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     Jak vstoupily Postojenské jeskyně do světové literatury: 
 

  Měli do té doby přírodozpytci zdání o nějaké bleše 
inženýra Khüna, kterou jsem našel v jantaru a která byla 
úplně slepá, poněvadž žila na podzemním prachhistorickém 
krtkovi, který také byl slepý, poněvadž jeho prababička 
se spářila, jak jsem psal, s podzemním slepým macarátem 
jeskynním z Postojenské jeskyně, která v té době 
zasahovala až na nynější Baltický oceán? 
  Z této nepatrné události vyvinula se veliká polemika 
mezi Časem a Čechem, poněvadž Čech v rozmanitostech ve 
svém fejetonu, cituje článek o bleše mnou objevené, 
prohlásil: „Co Bůh činí, dobře činí“: Čas přirozené čistě 
realisticky rozbil celou mou blechu i s velebným Čechem, 
a od té doby zdálo se, že mne opouští šťastná hvězda 
vynálezcova a objevitele nových stvoření. Abonenti Světa 
zvířat začali se znepokojovat. 

Jaroslav Hašek:  

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 

                          Švejkovy příhody v Királyhidě 
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Objevení největší jeskyně v Evropě, která byla otevřena pro návštěvníky 

Luka Čeč – Muž, který objevil Postojenskou jeskyni 

 

 

Přestože byla Postojenská jeskyně objevena jeskynním lampářem Lukou Čečem, po několik 

desetiletí se úžasné objevení jeskyně přičítalo okresnímu pokladníkovi Josipovi Jeršinovićovi 

von Löwengreif. 
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V dubnu 1818 se Postojenská jeskyně připravovala na velkolepou návštěvu císaře Františka I. a 

císařovny Karolíny Augusty. V té době lidé znali pouze několik set metrů jeskyně nejblíže jejímu 

vstupu, ale i přesto byly zvěsti o její kráse známy široko daleko. Císařovna matka si přála jeskyni 

navštívit a císař se svojí ženou se rozhodli zastavit v Postojenské jeskyni na své cestě do Dalmácie.  

Několik dnů před návštěvou byli lidé pracující v jeskyni jak na jehlách a měly plné ruce práce 

s přípravou. Aby pro císaře připravili nezapomenutelné přijetí, rozhodli se na velké skále nad 

podzemní řekou přichystat podstavec a opatřit ho uvítací cedulí, aby tak císaře překvapili a uvedli 

v údiv. Shodou náhod se při věšení cedule stalo něco, díky čemuž jeskyni celý svět obdivuje ji po 

200 dlouhých let. 

 
V protokolu o objevu se píše, že položili žebřík přes řeku a zakryli jej deskami (takže vytvořili 

most). Výše uvedený nápis by měl být zavěšen na stěnách na druhém břehu řeky. Luka Čeč přešel s 

lehkostí na druhou stranu, aby našel další cestu. Zatímco se ostatní věnovali své vlastní práci, Čeč 

začal šplhat po skále a vylezl až na vrchol, přičemž riskoval vlastní život. Na vrcholu zavolal na svoje 

druhy, zamával jim a pokračoval dále „do skály“, až nakonec jeho slaboučké světlo z lucerny pohltila 

temnota. Ostatní, jak bylo zmíněno, byli „v úctě za svůj život“.  Uvádí se, že ostatní čekali více než 

půl hodiny, než se „tento muž beze strachu“ vrátí a dělali jsme si o něj velké starosti. Obávali jsme 

se, že se mu něco stalo.“ Pak spatřili jeho světlo znovu. Na vrcholu vysokých stěn stál Luka Čeč a 

vykřikl slova, která se zapsala do historie: „Toto je nový svět, je to ráj!“ 

Poté rychle slézal skálu, aby jim pověděl o svém novém objevu, nové jeskyni. Šel hluboko do 

jeskyně, ale nemohl dojít na její konec. Aby našel cestu zpátky, na podlahu kladl ulomené stalaktity 

a stalagmity, které mu ukazovaly cestu zpět. Takhle události ze dne 19. prosince 1823 popsal 

nadřízený Luka Čeče, Jakub Vidmar. 

