knihovna plná kovových knih. Jeho cílem je rozkrýt záhadu, se kterou 

si lámalo hlavy mnoho jeho předchůdců. Tajemná jeskyně se dostala do povědomí archeologické 

veřejnosti díky Erichu von Dänikenovi, který se o ní zmiňuje ve své knize Den, kdy přišli bohové 

(Chariots of the Gods). Slavný záhadolog pracuje hlavně s tezí, že spoustu staveb na Zemi vytvořili 

mimozemšťané a jeho reputace je kvůli tomu často zpochybňována. V jeskyni se podle jeho slov 

nachází vstup do podzemního prostoru, který se rozléhá pod celým kontinentem. A přesně zde by se 

měla nacházet i knihovna plná kovových knih. Do komplexu tunelů se měl podívat s Janosem 

Móriczem, který ale později popřel, že by někdy von Dänikena vzal s sebou na výpravu. To značně 

pošramotilo von Dänikenovu pověst a zájem o rozluštění velké záhady Latinské Ameriky na nějaký 

čas opadl. Móricz však nikdy nepopřel existenci samotných podzemních prostor. Móricz nakonec svá 

prohlášení na von Dänikenovu adresu zmírnil a brzy se objevili další zájemci, kteří toužili poodhalit 

roušku tajemství obestírající tajemnou Kovovou knihovnu. Jedním z nich byl překvapivě první člověk 

na Měsíci – Neil Armstrong. Vedoucím výpravy se stal britský archeolog Stan Hall a původně se na 

ní měl podílet i princ Charles, kterého nakonec nahradil právě Armstrong. Expedice v jeskyni 

objevila několik skrytých místností a nějaké staré artefakty, nic však nenaznačovalo, že by se zde 

nacházela i bájná knihovna.  

Po dalších 20 letech se Hallovi podařilo vystopovat třetího člena původní Móriczovi skupiny – 

Petronia Jaramilla. Ten mu sdělil zásadní fakt – vchod do knihovny se nachází v úplně jiné jeskyni 

chráněné kmenem Shuarů. Jaramillova a Hallova výprava se ale nikdy neuskutečnila. Po důkladných 

přípravách a vyjednávání se státními orgány přišel šok v podobě útoku paramilitaristických jednotek 

na vojenskou základnu ekvádorské armády. Brzy poté v roce 1977 nastoupila k moci vojenská junta 

a pro Hallovu rodinu už v zemi nebylo bezpečno. Rozhodl se rodinu přesídlit zpět do rodného 

Skotska. Posledním hřebíčkem do rakve se stala smrt Petronia Jaramilla, který byl na ulicích 

Ekvádoru přepaden a stal se obětí ozbrojené loupeže. Hall se necítil natolik zkušeně, aby expedici 
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ukočíroval sám. Nyní se na místo vypravil právě Josh Gates. Podaří se mu uspět tam, kde všichni tito 

pánové selhali? K nové Výpravě do neznáma (Expedition Unknown) se můžete připojit na Discovery 

Channel od pondělí 24. prosince 2018 ve 20:00. 

 

118. Pobyt ve tmě aneb senzorická deprivace: Pomáhala Řekům, Římanům i druidům 

flowee.cz | 11. 12. 2018 | URL | Vojtěch Žák | Téma: Kolumbie 

Kolumbijští indiáni „trénují“ v temných jeskyních chlapce, kteří se mají v budoucnu stát šamany  

Čtyřiadvacet hodin v naprosté temnotě. Tak vypadá moderní varianta Chamber REST (volně 

přeloženo jako Komnata odpočinku). V místnosti beze světla jsou k dispozici jídlo, pití a toaleta. 

Supervizor může s účastníkem experimentu komunikovat přes interkom. Účastník může kdykoliv 

odejít, ale jen každý desátý to opravdu udělá. Většinu celý zážitek uklidňuje. 

Chamber REST je jedna z forem smyslové deprivace – stavů, kdy naše smysly dostávají minimum 

podnětů z venkovního prostředí, a my jsme tak v pasti jenom sami se sebou. Následný stav ovlivňuje 

psychologické fungování mysli – naši paměť, vnímání, motivaci, náladu. Má vliv dokonce i na 

fyziologické procesy. I když se vlastně jedná o moderní terapeutickou metodu, která se začala 

využívat v druhé polovině minulého století, tak už "to" tady dávno bylo.  

175 příběhů  

Dokola. Dokola, dokola a dokola, povzdechne si bardský učedník. Mistři mu už léta vtloukají do 

hlavy příběhy dávných irských hrdinů a bohů a on je musí znát všechny, pěkně slovo od slova, 

písmeno od písmene. Mladý učedník ulehne na zem a mistr mu položí na hruď těžký kámen. Nesundá 

jej, dokud mladík přesně nezopakuje verše příběhu o příchodu Tuatha Dé Danann. Jednou, až bude 

starší, bude tvořit vlastní příběhy. Vstoupí do jeskyně, kde ho pohltí absolutní temnota a ticho a bude 

v ní rozjímat tak dlouho, dokud ho neobejme inspirace.  

Metodu senzorické deprivace využívali už druidové – mladí bardi memorovali básně a hledali 

inspiraci v naprosté temnotě.  

„Záznamy ze Skotska i z Irska ukazují, že velká část výuky se uskutečnila skrze techniku, kterou 

bychom dnes nazvali senzorickou deprivací. Ubytování mladých bardů bylo extrémně spartánské a 

hodně času trávili memorováním básní a hledáním inspirace v naprosté temnotě,“ napsal psycholog 

a odborník na druidy a keltskou historii a mytologii Philip Carr-Gomm. „Takový trénink v nich 

probudil velké množství vnitřní síly. Získali výkonnou paměť a schopnost pátrat v hlubinách i 

výšinách jejich vědomí při hledání inspirace a zdroje kreativity,“ dodává.  

Hlouběji do minulosti  

Senzorickou deprivaci ale lidstvo znalo dávno před druidy. Například velké množství řeckých 

věšteckých kultů se soustředilo na jeskyně, a to navzdory odlišné povaze jednotlivých patronů 

jednotlivých kultů. Nejdůležitějším důvodem, proč se věštci ukrývali v jeskyních, byla potřeba 

božské inspirace, tj. změněného stavu vědomí. K dosažení prozření užívali Řekové dvě různé metody. 

První z nich byly zdroje halucinogenního plynu s euforickým či psychotropním účinkem. Druhou 

metodou byla právě senzorická deprivace. Jeskyně představovaly jednoduchý způsob, jak dosáhnout 

úplné, nebo téměř úplné izolace. 

Podobnou praxi provozovali i Etruskové, Italikové a Římané. Hinduističtí asketové dělali docela 

to samé, jenom s jiným cílem – nesnažili se „věštit“, pouze prohlubovali svoje spojení s universem. 

„Ve vadžrajánovém buddhismu se meditace ve tmě praktikuje naprosto cíleně. Zde tuto techniku 

nazývají Yangtik. Meditace ve tmě je popisována jako velice účinná metoda sebepoznání,“ uvádí 

psycholog  

Martin Kupka z Univerzity Palackého v Olomouci.  

Meditace ve tmě je velice účinná metoda sebepoznání  

A naleznout ji můžeme i za oceánem dávno před Kolumbem. „V severozápadních planinách byl 

šamanismus spojený s extatickým transem vyvolaným za pomoci senzorické deprivace (včetně 

izolace, půstu, tancování až na hranici vyčerpání, opakování, bubnování, zpěvu a sebetrýznění),“ 

napsali antropologové James D. Keyser a Michael A. Klassen.  

 

https://www.flowee.cz/clovek/4536-pobyt-ve-tme-aneb-senzoricka-deprivace-pomahala-rekum-rimanum-i-druidum
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Až dodnes  

Kmen indiánů Kogi z Kolumbie je jedním z mála kmenů, který nebyl dobyt Španěly. Díky tomu 

žijí až dodnes v poměrné izolaci a uchovávají si své tradice a zvyky. Kogi trénují své kněze zvané 

Mamas (Slunce) vskutku netradičním způsobem. Mamas nejsou šamani, i přesto je jejich rolí vést 

ostatní a uzdravovat. Vybraní chlapci stráví prvních 9 let svého života v jeskyni. Učí se hluboké 

koncentraci, symbolickým obětinám a věštění.  

To všechno můžete zkusit taky, i když byste měli být dospělí. Stačí zadat do Googlu „Terapie 

tmou“ a vyskočí na vás hned několik možností, kde zakusit trochu tmy a ticha. Tak 24 hodin. Pokud 

nebudete chtít víc. V Čeladné můžete takto strávit i týden, jak ostatně píšou i reportéři serveru The 

Atlantic.  

Jeskyně představovaly jednoduchý způsob, jak dosáhnout úplné, nebo téměř úplné izolace. 

 

119. 7 skutečností o Antarktidě, které znepokojí i ty, které absolutně nic nerozhází 

sputniknews.com | 11. 12. 2018 | URL | Téma: Antarktida 

Antarktida je nejzáhadnějším světadílem naší planety a pod ledem ukrývá mnohá tajemství. 

Některá z nich se vědcům podařilo odhalit a podělit se o ně s námi.  

Led na Antarktidě taje katastrofální rychlostí. Co se stane, jestli to bude pokračovat? 

Tyto bytosti objevila antarktická bioložka, doktorka Susanne Lockhartová, na mořském dně v 

dosud neprozkoumané oblasti Antarktidy. Byl natočen několikahodinový videomateriál, který byl 

společně se zástupci flóry a fauny odeslán do laboratoře k dalšímu zkoumání. Doktorka Lockhartová 

uvedla, že získané údaje mají obrovský význam pro budoucnost Jižního oceánu: budeje možné využít 

k vytvoření chráněných mořských zón v této oblasti a ochránit křehké antarktické ekosystémy. 

Hladina moře může stoupnout o 60 metrů už do konce století.  

Výzkumy provedené pracovníky italské univerzity Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo 

ukázaly, že díky intenzívnímu stoupání hladiny oxidu uhličitého se mění klimatický model 

Antarktidy.  

V roce 2015 koncentrace skleníkových plynů v Antarktidě dosáhla 400 ppm, což značně 

převyšuje hladinu 280 ppm, kterou vidíme v předindustriálním období. To znamená, že už ke konci 

XXI. století mohou tyto hodnoty dosáhnout 600 ppm. Antarktický ledový štít začne aktivně tát a 

hladina moře na Zemi se zvedne o celých 60 metrů, což neznamená pro člověka nic dobrého. 

V Antarktidě našli stopy velké katastrofy, která se stala před 3 980 lety.  

Vědci ve své práci také vysvětlili, že se Antarktický štít objevil asi před 34 miliony let, kdy 

hladina oxidu uhličitého v atmosféře klesla pod 750 ppm. Dále, přibližně před 32,8 miliony let, se 

tato hladina dostala na 600 ppm, čímž se stal štít odolným vůči změnám podnebí a mořská hladina 

klesla.  

Zvyšování úrovně CO2 nad tuto hodnotu vrátí náš svět k „teplému začátku“.  

Největší ledovec Totten urychleně taje. 

Důkazem výsledků uvedených výzkumů je urychlené tání Tottenu, největšího ledovce 

Antarktidy. Vědci pečlivě sledují jeho chování, neboť tání tohoto obra může zvednout hladinu 

Světového oceánu o 3,5 metru. Jejich údaje ukázaly, že větší část Tottenu se nachází v oceánu a 

nestojí na tvrdém povrchu, jak se předpokládalo dříve. Zteplalá slaná mořská voda eroduje ledovec a 

to může být vysvětlením zrychleného tání v poslední době.  

Podle názoru vědců zrychlenému tání ledovců včetně Tottenu napomáhá vítr. 

V teplých antarktických jeskyních se schovává život. 

Tajemné tunely z Antarktidy do Austrálie.  

Na Google Earth byly objeveny tajemné tunely z Antarktidy do Austrálie. 