V tom roce byly objeveny vnitřní části jeskyně Postojna, až od Velké síně k Velice Gora. V té 

době se začal rozvíjet cestovní ruch v Postojně. V době svého objevu Luka Čeč rozhodně nevěděl, že 

svým jednáním nese jméno krasové krásy po celém světě.  
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Objev Luka Čeče ani náhodou neukončil legendy o velké Postojenské jeskyni. Ba naopak, začalo 

se jich vyprávět ještě více. A všechny byly „neuvěřitelné“ příběhy o vláčku, elektřině a neobyčejném 

světě živočichů, malých dráčků. Čečovy ulomené stalaktity a stalagmity byly nahrazeny stezkou, po 

které chodí návštěvníci jeskyně již od roku 1819, kdy byla jeskyně otevřena pro turisty. Přestože byla 

skutečnost, že to byl Čeč, kdo objevil nové části jeskyně, zprvu utajena, v roce 1823 bylo odhaleno, 

že právě Čeč byl tím statečným mužem, který se na vlastní pěst vydal do neznámých končin jeskyně. 

Nicméně 24 km dlouhý jeskynní systém, který tvoří nejdelší turistům zpřístupněnou jeskyni 

v Evropě, není jediným Čečovým objevem. Učinil ještě jeden objev – malý a se štíhlým krkem, ale 

stejně důležitý.          
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Objevil prvního známého jeskynního brouka – rodu Leptodirus  Objevil to v roce 1831 při 

zkoumání interiéru jeskyně Postojna. Jednalo se o převratný objev, neboť do té doby se považovalo 

za nemožné, aby hmyz žil v jeskyních. Nalezený exemplář byl darován hraběti Franku 

Hochenwartovi, který je ke studiu předložil Ferdinandu Schmidtovi. Ten je pak v roce 1832 zatřídil 

jako nový rod (Leptodirus) a druh (L. hochenwarti). Schmidt pak pokračoval ve výzkumu v oblasti u 

jeskyně Postojna sám, a objevil řadu dalších druhů. Jeho překvapující objevy vzbudily zájem biologů 

po celém světě došlo k vytvoření nového odvětví biologie, které bylo později nazváno speleobiologie.  

Čekův příspěvek k objevu byl dlouho nespravedlivě přehlížen, protože je pojmenován po 

hraběti  Hochenwartovi a ne podle biologické taxonomie po objeviteli. 
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Luka Čeč – * 11. října 1785, Postojna, † 31 července 1836. 

Slovinský jeskyňář, zakladatel slovinské speleologie, Navzdory tomu všemu zůstává Luka Čeč tak 

trochu záhadou. Neexistují žádná jeho fotografie. Předpokládá se, že jeho rodina pocházela z istrijské 

Čičarije. V Postojenské jeskyni pracoval jako pomocný lampář.  

 

Čeč se proslavil, když 14. dubna 1818 objevil cestu k dosud neznámé části jeskyně Postojna. K 

objevu došlo náhodou, protože 16. dubna 1818 chtěl tehdejší rakouský císař František I. Habsburg-

Lotarinsky navštívit jeskyni se svou manželkou císařovnou Caroline Augusta. Hostitelé chtěli osvětlit 

a vyzdobit jeskyni pro vysokou návštěvu. Při přípravě byl přes podzemní řeku položen žebřík, aby na 

skály položili pyramidu s průhledným nápisem. Luka Čeč vylezl na skály a našel vchod do hloubky 

jeskyně. Tento objev byl dlouho připisován kvůli špatnému původu Čeče okresnímu pokladníkovi 

Josipovi Jeršinovićovi von Löwengreif. 

Pravost objevu v Čeči potvrdilo slyšení bývalého silničního dozorce v Postojně Jakob Vidmara, 

kterého 19. prosince 1823 vyslechl okresní komisař Friedrich Kreizberger pl. Kreizberg.  