Vědci tvrdí, že v ledovcích Antarktidy se nachází vlastní svět rostlin a živočichů včetně nám 

neznámých druhů. K těmto závěrům došli vědci na základě výzkumů rozsáhlých jeskynních systémů, 

které vznikly v ledu díky páře činných sopek. Teplota v jeskyních, které jsou velmi světlé, může 

dosáhnout až +25 °?. To vše vytváří pod zamrzlým povrchem ideální podmínky pro život a rozvoj 

https://cz.sputniknews.com/svet/201812118675955-Antarktida-otazka-zahada/
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ekosystémů. Odebrané vzorky půdy ukázaly stopy DNA drobných živočichů, vodních rostlin a 

mechů.  

Antarktidu mají ve velké oblibě asteroidy a meteority.  

Během jedné z expedic na Antarktidu v rámci programu ANSMET, zabývající se pátráním po 

částicích vesmíru na Zemi, vědci objevili na jednom nevelkém území drobné úlomky 250 různých 

meteoritů. Podle slov odborníků NASA právě na Antarktidu přistávají částice asteroidů a planet a 

díky absolutnímu chladu zůstávají zachovány do příjezdu dopravců na kontinent.  

Během celé doby existence programu ANSMET vědci shromáždili k dalšímu zkoumání více než 

22 tisíc meteoritů, prvků asteroidů, Marsu a Měsíce. 

 

120. Letošní objevy, které mohou změnit svět: Pozdrav ze souhvězdí Lyra, geneticky upravené 

děti a cesta k nevyčerpatelné energii 

iHNed.cz | 14. 12. 2018 | URL | Téma: Svět  

Najít nejvýznamnější objevy letošního roku není lehké hned z několika důvodů. Jednak proto, že 

věda dnes vypadá jinak než dříve. 

Není už přehlednou obcí několika stovek jedinců v pár nejvyspělejších zemích světa, tvoří ji 

naopak miliony lidí a tisíce týmů rozesetých po celé zeměkouli. Opravdu průlomové objevy o sobě 

ale nechávají slyšet až po dlouhé době. Ne ve chvíli, kdy s nimi vědci přijdou. Možná i letos vzniklo 

někde v tichosti a v ústraní něco, co jednou dramaticky změní svět. Než se tak ale stane, můžeme se 

podívat na zajímavé objevy, o kterých víme už teď.  

Kometa, nebo kosmická loď?  

Jednou z událostí, o jejichž významu možná rozhodne teprve budoucnost, byl průlet objektu 

Oumuamua sluneční soustavou. Teleskop Pan-STARRS havajské observatoře Haleakala ho poprvé 

zachytil už loni v říjnu, nic ale tehdy nenaznačovalo, že jde o výjimečný objev. Pak se ale všechno 

změnilo. Ukázalo se, že astronomie stojí před jevem, se kterým se dosud nesetkala. A možná nejen 

astronomie.  

Neobvyklá dráha tělesa přiměla vědce k názoru, že těleso jevící se nejdřív jako kometa nebo 

asteroid nepatří do sluneční soustavy. Přiletělo od jiné hvězdy. Seznamy kosmických těles proto 

dostaly novou kategorii objektů, jejichž čísla začínají písmenem I jako Interstellar. Vetřelec z hvězd 

byl pojmenován Oumuamua, což v havajském jazyce znamená posel, zvěd nebo „ten, kdo vede do 

bitvy“.  

V čase objevu měl už Oumuamua největší přiblížení ke Slunci za sebou. Nacházel se ve 

vzdálenosti 33 milionů kilometrů od Země (85krát dál než Měsíc) a velkou rychlostí mířil pryč do 

mezihvězdného prostoru. Na jeho zkoumání tak měli astronomové jen málo času.  

Analýza dráhy prozradila, že přiletěl ze směru, kde se nachází hvězda Vega v souhvězdí Lyry. Jde 

o jednu z nejbližších hvězd, k níž to máme jen asi 25 světelných let. Ví se, že ji obklopuje disk malých 

těles, a není vyloučena ani možnost existence planet. Jako velmi jasná hvězda severní oblohy hrála 

významnou roli v mnoha starověkých náboženstvích. Je ale možné, že Oumuamua pochází i odjinud.  

Vzdálenost jej neumožnila pozorovat přímo, změny jasu ale naznačily, že jde o těleso velmi 

neobvyklého tvaru. Připomíná doutník, je dlouhé 300 až 1000 metrů, jeho průměr se pohybuje okolo 

desetiny délky. Podle některých pozorování odráží až desetkrát víc světla než běžné komety a má 

narudlou barvu.  

Další překvapení přineslo měření rychlosti, které ukázalo, že zrychlení u Slunce bylo větší, než by 

podle teoretických výpočtů mělo být. Vědci mají za to, že mu pomáhají výtrysky plynů z povrchu 

jako u komet, přestože v jeho okolí nezaznamenali ohon, typický pro komety. Hustota tělesa se navíc 

pravděpodobně blíží spíš kamenným nebo kovovým objektům.  

Oumuamua nevypadá jako nic, co astronomie dosud zkoumala, čtenářům sci-fi je ale velmi 

povědomá. Až neuvěřitelně se podobá objektu, který popsal Arthur C. Clarke v románu Setkání s 

Rámou. V jeho knize šlo o kosmickou loď jiné civilizace, stejnou teorii o původu objektu Oumuamua 

teď razí astrofyzik Avi Loeb a někteří další vědci. Většina se však domnívá, že jde o kometu dosud 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66388230-letosni-objevy-ktere-mohou-zmenit-svet-pozdrav-ze-souhvezdi-lyra-geneticky-upravene-deti-a-cesta-k-nevycerpatelne-energii
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neznámého typu. Rozhodnout, kde je pravda, se asi hned tak nepodaří, protože Oumuamua už je z 

dosahu pozemské techniky.  

Genové manipulace  

V říjnu se o rozruch postarali čínští genetikové. Oznámili, že upravili DNA lidských embryí tak, 

aby nově narozené děti mohly být odolné proti viru HIV a dalším nemocem. Údajně k tomu použili 

metodu manipulace s geny CRISPR, která ve vědeckém světě není novinkou. Nový je ale zásah do 

lidského genomu, který většina zemí zakazuje a vědci ho považují za neetický. Pokud se takové 

pokusy dříve děly, nechali genetikové po zásahu žít embrya jen krátkou dobu. Čínští výzkumníci ale 

oznámili, že dvojčata Lulu a Nana se narodila a žijí.  

Genetik He Jiankui ze Southern University of Science and Technology v Šenzenu uvedl, že ke 

genové manipulaci došlo v rámci léčby neplodnosti. Rodiče prý se zásahem souhlasili, ale nepřejí si 

zveřejnit svoji totožnost. „Cítím velkou odpovědnost,“ dodal. „Nechci být první, ale chci, aby šlo o 

příklad. Společnost pak rozhodne, jak s tím naloží.“ 

Zdá se, že čínská společnost s tím naložila po svém. Podle zpráv ze začátku prosince čínské úřady 

další práci zakázaly a He Jiankui od té doby není k nalezení. Mezitím se proti jeho práci zvedla vlna 

protestů i v západním světě.  

Jisté ale je, že pokud je něco možné a nabízí to lákavé výsledky, dříve nebo později to někdo zkusí. 

Věčné zdraví a extrémní dlouhověkost zmíněná metoda opravdu nabízí, i když zatím jen 

teoreticky.  

Odborně se nazývá CRISPR/Cas9 a v genetickém inženýrství se používá často. V češtině se jí říká 

crispování. Zkratka z anglického Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

označuje opakující se segmenty molekuly DNA, zatímco Cas jsou geny s nimi spojené. Velmi 

zjednodušeně řečeno – metoda spočívá ve využití těchto částí pro změny struktury DNA.  

Kritika, kterou sklidil čínský genetik, nespočívá jen v problematické etice pokusu. Jde také o to, 

že nikdo nedokáže říct, co se s modifikovanými bytostmi stane v budoucnu. Odborníci zmiňují 

například zvýšené riziko rakoviny.  

Že je na využití metody u lidí možná ještě brzy, naznačila práce týmu Matthewa Porteuse a 

Kennetha Weinberga ze Stanfordovy univerzity zveřejněná letos v lednu. Autoři zjistili, že buňky 

upravené touto metodou vzápětí imunitní systém obvykle ničí, vrhnout se následně může i na další 

tkáně vlastního těla.  

Zbraň proti rakovině  

Výzkum DNA přinesl i naději na vznik jednoduchého testu pro rychlé a včasné rozpoznání mnoha 

běžných druhů rakoviny. Vědci z australské University of Queensland zjistili, že DNA nádorových 

buněk reaguje s molekulami zlata. V odebraném vzorku krve je to možné zjistit během několika málo 

minut.  

Naději pro léčbu rakoviny představuje DNA nanorobot, kterého představila skupina čínských 

vědců v únorovém čísle vědeckého časopisu Nature biotechnology. Jedná se o molekulu DNA 

přeprogramovanou pomocí genetických manipulací tak, aby vyhledávala nádory a dopravovala do 

nich látky, které usmrcují buňky zhoubného bujení. Pokusy na myších prokázaly schopnost ničit 

nádory prsu, k uplatnění v humánní medicíně však ještě vede dlouhá cesta.  

Vědci ze Stanford Institute zase v lednu zveřejnili zprávu o přípravku, který stimuluje imunitu, a 

likviduje tak nejen primární nádor, do něhož byl vpraven, ale i vzdálené metastázy. Zatím jen u myší, 

výzkumníci ale věří, že jsou na cestě k očkování proti rakovině.  

Za průlom ve snahách přemoci obávanou Alzheimerovu chorobu označují odborná média 

srpnovou zprávu o tom, že vědci z Gladstone Institutes v Kalifornii objevili mechanismus, kterým 

riziková kombinace genů označovaná jako APOE způsobuje degeneraci neuronů v mozku. Na 

základě toho se jim podařilo vadný gen opravit a tím eliminovat příznaky onemocnění.  

Na cestě ke zdroji  

Podle prognóz z poloviny minulého století jsme měli nevyčerpatelnou a levnou energii 

termojaderné fúze už dávno mít, ukázalo se však, že to ještě chvilku potrvá. A levná nejspíš také 

nebude – už proto, že dosavadní výzkum z ní udělal jeden z nejdražších vědeckých projektů lidstva. 
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Ani letos neustala prométheovská snaha o ovládnutí procesů, které dávají sílu Slunci, mimo jiné dál 

pokračovaly práce na fúzním reaktoru mezinárodního projektu ITER ve francouzském Cadarache. 

Na rozdíl od dnešních jaderných elektráren, kde se energie uvolňuje při štěpení izotopů uranu, 

plutonia nebo thoria, při fúzních reakcích se získává naopak při slučování izotopů. V případě ITER 

to budou izotopy vodíku (tritium a deuterium), kdy vznikne hélium. Jenže k tomu je potřeba 

mimořádně vysokých teplot, takže se to děje ve fúzním reaktoru (tokamaku), kde žhavé magma 

odděluje od stěn nádoby silné magnetické pole.  

Tento rok se v ocelárnách Larsen & Toubro v indické Bombaji dokončují díly pro největší části 

reaktoru. Tou je kryostat, který má vytvořit prostředí pro správnou funkci supravodivých magnetů a 

současně má chránit okolí před neutronovým zářením. Jde o kovový válec o průměru 30 metrů a 

stejně tak vysoký. 

Letos má být hotová jeho základna na dně stavební jámy v Cadarache. Bude tak možné spustit 

první fázi výstavby vlastního reaktoru. Celý kryostat má být dokončen roku 2020. Očekává se, že 

první fúzní reakce se v ITER zažehne roku 2025, plný provoz má začít o 10 let později. 

Jedním z velkých problémů využití termojaderné fúze jsou nepravidelnosti magnetického pole, 

které udržuje žhavé plazma v dostatečné vzdálenosti od stěn reaktorové nádoby. Letos v časopise 

Nature Physics zveřejnila skupina vědců z několika zemí metodu, jak vytvářet a udržovat požadované 

konfigurace magnetického pole bez nestability. Testy metody v korejském tokamaku (magnetickém 

fúzním reaktoru) KSTAR potvrdily, že tak je možné optimalizovat řízení magnetického pole ve 

fúzních reaktorech.  

Přepisování minulosti  

Paleontologický a antropologický výzkum letos opět změnil pohled na dávnou minulost. Izraelští 

vědci posunuli historii druhu Homo sapiens do vzdálenější minulosti, když v jeskyni Misliya v hoře 

Carmel našli lidskou čelist, jejíž stáří určili na 194 tisíc let. To posouvá příchod moderního člověka 

z Afriky do Eurasie přibližně o 100 tisíc let hlouběji v čase.  

Podobně zářijový objev 73 tisíc let staré "čmáranice" na kameni jeskyně Blombos, nacházející se 

přibližně 350 kilometrů od Kapského města, posunul počátky výtvarného umění o 30 tisíc let zpět.  

Letos byly také objeveny dosud nejstarší figurální kresby v jeskyni na ostrově Bali. Všechny tyto 

objevy vypovídají o tom, že lidé druhu Homo sapiens začali používat symboly pro zobrazení světa, 

v němž žili, mnohem dřív, než se dosud předpokládalo. Přitom od grafiky zachycující objekty a 

myšlenky (často jde o abstraktní symboly) vede přímá cesta k písmu - a k civilizaci.  

Nové informace o světě dávné minulosti letos přinesla také paleontologie. Australským vědcům 

se podařilo něco, co se v oboru označuje jako svatý grál. Identifikovali nejstaršího známého 

živočicha. Rozpoznali ho v již dříve nalezené fosilii staré 558 milionů let - tedy ještě v době o 20 

milionů let předcházející explozi mnohobuněčného života v období kambria, nejstarší části prvohor.  

Tvor měl podobu listu velkého více než metr a žil na dně oceánů. Příslušnost k živočišné říši vědci 

z ANU Research School of Earth Sciences zjistili podle tukových molekul, které ve zkamenělině 

prokázali.  

Nový přírůstek si do své rodiny mohli letos připsat stále populární dinosauři. V září paleontologové 

z University of Witwatersrand v Johannesburgu popsali pozůstatky kostry dosud neznámého tvora 

nalezené v Jihoafrické republice. Žil přibližně před 200 miliony let a vážil okolo 12 tun při 

čtyřmetrové výšce. Dostal vědecké jméno Ledumahadi mafube. Ve své době patřil k největším 

suchozemským tvorům a nejspíš právě od něj vede evoluční cesta ke gigantickým dinosaurům 

skupiny Sauropoda vážícím až 70 tun. 

Rok Marsu  

O letošním roce se budou v dějepise možná jednou učit i děti budoucích kolonistů Marsu - a nejen 

proto, že na rudé planetě úspěšně přistála sonda InSight, která má objasnit strukturu jejího nitra. V 

únoru se společnosti SpaceX poprvé podařilo úspěšně vypustit silný raketový nosič Falcon Heavy, 

přičemž dva urychlovací stupně zase úspěšně přistály. Od opakovaně použitelné rakety s velkou 

nosností se očekává zlevnění letů do vesmíru. A není žádným tajemstvím, že konečným záměrem 

šéfa společnosti Elona Muska je osídlení Marsu.  
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Státní kosmické agentury mají ohledně Marsu skromnější cíle, na prvním místě je hledání 

minulého nebo současného života na rudé planetě. V listopadu NASA vybrala podle ní nejnadějnější 

místo k přistání planetárního vozítka Mars 2020. Dosedne do kráteru Jezero (Jezero Crater) poblíž 

oblasti Syrtis Major. Vše naznačuje, že se tu kdysi nacházela delta mohutné řeky ústící do zatopeného 

kráteru.  

V jejích usazeninách by proto mohly být stopy dřívějšího života. Součástí mise bude také vysazení 

malého vrtulníku Mars Helicopter Scout, který prověří možnosti využití robotických létajících strojů 

na místě.  

Stejně jako v předešlých letech i letos vysílaly automaty z Marsu důkazy o tom, že kdysi na planetě 

panovaly podmínky vhodné pro vznik a vývoj života. Pozornost vzbudila mimo jiné fotografie 

pořízená průzkumným vozítkem Curiosity, na níž jsou útvary, které mohou být biologického původu.  

Pro budoucí pilotované expedice a osady na Marsu zase má mimořádný význam červencový 

objev velkého podzemního jezera tekuté vody. Zaznamenal ho radar MARSIS evropské sondy 

Mars Express. Stranou pozornosti kosmonautiky nezůstala ani jiná tělesa sluneční soustavy. K 

nejvýznamnějším letošním startům patří zahájení mise Parker Solar Probe, která bude zblízka 

zkoumat sluneční koronu, a na prosinec ohlášené vypuštění čínské sondy Chang'e 4, která má 

ambiciózní záměr vysadit robotické vozítko na odvrácené straně Měsíce.  

Jednou z událostí, o jejichž významu nejspíš rozhodne teprve budoucnost, byl průlet objektu 

Oumuamua sluneční soustavou. Nápadně se podobal mimozemským raketám ze sci-fi filmů.  

 

121. Sousedy dál zlobí naše pyrotechnika 

taborsky.denik.cz | 20. 12. 2018 | URL |Vltava Labe Media, a.s. | Téma: Rakousko 

Po víkendových prvních zraněních ilegálně dovezenou pyrotechnikou rakouská policie přitvrdila 

při kontrolách na hranicích s Českem, informuje Volksblatt.  

„Jak jsou důležité, ukázal už první den,“ uvádí list. „Nově utvořená jednotka ochrany hranic 

PUMA dopadla 25 Hornorakušanů se zakázanými výbušninami a zajistila 150 balení nebezpečných 

raket a dělbuchů. 30 kontrolovaných dostalo pokury i za další přestupky zákonů o cestovních 

dokladech, o provozu motorových vozidel aj. Kontroly budou pokračovat až do silvestra.“  

Stahují veřejné dluhy Spolková republika Německo, její země, obce a sociální pojišťovny něly 

koncem září dluhy 1929,8 miliardy eur. To bylo o 2,4 procenta (o 45 miliard) méně než rok předtím, 

napsala PNP ze zprávy statistického úřadu.  

Stát při tom profitoval z dobré konjunktury se stoupající zaměstnaností, s čímž se zvedaly daňové 

a příspěvkové příjmy. Spolková banka počítá s tím, že státní dluh letos poklesne poprvé od roku 2002 

pod hranici 60 procent hrubého domácího produktu. V případě druhého největšího hospodářství, 

Francie, je to kolem sta procent, číslo tři, Itálie, už má deficit 130 procent HDP.  

Spolkový rozpočet redukoval svůj dluh o 1,4 % na 1226,3 miliardy, země dokonce o 3,4 % na 572 

niliardy. Největší pokles dluhů má Sasko 13,9 %, následují Bádensko-Württembersko 12,5 a 

Bavorsko 11,4. Dluhy obcí se snížily o 5,5 % na 131,1 miliardy, nejvíc v Meklenbursku-

Předpomořansku o 9,4 %.  

Rekordně teplý rok! Podle rakouského centrálního úřadu pro meteorologii a geodynamiku bude 

rok 2018 nejteplejším v 252letém měření, napsal linecký Volksblatt. V předběžné bilanci je to 1,8 

stupně nad dlouholetý průměr.  

Odpovídá to trendu – z dvaceti nejteplejších roků v dějinách měření se čtrnáct „urodilo“ od roku 

2000. Letos je nadprůměr největší (1,8), následují 2014 (+1,7), 2015 (+1,4), 1994 (+1,2). Jeden stupeň 

na průměr měly roky 2016, 2002 a 2000.  

Tzv. letních dnů s teplotou dosahující minimálně 25 stupňů bylo u sousedů letos většinou dvakrát 

víc než běžně, ve většině regionů zaznamenali rekordy. V Andau v Seewinkelu v Burgenlandsku jich 

měli 127. Starý rekord 120 držel Leibnittz ve Štýrsku z roku 2003. Slunce svítilo v celorakouském 

souhrnu o jedenáct procent víc hodin.  

 

 

https://taborsky.denik.cz/z-regionu/sousedy-dal-zlobi-nase-pyrotechnika-20181220.html
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„Odstřelili“ jeskyni bezdomovce. 

Deset dnů před Vánocemi ztratil 50letý muž v Leondingu své svérázné ubytování. Na pokyn 

majitele pozemku vyhodili specialisté hasičů 14. prosince do vzduchu vstup do jeskyně 

v Nußböckwaldu v blízkosti linecké Unionstraße,“ napsaly OÖN.  

V obci to vyvolalo rozdílné reakce. „Nevoli nad postupem vyjádřil i starosta Walter Brunner (SP), 

ale upozornil na to, že vlastník lesa a pěstitel chřestu Karl Ferdinand Velechovsky měl právoplatný 

doklad opravňující k „vystěhování“ obyvatele jeskyně. Dlouho se snažil „nájemníka“ dostat ven.  

Josefa M. o to prosil v únoru, ale ten pryč nechtěl. Jeskyně prý byla už plná odpadu, před ní stály 

gauč a stůl a Velechovského prý už úřady vyzývaly k odstranění skládky. Majitel nakonec u soudu 

dosáhl práva Josefa M. vystěhovat. „Před třemi týdny jsem nechal odpad vyklidit. Byly jej čtyři tuny, 

mezi nimi 182 láhví moči,“ cituje ho deník.  

Peter Josef M. je v místě znám jako svéráz, mnoho usedlíků ho podporuje, pokračují OÖN. Ani 

Velechovsky o něm špatně nemluví. Je to prý vlastně milý, i když pořád silně páchnoucí, chlapík, 

který nikdy nevystupuje agresivně. Je rétoricky nadaný a často zkoušel své názory vysvětlovat 

výletníkům v lese.  

Před několika měsíci mu město nabídlo ubytování, ale on do bytu nechtěl, říká starosta. Kde je 

teď, není známo ani sociální organizaci „pro mente“, která ho opatruje „Je velmi těžké mu pomáhat,“ 

řekl jeden z jejích pracovníků. Sociální odbor města dostal za úkol se o něj postarat 

 

122. 7 skutečností o Antarktidě, které znepokojí i ty, které absolutně nic nerozhodí 

ac24.cz | 20. 12. 2018 | URL | ac24.cz | Téma: Antarktida 

Antarktida je nejzáhadnějším světadílem naší planety a pod ledem ukrývá mnohá tajemství. 

Některá z nich se vědcům podařilo odhalit a podělit se o ně s námi.  

První v historii fotografie obyvatel mořského dna Antarktidy. Tyto bytosti objevila antarktická 

bioložka, doktorka Susanne Lockhartová, na mořském dně v dosud neprozkoumané oblasti 

Antarktidy. Byl natočen několikahodinový videomateriál, který byl společně se zástupci flóry a 

fauny odeslán do laboratoře k dalšímu zkoumání. Doktorka Lockhartová uvedla, že získané údaje 

mají obrovský význam pro budoucnost Jižního oceánu: bude je možné využít k vytvoření chráněných 

mořských zón v této oblasti a ochránit křehké antarktické ekosystémy. 

Hladina moře může stoupnout o 60 metrů už do konce stoletíVýzkumy provedené pracovníky 

italské univerzity Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo ukázaly, že díky intenzívnímu stoupání 

hladiny oxidu uhličitého se mění klimatický model Antarktidy.  

V roce 2015 koncentrace skleníkových plynů v Antarktidě dosáhla 400 ppm, což značně 

převyšuje hladinu 280 ppm, kterou vidíme v předindustriálním období. To znamená, že už ke konci 

XXI. století mohou tyto hodnoty dosáhnout 600 ppm. Antarktický ledový štít začne aktivně tát a 

hladina moře na Zemi se zvedne o celých 60 metrů, což neznamená pro člověka nic dobrého. 

Vědci ve své práci také vysvětlili, že se Antarktický štít objevil asi před 34 miliony let, kdy 

hladina oxidu uhličitého v atmosféře klesla pod 750 ppm. Dále, přibližně před 32,8 miliony let, se 

tato hladina dostala na 600 ppm, čímž se stal štít odolným vůči změnám podnebí a mořská hladina 

klesla. Zvyšování úrovně CO2 nad tuto hodnotu vrátí náš svět k „teplému začátku".  

Největší ledovec Totten urychleně taje. Důkazem výsledků uvedených výzkumů je urychlené tání 

Tottenu, největšího ledovce Antarktidy. Vědci pečlivě sledují jeho chování, neboť tání tohoto obra 

může zvednout hladinu Světového oceánu o 3,5 metru. Jejich údaje ukázaly, že větší část Tottenu se 

nachází v oceánu a nestojí na tvrdém povrchu, jak se předpokládalo dříve. Zteplalá slaná mořská voda 

eroduje ledovec a to může být vysvětlením zrychleného tání v poslední době.  

Podle názoru vědců zrychlenému tání ledovců včetně Tottenu napomáhá vítr.  

V teplých antarktických jeskyních se schovává životVědci tvrdí, že v ledovcích Antarktidy se 

nachází vlastní svět rostlin a živočichů včetně nám neznámých druhů. K těmto závěrům došli vědci 

na základě výzkumů rozsáhlých jeskynních systémů, které vznikly v ledu díky páře činných sopek. 

https://ac24.cz/-/7-skutecnosti-o-antarktide-ktere-znepokoji-i-ty-ktere-absolutne-nic-nerozhodi
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Teplota v jeskyních, které jsou velmi světlé, může dosáhnout až +25 °?. To vše vytváří pod 

zamrzlým povrchem ideální podmínky pro život a rozvoj ekosystémů. Odebrané vzorky půdy ukázaly 

stopy DNA drobných živočichů, vodních rostlin a mechů.  

Antarktidu mají ve velké oblibě asteroidy a meteorityBěhem jedné z expedic na Antarktidu v 

rámci programu ANSMET, zabývající se pátráním po částicích vesmíru na Zemi, vědci objevili na 

jednom nevelkém území drobné úlomky 250 různých meteoritů. Podle slov odborníků NASA právě 

na Antarktidu přistávají částice asteroidů a planet a díky absolutnímu chladu zůstávají zachovány 

do příjezdu dopravců na kontinent. 

Během celé doby existence programu ANSMET vědci shromáždili k dalšímu zkoumání více než 

22 tisíc meteoritů, prvků asteroidů, Marsu a Měsíce. 

 

123. Zvířata z pravěkých obrazáren jsou prý souhvězdí a komety 

sciencemag.cz | 21. 12. 2018 | URL | Pavel Houser | Nitemedia s.r.o. | Téma: Svět  

Fascinace jevy na obloze dávno předchází hvězdě Betlémské i starověkým civilizacím. 

Astronomická symbolika v lidských výtvorech může být mnohem starší než Stonehenge. Dokonce 

i zvířata v paleolitických obrazárnách prý mohou představovat hvězdy.  

S touto poněkud výstředně působící teorií přišli vědci z Universities of Edinburgh a Universities 

of Kent, názor publikovali v Athens Journal of History. Už v pravěku lidé prý také konstruovali 

jakési kalendáře, znali precesi zemské osy/posun východu slunce při rovnodennosti. V době, kdy 

nejstarší Homo sapiens přicházeli do Evropy a možná i dříve, lidé dokázali zaznamenávat/datovat 

události až zhruba do období 250 let (poznámka PH: Jak se mohlo přijít na tohle?).  

Podobně jako dnes označujeme souhvězdí názvy zvířat a máme přímo zvěrokruh, mohly prý 

souhvězdím odpovídat i zvířata v paleolitických obrazárnách. Některé malby mohou být i 

reakcemi na neobvyklé astronomické události, vzplanutí nov, objevení komety apod. A díky 

astronomickým znalostem zvládali lidé už v paleolitu námořní navigaci.  

Speciálně se autoři výzkumu věnovali i nalezišti Gobekli Tepe, známého chrámu na území 

dnešního Turecka, který těsně předcházel počátkům neolitu. Výzkumníci tvrdí, že na jednom místě 

by zde mohla být znázorněna konkrétní událost – dopad komety v době kolem r. 11 000 př. n. l., 

která vyvolala ochlazení (mladší Dryas, málem návrat do doby ledové). Jedna scéna z obrazárny 

v Lascaux by zase mohla odpovídat dopadu komety kolem r. 15 200 př. n. l. Astronomické 

interpretace se dočkal i Lví muž z jeskyně Hohlenstein-Stadel, zřejmě nejstarší známá socha 

datovaná do doby před asi 40 000 lety (zřejmě předchází i nejstarším známým „venuším“).  

Poznámky PH:  

Viz též třeba i v češtině vyšlá kniha David Lewis-Williams: Mysl v jeskyni, kde se paleolitické 

obrazárny interpretují pro změnu jako výsledek sociálních konfliktů (šelmy jsou ti silní, lovená 

zvěř poražení), eventuálně dokonce jako reakce na setkání Homo sapiens s neandrtálci. Osobně 

bych si spíš naivně myslel, že vlk a bizon jsou vlk a bizon (a analogicky příběh Karkulky a Vlka 

není např. metaforou zatmění Měsíce). Mnoho z výše uvedeného mi přijde strašně přitažené za 

vlasy. Co občasné znázornění oštěpů? Proč by mělo být na obrazech v Lascaux více býků, jelenů 

a koní, kdyby se jednalo o souhvězdí (tedy „jedno zvíře z bodů-hvězd“).  

Otevřená je otázka, nakolik potřebovali (jak přesný?) kalendář z praktických důvodů lidé v 

paleolitu či neolitu. Když chci na jaře zasít, nestačí mi pozorovat aktuální počasí?  

Došlo vůbec k popisovaným dopadům komet? Nakonec ochlazení v dryasu mohlo mít i úplně 

jiné příčiny (přítok chladné vody do oceánu po tání ledovců apod.). 

Ad astronomie a navigace na širém moři – migrace z Afriky na Blízký východ probíhala zřejmě 

částečně po moři, ovšem při pobřeží. Dostat se do Austrálie ale nebylo jen tak ani v době glaciálů, 

kdy hladina moří byla níže než dnes. Skutečně i plavbu po širém moři tedy (nějak, někteří…) 

Homo sapiens zvládali již před cca 50 000 lety.  

O astronomii pravěkých/starověkých kultur viz též kniha Anthony Aveni: Schody ke hvězdám, 

která se zabývá astronomii stavitelů Stonehenge, Mayů a Inků. 

 

https://sciencemag.cz/zvirata-z-pravekych-obrazaren-jsou-pry-souhvezdi-a-komety/
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124. V severní části Nového Zélandu se vytvořila obrovská propast. Vešla by se do ní 

šestipodlažní budova 

denikplus.cz | 22. 12. 2018 | URL | Lukáš Bauer | Téma: Nový Zéland 

Největší propadlina na Novém Zélandu, která vznikla dlouhodobou erozí horniny a následným 

propadem půdy, budí u místních lidí hrůzu. Tato propast se vytvořila během velice krátké doby a 

rozpůlila pozemek jednoho z místních farmářů.  

Obrovská propast se objevila na pozemku farmáře ze severu Nového Zélandu poté, co se propadla 

půda nad dlouhodobě erodovaným podložím. Do obří propadliny by se bez problému vešla 

šestipatrová budova.  

Propadlina se objevila letos v květnu a na délku měří asi jako dvě fotbalová hřiště.  

Obří propast objevil místní farmář, když jel ráno na motocyklu brzy ráno dojit krávy. Všiml si 

totiž, že kus jeho pozemku doslova přes noc zmizel.  

Podle geologů byly podmínky pro tento obrovský propad půdy vytvářeny během dlouhého období 

silnými srážkami, které pomalu erodovaly základy vápencových hornin. Vše pak vyvrcholilo velice 

deštivým dubnem, kdy celý masiv zkolaboval.  

Místy až dvacet metrů hluboká rokle působí nejen majestátním dojmem, ale je také skvělým 

časovým průřezem pro geologické výzkumníky. Díky propadu se totiž odhalily jednotlivé vrstvy 

půdy a vědci nyní mohou zkoumat velice dlouhé geologické období.  

Na dně propasti je vidět původní vulkanický poklad, který je starý nejméně 60 tisíc let. Podle 

geologů je na místě již teď vidět sediment z jezera, které se na tomto místě po vulkanické činnosti 

vytvořilo.  

Tuto největší známou propadlinu na Novém Zélandu způsobily silné srážky, které dosáhly 

hodnoty až 170 mm během 38 hodin. Erodovaná hornina byla vystavena extrémnímu tlaku a propadla 

se o desítky metrů. Dále čtěte: (Unikátní video zachycuje hravé, ale nebezpečné kosatky 

doprovázející plavkyni). 

 

125. Taguj zodpovědně! Chraň přírodu! 

e15.cz | 22. 12. 2018 | URL | CN Invest, a.s. | Téma: Sarlaccova jáma 

Stále rostoucí popularita sociálních sítí – především těch obrázkových – může být velmi návyková 

pro jejich uživatele ale současně je také nemalým rizikem pro přírodní parky a rezervace. V těch se 

totiž koncentrují turisté na vizuálně zajímavých místech až příliš často.  

Americké společnosti Jackson Hole Travel a Tourism Board, sídlící ve Wyomingu, přišli se 

zvláštním požadavkem. Své stávající zákazníky a návštěvníky národního parku Grand Teton žádají, 

aby se vyvarovali používání tzv. geotagginu.  

Národní park o rozloze 1260 km 2 patří k nejkrásnějším americkým chráněným parkům, a tudíž 

nejvíc navštěvovaným oblastem. Jsou tu však dvě strany mince. Na jedné straně jsou turisté a 

návštěvníci parku natolik uchváceni krásou okolní přírody, že si chtějí uchovat vzpomínky a proto 

fotí – což je pochopitelné. Druhá strana mince je rádoby pokrok, přesněji řečeno sociální sítě.  

Na nejvíce turisticky navštěvovaných a fotogenických lokalitách místech je vidět negativní dopad 

pokroku. Většina lidí pořizuje fotky mobilem a ihned je sdílí na sociálních sítích. K tomu používají 

tzv. geotagging, který umožňuje automatické označovaní fotek místem původu. Z toho jasně vyplývá, 

čím více fotek oblíbené oblasti přírodních unikátů, tím větší návštěvnost, avšak zároveň negativní 

dopad na přírodu.  

Proto společnosti Jackson Hole Travel a Tourism Board přišli s nápadem, jak lépe chránit přírodu. 

Natočili spot „Tag responsible, keep Jacskon Hole wild!“, který návštěvníkům označí místo 

lokalitu, ale přesné místo návštěvy zůstane utajeno. Budoucí návštěvníci si tak mohou mimo 

turistických zážitků zahrát na i detektivy turistických atrakcí. Stejnojmenný tag také doporučují 

používat.  

Podobným případem je i nedávný objev obří jeskyně v Britské Kolumbii. Ta byla objevena v 

dubnu letošního roku čirou náhodou a je tak velká, že by se do ní klidně vešla i celá Socha svobody.  

https://technika.denikplus.cz/veda-technika/1187-v-severni-casti-noveho-zelandu-se-vytvorila-obrovska-propast-vesla-by-se-do-ni-sestipodlazni-budova.html
https://digiarena.e15.cz/taguj-zodpovedne-chran-prirodu
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Nález se podařil posádce helikoptéry, když v kanadském přírodním parku Wells Gray prováděli 

sčítání sobů polárních (karibů).  

Jedná se o největší jeskyni na kanadském území. Doposud neznámá jeskyně je 100 metrů dlouhá 

a 60 metrů široká. Její přesnou hloubku nelze určit, protože je plná vody. Kvůli svým obřím rozměrům 

byla neoficiálně pojmenována Sarlaccova jáma podle hnízda příšery z filmu Star Wars. Vědci 

předpokládají, že jeskyně unikala pozornosti kvůli tomu, že dříve bývala tato oblast permanentně 

pokrytá sněhem a také kvůli tomu, že se nachází ve velmi obtížně dostupné oblasti.  

Tají se také její přesná poloha z obavy před návalem turistů. Někteří kvůli zvýšení sledovanosti 

svých účtů na sociálních sítích jezdí po světě a pořizují snímky unikátních, většinou vysoce 

chráněných přírodních lokalit, což má za následek zvýšení návštěvnosti, která však sebou zároveň 

nese masové ničení přírody. 

 

126. Jeskynní potápění pod Budapeští  

ČT | 22. 12. 2018 | kritiky.cz | URL | Téma: Jeskyně János Molnár 

Potápěči a biologové objevili pod hlavním městem Maďarska neznámé živočišné druhy. Unikátní 

expedice do největší podvodní termokrasové jeskyně v Evropě. Maďarský dokument. Potápěči 

společně s vědci nás zavedou do jeskyně János Molnár – největší zatopené termální 

krasové jeskyně v Evropě – abychom společně s nimi mohli jako první diváci spatřit přírodní zázrak, 

který se nachází přímo pod maďarskou metropolí.  

V tomto vzrušujícím vědeckém dokumentu objevíme ohromné podzemní prostory, o jejichž 

velikosti donedávna nikdo neměl ani tušení, stejně jako nové druhy živočichů, kteří v nich žijí a 

jejichž studium by nám mohlo pomoci získat nové informace o počátcích života na naší planetě. 

 

127. Izrael: Biblické Jericho a legendární Kumrán 

nymbursky.denik.cz | 23. 12. 2018 | URL | Vltava Labe media, a.s. | Téma: Izrael 

Po pětidenním putování opouštíme Jordánsko a trochu s napětím míříme do Izraele. Nervozitu 

vyvolávají dřívější zprávy o možných nepříjemnostech na zdejším hraničním přejezdu Allenby 

Bridge.  

Samotný přechod připomíná velké mezinárodní letiště. Kontroly jsou důkladné, časově náročné, 

ale korektní, takže vše zvládáme bez problémů. 

Z putování našeho spolupracovníka Milana Čejky po Blízkém Východě.  

První lokalitou, kterou v Izraeli na západním břehu řeky Jordán navštěvujeme je Kasr al-Jahud. 

Před námi se objevil zelený úrodný pás, který je současně státní hranicí mezi Izraelem a 

Jordánskem.  

Podle našeho průvodce jsou některé jeho části stále zaminovány. Samotný tok Jordánu stále 

vysychá a je poměrně dost znečištěný, přesto k tomuto biblickému místu směřují davy věřících 

turistů. Někteří se tady nechávají pokřtít. Za námi se už řadil dlouhý zástup v bílých košilích. K tomu 

lze ještě poznamenat, že o místech, kde údajně působil Jan Křtitel, nepanuje shoda a je jich několik. 

Dle programu zájezdu se vydáváme k legendárnímu starobylému městu Jericho. Archeologové 

zjistili, že nejstarší osada se mohla na zdejším území rozkládat někdy kolem roku 9 000 před naším 

letopočtem. Město bylo po dlouhou dobu také centrem uctívání lunárních božstev, a podle toho 

dostalo své jméno. Název Jericho je prý odvozen z hebrejského výrazu pro měsíc, jindy je místo 

nazýváno jako město vůní nebo město palem.  

Dnes se Jericho nachází v Palestinské autonomii. My jsme si krátce prohlédli archeologické 

naleziště s mozaikovými dlažbami a před námi se také objevila biblická Hora Pokušení. Na jejich 

svazích je dnes „nalepený“ řecký ortodoxní klášter. Potom ještě zastavujeme u prastarého stromu, na 

nějž prý dle biblické legendy vylezl celník Zacheus při Ježíšově zdejší návštěvě. Mnozí z nás si 

uvědomují, že tady se začala odvíjet historie lidstva, patří sem řada dalších biblických příběhů, 

majících místa v naší kultuře. Jericho je lokalita se silným nábojem a turisté, kteří do něj zavítají, 

nezůstávají lhostejní.  

https://www.kritiky.cz/tv-program/2018/ct-22-12-2018/
https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/izrael-biblicke-jericho-a-legendarni-kumran-20181223.html
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Ale jako jinde i tady je v okolí velké množství obchůdků se suvenýry. Prodejci se nás také často 

ptali, odkud pocházíme, obvykle nás považovali za Poláky nebo Němce. Když jsme vysvětlovali 

pojmy jako: Czech republic nebo Czechia krčili rameny a nerozuměli. Teprve po vyslovení názvu 

Czechoslovakia většinou pochopili. Jinak při každém nakupování je tady samozřejmostí smlouvání, 

cena se pak snížila zpravidla o dvacet procent.  

Další naší zastávkou se stává jedna z nejznámějších archeologických lokalit světa. Legendární 

Kumrán se nachází na severozápadním břehu Mrtvého moře. Toto místo se proslavilo nálezem 

vzácných, takzvaných svitků od Mrtvého moře, jindy nazývaných Kumránské rukopisy. Celá oblast 

je suchou planinou s mnoha jeskyněmi a četnými pradávnými pozůstatky sídlišť. V roce 1946 došlo 

v několika zdejších jeskyních k nálezům prastarých svitků, spíše rukopisů s biblickými 

starozákonními texty. Zápisy pocházejí z období vzniku křesťanství, a proto je nesmírně zajímavé 

srovnání těchto nálezů se současnými poznatky. Po jejich odborném přezkoumání začal v oblasti 

rozsáhlý vědecký výzkum. Archeologové zde rovněž nalezli velké množství keramiky a drobných 

předmětů. 

 

128. Už nikdy nebudeme jako pravěcí lidé. Do jejich role se nedokážeme ani stylizovat, říká 

archeolog 

irozhlas.cz | 26. 12. 2018 | URL | Archeopark Ve Všestarech | Téma: Izrael 

Českému rozhlasu Hradec Králové to řekl Radomír Tichý z Katedry archeologie Filozofické 

fakulty Univerzity Hradec Králové. Jak také uvedl, podle něj oteplování planety pomáhá oddálit 

příchod další doby ledové.  

Pane docente, vyměnil byste si to s našimi předky v pravěku? Dokázal byste přežít?  

Asi nevyměnil. Bojím se, že řada z nás nebo téměř všichni bychom neměnili. Hlavně v tom 

předvánočním čase, v té krásné předvánoční atmosféře určitě ne (rozhovor se vysílal 18. prosince, 

pozn. red.). Oni, samozřejmě žádné Vánoce tenkrát neměli.  

Jak drsná byla zima v pravěku?  

Když se podíváme na celý pravěk, tak strašně záleží na tom, jestli šlo o chladný výkyv, to znamená 

dobu ledovou, nebo o dobu meziledovou. I naše současnost, posledních 10 000 let, které teď trávíme 

v příznivějším klimatu – tak nikde není psáno, že to bude tak napořád. Dokonce někteří odborníci 

říkají, že už nám pořádná zima pomalu začíná ťukat na dveře.  

Teď to je ekologická legrace, co řeknu: Můžeme být rádi, že oteplujeme planetu, protože nám to 

teplo alespoň o trošku déle vydrží. Ale ten problém určitě neřešíme pro nás, pro současníky, asi 

zřejmě ani ne pro naše děti. My jsme si teď 10 000 let užili. Teplé výkyvy i v předchozím období 

střídaly doby ledové a v řadě případů bylo dokonce i tepleji než dnes.  

Vy jste naznačil, že nás možná čeká nějaká doba ledová, protože historie zaznamenává onu 

periodu. Ale pojďme zpátky do pravěku. Drsné zimy v době ledové. 

Co bylo pro lidi té doby stěžejní? Asi mít oheň a zásoby, které si nastřádali z těch 

příznivějších období roku?  

Určitě. Oni i autoři, jako je například Eduard Štorch nebo i další, se dívali na tuto nejstarší etapu 

v dějinách lidstva hodně existenciálně. Jen nás potom překvapuje, že měli lidé i dost času na své 

duchovní projevy, dochované umění a podobně. Od toho nejstaršího Homo Sapiens Sapiens.  

Mozek neandrtálců se podle vědců vyvíjel déle než náš. Neznamená to ale, že byli chytřejší  

Číst článek… 

e to klima bylo velice obtížné. Uvádí se podle předpokladů pokles teplot až na mínus 30 nebo 

mínus 40 stupňů. Tepleji mohlo být v zahloubených roklinách. Nám kolegové ve Francii říkali, že 

tam, kde jsou jeskyně umístěné na dně skalních roklí, tak dole to bylo ještě docela dobré, tam bylo 

mínus 10. 

 Ale nahoře na těch pláních bylo mínus 40. A tím odpovídám i na tu otázku: ano i v tomto klimatu 

se dala najít místa na přežití, ale asi bychom s nimi neměnili.  

Vy jste experimentátor a máte rád experimentální archeologii, kterou se zabýváte celý život. 

Musíte si ověřit nejrůznější teorie v praxi, jestli to tak opravdu je.  

https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/doba-ledova-pravek-historik-neandralec_1812261025_pj
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Vyzkoušel jste si někdy v Archeoparku ve Všestarech pravěké zimování?  

My máme výhodu, že mínus 40 dlouho nebylo. Ale skutečně před lety, už to bude 15 nebo 20 let, 

jsme zkoušeli obývání v domech zemědělského pravěku ve Všestarech. Zkoušeli jsme rozdíl mezi 

zahloubenou polozemnicí a domem, který stojí na povrchu terénu. Ono se to těžko vnímá, protože 

když ten dům roztopíte dostatečným množstvím dřeva a my jsme přes noc někdy drželi služby, aby 

teplota nepoklesla, tak je to celkem vhodné klima. Kolega měl na sobě dokonce tričko s krátkým 

rukávem a nijak se to na něm negativně nepodepsalo.  

Ale závisí hlavně na tom, jak fouká vítr, který nejvíc ochlazuje všechno kolem nás. Ona teplota 

nemusí být úplně to hlavní. Je velice dobré si to vyzkoušel, protože jde opravdu o existenciální věc.  

Vyzkoušeli jste opravdu i to jejich oblečení? To znamená, že jste museli být v kůžích, ne v 

žádném značkovém oblečení?  

Měli jsme normální současné oblečení, protože to souvisí s tím, že zkrátka už nikdy nebudeme 

jako pravěcí lidé. Do té role se už nedokážeme ani nastylizovat, dokonale se nám to nepodaří. Také 

to není většinou výsledkem experimentů. Měřili jsme teploty proto, abychom zjistili, jak se chová 

ono obydlí. My sami jsme byli takovými vedlejšími účastníky toho pokusu.  

Kam zařadit neandrtálce? Je to vývojový předstupeň moderního člověka, nebo jde o slepou 

větev evoluce. Kam ona evoluce vývoj zavedla?  

Je to určitě tak, že Homo Sapiens Sapiens, tato větev, opět přišla z Afriky, odborníci o tom 

nepochybují. Dokonce i v době, kdy Evropu v nějakém svém nejlepším optimu opanoval 

neandrtálec, tak v té době se už v Africe chystal Homo Sapiens Sapiens na svoji éru.  

A někdy před 40 000 lety se mu podařilo do Evropy skutečně dostat. A tím se stal současníkem 

neandrtálce, lépe řečeno jeho sousedem. Je to tedy samostatná vývojová větev, která zůstala v Evropě 

tak trošku opomenutá. Nechtěl bych říkat, možná, ve slepé ulici, protože těžko říct, když by se Homo 

Sapiens Sapiens do Evropy nedostal, jak by to probíhalo dále, třeba by neandrtálci přežili.  

A jejich inteligence a způsob života? Jaký je rozdíl mezi neandrtálcem a člověkem 

rozumného typu?  

Ono je nápadné, že duchovní projevy neandrtálců se začínají projevovat až v pozdním období, kdy 

už hrozí, že v kontaktu s Homo Sapiens Sapiens byli. My podle toho nedokážeme dost dobře 

rozkódovat, jestli to je tím, že se dostali do kontaktu, nebo se v závěru svého vývoje neandrtálec 

skutečně vypracoval tak, že vytvářel svoji vlastní i duchovní kulturu mimo té materiální. 

Zřejmě nejstarší pivovar na světě byl objeven v izraelské jeskyni. Obsahuje 13 000 let staré 

zbytky  

Samozřejmě ji měl v každém případě, o tom nemůžeme pochybovat. Ne nadarmo ho řadíme do 

druhu Homo Homo, někdy Homo Sapiens neandrtálec. Prostě je to také člověk, byť odlišného typu. 

Jsou odborníci, kteří říkají, že kdybychom neandrtálce dnes potkali na ulici oblečeného v současném 

oblečení, tak bychom některé z nich ani neodlišovali od současných lidí. Taková variabilita mezi 

lidmi skutečně je. 

Proč tedy vymřeli? Z jakého důvodu? Kde můžeme hledat jejich poslední stopy na planetě?  

Většinou se poslední stopy a nejmladší nálezy vztahují k Pyrenejskému poloostrovu. Na území 

Francie by skutečně měly být lokality, které jsou jednoznačně současné, to znamená, že na jednom 

kopci bydleli neandrtálci, na druhém kopci Homo Sapiens Sapiens. Určitě se museli potkat víc než 

tváří v tvář, protože máme dodnes část genetické výbavy neandrtálců v naší. I to kulturní ovlivnění 

můžeme zkrátka připustit.  

Tedy poslední z nich žili možná někde na Pyrenejském poloostrově. A zajímavé je první setkání 

Homo Sapiens Sapines s neandrtálci, protože k tomu došlo na Předním Východě, někde na území 

dnešní Sýrie či Palestiny nebo na území dnešního Izraele. A tam je zajímavé, že dokonce nálezy 

neandrtálců jsou časnější než přítomnost Homo Sapiens Sapiens. Zdá se nám, že po tom prvním 

setkání se Homo sSapiens Sapiens zase stáhl zpátky do Afriky a neandrtálec ještě v tom čase v té 

Syropalestině zvítězil. Ještě nenastal zřejmě správný čas, aby se do Evropy dostal. 

A důvod, proč vymřel neandrtálec?  
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To přesně nevíme.  

Archeopark ve Všestarech láká všechny zájemce o historii a pravěk / Zdroj: Archeopark pravěku 

Všestary. 

 

129. Poznejte 16 nejkrásnějších přírodních jevů světa! 

epochalnisvet.cz | 27. 12. 2018 | URL | Téma: Svět  

Modrá láva  

Kde: Indonésie  

O co jde: Z otvoru sopky uniká při velmi vysoké teplotě modré magma  

Vybuchující sopky děsily lidstvo po celá staletí. Ve východní části ostrova Jáva se nachází unikátní 

sopka Gunug Merapi, jinak nazývaná „Hora ohně“. Nejedná se ale o obyčejný vulkán, tento chrlí 

modrou lávu. Jak je to možné? V přilehlé oblasti se totiž nalézá bohaté naleziště síry. Když jsou sirné 

plyny vystaveny kyslíku a ozářené roztavenou horkou lávou, zbarvuje ji do safírově modré barvy. 

Její tok je navíc pomalejší a má vyšší teplotu v rozmezí 600–900 °C. Plameny je ale možné vidět 

pouze v noci.  

Zamrzlé květiny  

Kde: Arktida  

O co jde: Květiny se vyskytují v arktických vodách a vznikají vlivem rozdílných teplot 

mořské vody a okolní atmosféry.  

Ledové květy dávaly vědcům dlouho zabrat. Tyto přírodní útvary vyrůstají z povrchu nově 

vytvořeného ledu, a to za nízkých okolních teplot a suchého podnebí. Jejich struktura je velmi jemná 

a mají tvar podobný lístku kapradí. Rostliny zkoumal i tým brněnských vědců pomocí elektronového 

mikroskopu. Čeští výzkumníci tak vyvrátili hypotézu, že ledové květy mají podíl na vzniku slaných 

aerosolů v polárních oblastech, které nepříznivě ovlivňují ozonovou vrstvu.  

Ohnivý vodopád Koňský ohon  

Kde: Kalifornie, Spojené státy americké  

O co jde: Ohnivý vodopád vzniká díky září zapadajícího slunce.  

V Yosemitském národním parku se nachází vodopád nazývaný „Koňský ohon“, který padá z 610 

metrů vysokých skalních útesů nejvyššího žulového monolitu světa, hory El Capitan. Jev, který vidíte 

na obrázku, je k vidění pouze za určitých příznivých podmínek. Ty tvoří je dostatečné množství vody 

a sklon slunečních paprsků. Vzniká tak úžasný optický klam, že z útesů padá dolů žhavá sopečná 

láva.  

Jezero smrti Natron  

Kde: Tanzanie  

O co jde: Některá zvířata zde zkameněla. Voda v jezeře má totiž podobné vlastnosti jako 

louh sodný.  

Africké jezero s rozlohou 600 km 2 a hloubkou 3 metry patří k nejpodivnějším místům na zemi. 

Zvířata se zde mohou změnit v kámen. Jak je to možné? Voda v jezeře má velmi zásadité pH, a proto 

působí jako žíravina. A její teplota dosahuje až 60 °C. Pro zvířata, která tu nejsou zvyklá žít, to může 

znamenat rozsudek smrti. Voda je může popálit, hlavně na kůži a očích. I přesto se mnozí živočichové 

dokázali na život zde adaptovat. Postupem času se tu vytvořil unikátní ekosystém a Natron překvapivě 

překypuje životem.  

Kvetoucí poušť  

Kde: Chile  

O co jde: Jen jednou za několik let se poušť Atacama mění v nádhernou kvetoucí zahradu.  

Poušť Atacama v Chile patří mezi nejsušší místa na Zemi. Prší zde jen velmi zřídka. V jejím středu 

se údajně nacházejí oblasti, kde nepršelo stovky až tisíce let. O to zajímavější je úkaz, který se děje 

jednou za 5 až 7 let. Naposledy se tak stalo v roce 2015, kdy Atacamu skropily silné lijáky a proměnily 

ji v růžově kvetoucí oázu. V některých částech zde napršelo během 12 hodin tolik, co jindy za celých 

sedm let. Vykvetly zde květy slézu a dalších 200 rostlin. 

 

https://epochalnisvet.cz/poznejte-16-nejkrasnejsich-prirodnich-jevu-sveta/
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Nekonečná vlna  

Kde: Brazílie  

O co jde: Dvakrát do roka se atlantský příliv setkává s proudem říční vody v ústí Amazonky 

a vzniká tento unikátní jev.  

Člověk si představuje nekonečné vlny většinou na širém moři. Tento úkaz se ale vyskytuje na řece 

Amazonce v období února a března. Místní indiáni jej nazývají slovem pororoca. Jak se ale na největší 

řece světa objeví? K vytvoření vlny dochází k momentu, kdy se oceánský příliv dostane k ústí 

Amazonky. Vlna zpočátku dosahuje výšky kolem 5 metrů, postupně se ale snižuje. Přesto je k vidění 

ještě 800 km proti proudu řeky.  

Parní věže  

Kde: Island  

O co jde: Vznikají vlivem geotermální činnosti a v kombinaci s polární září vypadají 

nádherně.  

Tajemný ostrov Island je proslulý svou geotermální činností a vulkanickou aktivitou. Nachází se 

zde mnoho gejzírů a horkých pramenů, ale také tzv. parních věží. Ty se nacházejí především v oblasti 

Hverir. Vyskytují se zde také černé řeky, které dotvářejí velmi zvláštní a ponurou atmosféru.  

Vulkanické blesky  

Kde: po celém světě  

O co jde: Při sopečných erupcích vzniká obří elektrostatický náboj, který bouřky způsobuje.  

V běžných bouřkách jsou původcem blesků srážky krystalků ledu, které třením generují dostatek 

elektrického náboje k vyvolání blesku. Sopečný mrak je méně předvídatelný. A jak vzniká? Podobně 

jako ten klasický. Příčinou je statická elektřina, která vzniká třením prachových částic v hustých 

mračnech popela. Vzniklý náboj pak vygeneruje blesk. Druhý zdroj blesků je ve stratosféře vysoko 

nad zemským povrchem, kde dochází ke tření ledových krystalků.  

Krvavý vodopád  

Kde: Antarktida  

O co jde: Krvavě červenou barvu Taylorova ledovce způsobuje slaná voda s vysokým 

obsahem železa.  

Krvavé vodopády v Antarktidě objevil v roce 1911 Griffith Taylor. Ještě dlouho poté ale zůstaly 

zahaleny rouškou tajemství. Vědci totiž nemohli přijít na to, proč voda pod ledovcem nezamrzá, i 

když je její průměrná teplota -17 °C, a co je příčinou její prapodivné červenohnědé barvy. Původně 

si mysleli, že barvu způsobuje aktivita červených řas. Speciální radar ale prokázal, že zbarvení 

vyvolává oxid železa. Pod ledovcem se totiž nachází síť řek se slanou vodou, která obsahuje oxid 

železnatý. Sůl ve vodě pak navíc vytváří teplo, díky čemuž voda neustále taje. I v tomto nehostinném 

prostředí žijí i unikátní druhy bakterií.  

Podvodní vodopády  

Kde: Mauricius  

O co jde: Ve skutečnosti o žádné vodopády nejde. Krásnou iluzi vytvářejí proudy písku, 

„stékající“ do moře.  

Tento přírodní fenomén se ukrývá u jihozápadní části ostrova Mauricius v Indickém oceánu. Místo 

patří k nejfotografovanějším místům světa hlavně kvůli optické iluzi, kterou vytváří. Voda totiž 

vypadá, jako by prudce padala do středu Země. Průzkumy ale ukázaly, že se jedná o velké nánosy 

písku z pobřeží, které se vlivem oceánských proudů přesouvají od pláže směrem do oceánu.  

Věčná bouřka  

Kde: Venezuela  

O co jde: město, kam udeří 40 000 blesků denně  

Ve Venezuele existuje město Maracaibo, které proslulo jako magnet na blesky. Tato neustálá bouře 

trvá už miliony let. Jak to tomuto jevu došlo? Vědci jsou přesvědčeni, že příčinou bouřky jsou 

geologické vlastnosti terénu kolem řeky, které způsobují neustálý nízký tlak. Vliv má jistě i studený 

vzduch z And a ionizovaný metan z rozkládající se vegetace u jezera. Místní si přejí, aby bouře nikdy 

neustala, jelikož je tato energie největším přírodním generátorem ozonu na planetě.  
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Velká modrá jáma  

Kde: Belize  

O co jde: Jde o útvar, který vznikl krasovou činností v dobách, kdy tu ještě nebylo moře.  

V Honduraském zálivu, asi 72 km od Belize City, se nachází Velká modrá jáma. Tato prohlubeň 

dokonalého kruhového půdorysu o průměru 300 metrů a hloubce 124 metrů vznikla během dob 

ledových, kdy byla hladina moře výrazně nižší, než je v současnosti. Jedná se o závrt krasového 

původu, kdy se rozpouštěla vápenatá hornina. Časem se tak utvořila jeskyně, u které se probořil strop, 

a celá formace se ocitla pod vodou.  

Vodní vír Malström  

Kde: Norsko  

O co jde: Silný mořský proud v Norském moři vzniká střetem dvou příbojových vln.  

V Norském moři mezi Lofotskými ostrovy se objevuje silný mořský proud, který získal označení 

Malström. Tento unikátní jev vzniká díky specifickým vlastnostem přílivu a odlivu a zvláštnímu 

povrchu mořského dna. Vír o průměru 40 až 50 metrů ale na rozdíl od ostatních vírů nevzniká v 

průlivu ani zátoce, nýbrž v otevřeném moři. Nejsilnější je v období od července do srpna.  

Duhové eukalypty 

Kde: Filipíny  

O co jde: Pigmenty, které obsahují mikroorganismy, vytvářejí na kmenech eukalyptů 

nádherné barevné kompozice. 

Duhové eukalypty vynikají nejen svou krásou, ale také tím, že patří mezi jediný druh blahovičníku, 

který neroste v Austrálii. Nejtypičtější je na něm jeho barevný kmen. Kůra se z něj totiž loupe sama, 

a to způsobem, že se pod ní ukazují různě zbarvené pruhy lýka. V posledních letech se také zjistilo, 

že tento blahovičník výborně zpevňuje erodovanou půdu a dokáže rychle zaplnit prázdná místa po 

vytěžených lesích. Jedná se totiž o nejrychleji rostoucí strom světa.  

Podvodní „kruhy v obilí 

Kde: Japonsko  

O co jde: Autory těchto geometrických tvarů jsou samci ryby fugu (čtverzubec). Vytvářejí 

je oscilačními pohyby svých ploutví. 

Velké a překrásné podmořské kruhy trápily vědce velmi dlouho dobu. Tajemné obrazce byly 

připisovány nadpřirozeným silám nebo mimozemšťanům. Vysvětlení je ale mnohem prostší. Obrazce 

vytváří japonská rybka, konkrétně čtverzubec. Maličcí samečci čtverzubce tímto uměním lákají 

samičky k páření. Poprvé byly tyto rybky spatřeny v roce 1995. Samci budují kruhy opakovaným 

narážením na dno, přičemž útvary hloubí svými ploutvemi.  

Migrace rudých krabů  

Kde: Vánoční ostrov  

O co jde: Na Vánočním ostrově putuje každoročně 120 milionů krabů z lesa směrem k 

oceánu.  

Migrace „vánočních“ krabů je označována za jeden ze zázraků přírody. Na svou 

několikakilometrovou cestu se vydává více než 120 milionů rudě zabarvených suchozemských krabů. 

Pro kraby je to trasa mimořádně náročná, musejí překonávat nejrůznější překážky a mnoho z nich 

končí pod koly automobilů. Migrace trvá dva týdny, přičemž ji zahajují monzunové deště na začátku 

listopadu, kdy krabi opouštějí své příbytky v pralese a směřují k moři, kde se rozmnožují.  

 

130. Uvízli v zatopené jeskyni, co bylo dál? Thajští fotbalisté procestovali svět, z místa dramatu 

je ráj turistů 

lidovky.cz | 27. 12. 2018 | URL | Mafra, a.s. | Téma: Tham Luang 

Třímetrová bronzová socha zemřelého záchranáře, davy thajských i zahraničních turistů a přísná 

opatření na ochranu třinácti chlapců zachráněných z jeskyně. 

Tak vypadá region Tham Luang necelých šest měsíců poté, co fotbalový tým „Divočáků“ 

v jeskyni uvízl a o 18 dní později byl zachráněn.  

https://www.lidovky.cz/uvizli-v-zatopene-jeskyni-co-bylo-dal-thajsti-fotbaliste-procestovali-svet-z-mista-dramatu-je-raj-inz-/zpravy-svet.aspx?c=A181226_162717_ln_zahranici_form
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Archawin Mopoaku byl do chvíle, než v červnu uvízlo třináct thajských fotbalistů 

v jeskyni nedaleko jeho domova, pěstitelem ananasů. Při záchranné operaci ale voda čerpaná po 

milionech litrů za hodinu zaplavila mimo jiné i jeho políčko a živobytí. 

Drobný hospodář, stejně jako mnozí další v oblasti, si ale nestěžuje. „Před záchrannou operací 

(thajských fotbalistů) byl tady v okolí klid. Jen čas od času přišlo pár turistů prozkoumat jeskyně. 

Teď chodí daleko víc lidí a místní jako já se mají dobře,“ řekl Mopoaku pro server BBC, který 

zmapoval, jak se oblast změnila po letním dramatu. Místo pěstování ananasu prodává návštěvníkům 

pomeranče a vydělává víc peněz než kdy dřív. Jiní zemědělci prodávají lístky, květiny, suvenýry nebo 

připravují turistům občerstvení.  

Thajským fotbalistům pomohla v jeskyni meditace, trenér byl školený jako buddhistický mnich  

Místo dříve obvyklých deseti až dvaceti návštěvníků denně jich dnes podle BBC do parku v Tham 

Luang míří více než 6 tisíc. „Žádná turistická atrakce v regionu nemůže s Tham Luang soutěžit,“ 

uvedl thajský vydavatel magazínů Damron Puttan.  

Hory, které se tyčí nad jeskynním komplexem, jenž se stal vězením pro 13 thajských fotbalistů, 

se nazývají po mytické princezně Nang Non. Ta se podle legendy zabila kvůli zakázané lásce a hory 

mají připomínat její tvář. Právě její blízká svatyně bývala hlavním turistickým lákadlem: lidé jí ke 

vstupu do jeskyně nosili dary. 

Nyní ale turisty podle BBC láká jiná „svatyně“: v půlce prosince byla za přítomnosti vyproštěných 

chlapců i jejich zachránců odhalena socha záchranáře Samana Gunana, který se stal nakonec jedinou 

obětí ostře sledovaného případu.  

„Svět očekával špatné zprávy. Ale my jsme se nevzdali,“ řekl při odhalení třímetrové bronzové 

sochy k poctě záchranáři potápěč Vern Unsworth. Podle něj by z vzniklé situace nikdo neměl 

obviňovat chlapce ani jejich trenéra. „O chlapce je nyní dobře postaráno. Neřekl bych, že teď mají 

zpátky úplně normální život, byli na cestě kolem světa. Všichni jsou ale zase zpátky ve škole,“ 

potvrdil Unsworth.  

‚Bál jsem se, že mi máma vynadá za zpoždění.‘Zachránění thajští fotbalisté promluvili před 

novináři  

Thajská vláda dvanáct nezletilých chlapců, které doprovázel ještě jejich trenér, stále velmi chrání, 

píše server BBC. K odhalení sochy je doprovázel dětský sociální pracovník, stejně jako je tomu se 

všemi dalšími veřejnými vystoupeními. Aby novinář mohl s některým z chlapců natočit rozhovor, 

musí strávit několik týdnů přesvědčováním dvou různých komisí. Ani rodiny chlapců nesmí dávat 

rozhovory bez oficiálního povolení thajské vlády.  

Dvanáct chlapců ve věku 11 až 16 let se společně s fotbalovým trenérem do jeskyní dostalo 23. 

června. Záchranáři je objevili po více než týdnu 2. července. Od té chvíle plánovali, jak mladé 

fotbalisty dostat bezpečně ven. Celá operace na záchranu všech členů týmu trvala tři dny. Potápěči 

nejprve v neděli 8. července vysvobodili první čtyři chlapce. V pondělí 9. července se jim povedlo 

zachránit další čtveřici. Celá operace skončila úspěšně v úterý 10. července, kdy potápěči dostali 

z jeskyní i zbývající čtyři chlapce a jejich trenéra.  

Kluci uvěznění v zatopené jeskyni se drží dobře, ukázala nová nahrávka.  

 

131. Aljaška krásná a ledová 

horyinfo.cz | 29. 12. 2018 | URL | Téma: Aljaška 

Plán vyrazit na Aljašku je už vlastně daný, podařilo se nám a dalším několika projektům vyhrát 

soutěž „Užvím“. Děkujeme všem, kteří nám po celou dobu pomáhali nejen sbírat „lajky“, ale i se 

sbíráním a stříháním videí a všech potřebných věcí.  

Teď už vlastně není kam couvnout. Né, že bychom chtěly couvat nějak cíleně, ale Lucce se 

podařilo na skialpech spadnout tak šikovně, že si zlomila hlavici lýtkové kosti, utrhla postranní i 

křížový vaz a meniskus. Mně zas pocuchala nervy, že odjet nezvládne. Nejdřív první operace, pak 

druhá, aby mohla vyrazit, odkládá plastiku křížáku a doufáme, že měsíc a půl do odletu, který jí 

zbývá, bude stačit, aby aspoň došla pod ledovec.  

https://www.horyinfo.cz/view.php?cisloclanku=2018120023&nazevclanku=aljaska-krasna-a-ledova
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Den odjezdu je tady. Pro zpestření k Lucčinu kolenu přidáváme do týmu ještě mojí chřipku a 

Liborovu salmonelózu. Základní výbavu, alespoň co se týká nemocí, máme a můžeme směle vyrazit. 

Přistáváme na letišti v Anchorage a to dokonce i s veškerou naší výbavou. Jako rozehřívačku na 

nervy všech jsem rovnou v letadle ztratila pas. Přece jenom Lucka je i v tomhle ohledu zkušenější.  

Ujímá se tedy průšvihu a k mému štěstí se i tak přes imigrační dostávám.  

Po peripetiích se sháněním telefonu a SIM karet se nakonec v noci dostáváme na ubytování. Jinak 

tichým městečkem Palmer se ozývá typické: „Anetoo!!!“ Když se zjistí, že jsem omylem 

nezarezervovala ubytování. Uklidňuji Lucku, že to byl můj jediný úkol, takže další překvapení na nás 

už nečeká.  

Druhý den ráno se potkáváme s místňákem Markem Moellerem. Lucky kamarádem. Tvrdila jsem, 

že s Markem jsem taky ve spojení a vyzjišťuji důležité informace. Jediné, co Lucka při našich 

konverzacích nechápala, bylo, že stále o ledovcích na Aljašce nic nevím. Mark potvrdil, že jsem s 

ním ve spojení sice opravdu byla, ale jako důležité informace jsem brala výskyt medvědů, losů a 

dalších zvířat.  

Ledovec Matanuska byl naším prvním navštíveným ledovcem a na nějakou dobu i zůstal. Hned 

na úvod nešťastně upadnu a další den už se nemůžu postavit na nohu. Takže nás čeká pár dnů nelezení, 

rybaření, kempování a prozkoumávání Aljašské přírody.  

Když už to vypadalo, že bych mohla zkusit znovu lézt, vyrazili jsme zpátky na ledovec. Já jsem si 

lezení zpestřila i plaváním, když jsem spadla do ledové trhliny plné vody. Poté, co mě Lucka z trhliny 

vytáhla, jsme si tedy museli otočit zase zpátky. Újmu na zdraví jsem sice neutrpěla, zato Lucka utrpěla 

újmu, co se počtu ponožek týká. Všechny své ponožky totiž musela půjčit mně. Mokré boty totiž na 

ledovci jinak nevysušíte.  

Následně už lezení na Matanušce probíhalo naštěstí bez větších komplikací a lezením tam trávíme 

většinu naší výpravy. Lezeme všechno možné, od moulinů, přes ledové věže až po malé jeskyně a 

další ledové útvary. Zjišťuji, že každý led je jiný, jinak těžký i nebezpečný a taky zjišťuji, že se toho 

mám hodně co učit. Jedna věc je si všechno nacvičit v suchu a teplu a druhá pak tu metodiku převést 

do praxe i třeba ve velkých rukavicích a zmrzlých prstech.  

Když mi Lucka zrovna ledy netahala, solovala je. Nejdřív jsem si myslela, jak moc je to odvážné, 

ale pak mi došlo, že asi jen zjistila, že je to zhruba stejně bezpečné jako když jí jistím já… :-). Sice 

tvrdila něco o nastavení a pročistění mysli, ale já vím své.  

Mark, který nás většinu doby doprovází, se živí opravováním lodí a jednu teď právě dokončil. 

Ideální příležitost vyrazit na dobrodružství za ledovými krami a podívat se na aljašský svět z vodní 

hladiny, což je opravdu úžasný zážitek.  

Zatímco většině z nás se tají dech při pohledu na otáčející a bortící se mas ledu, Lucka odhodlaně 

bere cepíny, mačky a jde si na pár ker rovnou vylézt. Lano není třeba. Je větší pravděpodobnost, že 

přežije pád do ledové vody bez lana, než kdyby se kra otočila nebo zbortila a byla k ní přivázaná. 

Ledové kry si žijí vlastním životem a brzy poznáváme, že není radno si s nimi zahrávat. Na místě 

přes noc kempujeme. Máme tedy možnost pozorovat, jak se kry, po kterých Lucka ještě před pár 

hodinami lezla, bortí a ztrácí v hlubinách ledové vody. Je to úchvatná, ale zároveň děsivá podívaná. 

Z ledovce Knik glacier odplouváme druhý den ráno nejen s úžasnými zážitky, ale také s nově 

nabytým respektem.  

Po dobrodružství na lodi pokračuje naše pouť na další ledovec. Tentokrát je to Byron glacier, kde 

máme v plánu lezení na ledovci a v ledové jeskyni, na kterou cestou narážíme. Jeskyně je krásná, 

jediný problém je, že je na její lezení poměrně teplo. I když je nebe bez mráčku, v jeskyni neustále 

silně „prší". Tedy to, že je teplo tvrdí Lucka. Mně i přes několik vrstev oblečení drkotají zuby zimou 

řádně po celou expedici. Zatímco Lucka připravuje cestu, já zkouším natočit pár záběrů z drona. S 

ním se mi daří hned při druhém vzletu nabourat do skály, takže záběry budou jistě úžasné. :-)  

V průběhu dne přicházíme na nové a nové problémy. S tím, že bude lezec i jistič po chvilce 

v jeskyni úplně mokrý, jsme počítali. Větší problém je, že než se povede Lucce navrtat šrouby do 

stropu jeskyně, vytávají ty, co navrtala ve spodku cesty. Zjišťujeme, že ani stav jeskyně se nám vůbec 

nepozdává vrchní část je spadlá a co chvíli něco z vrchu upadne. Padne tedy rozhodnutí, že se tu dál 
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zdržovat je už moc nebezpečné. Lucka tak dolézá jen do půlky jeskyně a velíme k ústupu. Dozvídáme 

se, že následující dny jeskyně pomalu kolabuje a dneska tam pravděpodobně i vlivem proběhlého 

zemětřesení není.  

Pomalu se blíží konec naší výpravy. Ještě se vydáváme do NP Denali v naději, že potkáme alespoň 

jednoho medvěda. Na medvědy máme evidentně smůlu, zato ale vidíme vlka a spoustu losů. 

Pak už je čas zamířit na letiště a vyrazit chtě nechtě domů. Už teď se těším, kam vyrazíme příště. 

Můj odletový splín, že končí mých nejhezčích 19 dnů v životě, zpestřuji, když před vstupem do 

letadla opět nemůžu najít svůj pas.  

 

132. Aktuálně: Kanaďané mají novou jeskyni, možná je největší v zemi 

epochaplus.cz | 30. 12. 2018 | URL | Marek Hadrbolec | Téma: Sarlacc pit 

I dnešní moderní doba stále skrývá velmi nečekané objevy. A často není třeba za nimi cestovat do 

exotických zemí a neprobádaných pralesů. Před nedávnem se o něčem takovém přesvědčili 

Kanaďané, kteří v Britské Kolumbii nečekaně objevili jednu z největších jeskynní na jejich území.  

Jeskyně leží v národním parku Well Gray Provincial Park, skrytá zůstávala, i přes své obří 

rozměry, díky sněhové pokrývce. Ta však nyní zmizela a odhalila tak ústí jeskyně. „Tato jeskyně je 

obrovským a důležitým objevem,” uvedla geoložka Catherine Hickson, která vnitřek jeskyně zkoumá 

se svým týmem.  

Vstup do jeskyně tvoří díra o rozměrech přibližně 100 na 60 metrů. Po osmdesáti metrech klesání 

mizí dno jeskyně v temné propasti. Do jeskyně vtéká potok, který z podzemí vyvěrá o asi dva 

kilometry dál.  

Díky své podobě si jeskyně získala název Sarlacc pit, který odkazuje na film hvězdné války. Nově 

objevený obr by se mohl po důkladném přezkoumání stát největší jeskyní Kanady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epochaplus.cz/aktualne-kanadane-maji-novou-jeskyni-mozna-je-nejvetsi-v-zemi/
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REJSTŘÍKY – JMENNÝ 

Absolon Karel      

Adam Ondra      

Axamit Jan        

Blekta Josef         

Bock Hermann         

Boček Antonín         

Boodt de  Boëtius Anselmus        

Brosinger Adolf         

Coufalová Drahomíra        

Crollius Oswald         

Čermák Kliment          

Drbal Karel          

Dvořáček Robert         

Fediuk Ferry          

Frič Antonín          

Fürst Josef          

Gabriš Jakub          

Golec Martin          

Hasoňová Miluše         

Hebelka Jiří          

Henych Otokar         

Chalupa František         

Jurende Karl Josef         

Knies Jan          

Kolenati F. A.         

Komaško Alexandr         

Kopecký Radek         

Koudelka Martin         

Koutecký Bohuslav         

Krejča František         

Krejčí Jan          

Kříž Martin          

Kunovský Josef         

Kurfiřt Josef          

Lenart Jan          

Lichtenštejnové         

Lola Antonín          

Meisl František        

Milka Dušan          

Nagel Johan Anton         

Němec Jan          

Panoš Vladimír         

Pavelka Hynek         

Petrbok Jaroslav        

Podroužek Adolf       

Pokorný Josef         

Polák František         

Prix Rudolf          

Prošek František         

Reichenbach von Karel Ludvík       
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Rothbauer Josef         

Ryšavý Přemysl         

Rytíř Vojtěch         

Salmové          

Skutil Josef        

Skýba Michal          

Smyčka Jan          

Strnad Jan          

Suchánek Jan          

Szombasthy Josef         

Šamalík Josef          

Šimečková Barbora         

Šimek Miroslav         

Štefka Leoš          

Švec Vilém, Bedřich         

Tůma Antonín         

Vigsius Martin Alexander        

Vlček Jan         

Vozábalová Evelyna        

Wagner Josef          

Wankel Jindřich         

Zajíček Petr        

Zapletal Josef          

 

REJSTŘÍKY – VĚCNÝ 

Albeřice       

Albeřický potok      

Beroun          

Blansko         

Botič          

Brněnské podzemí     

Březové Hory         

Břidlice      

Bubovice        

Čermná ve Slezsku.    

Čertovy Hlavy        

Čertovy schody        

Čertův most      

Český Brod      

Devon          

Důl (dol)      

Důl Bajan Obo        

Důl Bohumír          

Důl Černý Důl         

Důl Draháň         

Důl Drkolnov          

Důl Hlubina         

Důl Jeroným         

Důl Jindřich,          

Důl Kovárna       

Důl Labský důl        
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Důl Marie         

Důl Michal         

Důl Milán         

Důl Mountain Pass        

Důl Na Hvězdě         

Důl Příčný vrch        

Důl Šemanovický        

Důl Ševčinský      

Důl Truskavenský          

Důl Vojtěch          

Důl Zárubek         

Estavela        

Historické podzemí               

Hlinsko       

Hostivař – Záběhlice        

Hrádek na Moravě     

Hřebenáč        

Jablunkov      

Jeskyňáři        

Jeskyně Albeřicka jeskyně     

Jeskyně Arnika        

Jeskyně Barunčina         

Jeskyně Bílý kůň      

Jeskyně Blanických rytířů        

Jeskyně Blanických rytířů + v Rudce   

Jeskyně Celní         

Jeskyně Cikánské jeskyně     

Jeskyně Císařská jeskyně        

Jeskyně Cyrilka      

Jeskyně Čertova díra (Šternberk)      

Jeskyně Drábovna      

Jeskyně Dudychova jeskyně     

Jeskyně Elfí domeček        

Jeskyně Hanychovská jeskyně    

Jeskyně Hladomorna         

Jeskyně Holštejnská jeskyně     

Jeskyně Inků         

Jeskyně Ivanova jeskyně        

Jeskyně Jáchymka         

Jeskyně Klácelka         

Jeskyně Klemperka         

Jeskyně Kostelíček.         

Jeskyně Krakonošova        

Jeskyně Labské jeskyně        

Jeskyně Labského kaňonu        

Jeskyně Loupežnická jeskyně       

Jeskyně Lourdská jeskyně       

Jeskyně Malý výtok         

Jeskyně Mariánská jeskyně        

Jeskyně Martina         

Jeskyně Medvědí jeskyně       
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Jeskyně Mordloch.         

Jeskyně Myší díra         

Jeskyně Nedámy         

Jeskyně Nová Drátenická        

Jeskyně Ochozská jeskyně        

Jeskyně Ondrášovy díry        

Jeskyně Patzeltova jeskyně                   

Jeskyně Pekárna      

Jeskyně Pekelné doly        

Jeskyně pod Sněžníkem        

Jeskyně pod Šeptouchovem    

Jeskyně Ponikelská        

Jeskyně Poseidon.        

Jeskyně Postojna         

Jeskyně Psí kostel         

Jeskyně Raubířská jeskyně        

Jeskyně Rozbořenka         

Jeskyně Rozsedlinové jeskyně            

Jeskyně Rudické propadání        

Jeskyně Říčanka        

Jeskyně Salka          

Jeskyně Salka         

Jeskyně Sloupský koridor        

Jeskyně Svatoprokopská jeskyně       

Jeskyně Svážná studna        

Jeskyně Šipka       

Jeskyně Švédův stůl        

Jeskyně Teplická jeskyně        

Jeskyně Tvarožné díry        

Jeskyně U ještěra         

Jeskyně Ústeckého kraje        

Jeskyně v Petrově skále        

Jeskyně Velryba         

Jeskyně víl         

Jeskyně Vinný sklep        

Jeskyně Výtok Punkvy        

Jihlavské podzemí     

Kačák          

Kainit          

Karlštejn         

Kasematy         

Katakomby         

Klánovice – Čihadla        

Klášter          

Košíře – Motol        

Kras ve filmu        

Labská bouda      

Labské jeskyně      

Labské pískovce      

Labský kaňon       

Labyrint pod Zelným trhem       
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Ledečský kras      

Loděnice         

Lom Alkazar         

Lom Kanada            

Lom Mexiko         

Lom v Dubči         

Mělnické podzemí         

Mincmistrovský sklep       

Močálka         

Modřanská rokle – Cholupice      

Mořina          

Návštěvníci        

Netopýři        

Obří důl   

Odvodňovací systém         

Ordovik         

Paraple           

Plzeňské historické podzemí       

Podzemní továrny Richard       

Ponor potápěčský      

Ponor vodního toku      

Poštovní štoly         

Praha       

Prachatice      

Prokopské a Dalejské údolí       

Prosek       

Příbor.       

Příbram       

Radotínsko         

Rokytka         

Rudolfov       

Silur          

Speleo       

Speleologická záchranná služba     

Speleologie       

Speleoterapie        

Srbsko          

Staroměstské radnice     

Šachta           

Šachta Chrustenická šachta    

Šachta Lehnschafter     

Šachta Vojtěch        

Šárka          

Štola Prokopskou štolou     

Štola Raabovy štoly        

Štola Rudolfova štola        

Štola Světluška        

Štola Žebračka     

Štola          

Táborské podzemí        

Tetín      
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Tobolka      

Továrna        

Továrna Diana     

Větrací systémy     

Vrch Dalimil         

Vývěr         

Vyvěračka        

Záchranáři (Speleozáchrana)     

Závrt         

Závrt Čertova Díra        

Zlaté Hory          

Znojemské podzemí     

 

REJSTŘÍKY – SPELEOLOGICKÉ SKUPINY 

Česká speleologická společnost       

Křtinská skupina        

Plánivská skupina         

Prostějovská skupina        

Pustý žleb           

Rudická skupina         

Skupina Estavela         

Skupina Karla Absolona       

Skupiny Topas        

Speleologické sdružení Býčí skála      

Speleologický klub Brno        

Spolek Orcus          

ZO 6-20 Moravský kras        

ZO ČSS Hranický Kras        

 

 