Přes tento záznam byl Čeča oficiálně prohlášen za objevitele teprve v roce 1854, kdy o zápisu ze 

slyšení ve své práci na slovinských jeskyních psal slavný geograf a karstolog Adolf Schmidl. 

Luka Čeč později požádal o post jeskynního průvodce a stal se jedním ze šesti pomocných držitelů 

oprávnění. 17. března 1825 tři z nich, Luka Čeč, Martin Berne a Luka Šibenik, poslali provinciálnímu 

guvernéru žádost o udělení celoživotní služby v jeskyni Postojna za účelem objevování jeskyně.  

Žádost byla zamítnuta, takže v roce 1832 byla stejná žádost zaslána císaři. Tato žádost byla rovněž 

zamítnuta z toho důvodu, že John Wykard Valvasor již pronikl do jeskyně dvě míle hluboko, což 

samozřejmě nebylo pravda. Žádost byla zamítnuta. Zřejmě byla důvodem skutečnost, že „Vídeňský 

pán (císař Franc I.) ocenil Luku Čeče brilantovým prstenem, Luka Čeč ho však nikdy neobdržel. Z 

Vídně byl Čeč jmenován baronem, což nebylo nikdy realizováno. 

Během své služby v jeskyni pomáhal Luka Čeč uspořádat stezku kolem jeskyně a připravil si bazén 

pro vlastní ryby.  Před jeskyní vysadil první stromy. 
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Zemřel v důsledku moru, který také zabil dvě z jeho osmi dětí a jeho manželku Catherine. U 

příležitosti 150. výročí objevení vnitřních částí jeskyně Postojna byla v Kongresovém sále jeskyně 

instalována pamětní deska. Dnes je po něm pojmenován jeskynní klub z Postojny. 

 

 

Kras vždy přitahoval pozornost domácích i zahraničních vědců. V oblasti mezi povodí Pivka a 

Terstským zálivem byla zahájena iniciativa na založení prvních jeskynních společností. V posledních 

letech 19. století se tak začalo objevovat (1879 ve Vídni (Verein fűr Hohlenkunde), o čtyři roky 

později v Terstu (jeskynní úsek litorální části německo-rakouské alpské společnosti) a 1889 v 

Postojně (Antron). 

Antron je považován za průkopníka organizovaného objevu slovinských amatérských 

jeskyní. Před založením Antronu bylo mnoho neorganizovaných skupin aktivní a vědci také věnovali 

pozornost okolí Postojny. Tak v jeskyni pod hradem Predjama na zdi před větrnou dírou najdeme 

nápis Slovinský Gadje a datum 11. května 1882. V roce 1889 založila skupina Postojňanů jeskynní 

organizaci Antron (Greek Cavity). Důvodem založení třetí jeskynní organizace na světě mělo být 

objevení jeskyně Otto v roce 1889. Při   výzkumu podzemní Pivka rozsáhle spolupracovali s 

francouzským speleologem EA Martelem. V roce 1893 pronikl Martel spolu s členy Antronu do 

podzemního prostoru Pivka do finálního sifonu před jeskyní Magdalen. Martel popsal tento výzkum 

ve své práci Les Abimes (1894). 

Členové Antronu objevili mimo jiné v roce 1891 Krásné jeskyně (ráj) v jeskyni Postojna. O 

Antronovci také píše Janez Bilc, který v roce 1893 napsal po jeskyni Postojna prvního původního 

turistického průvodce ve slovinském jazyce. Mimo jiné říká: „Je nás stále více. Proto bude Antron 

Society, která pro nás za tímto účelem vytvořila, mít na starosti zkoumání podsvětí v regionu 

Postojna, a tím připravit cestu pro budoucí vědecký výzkum v podzemí.   
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Stejný autor zmiňuje také průnik Antronovitů z Postojny do jeskyně Otočka: „V roce 1890 se 

některým poznaným jeskynním lidem podařilo proniknout do označeného města. Částečně v lodi, 

částečně podél skalnatého břehu řeky Pivka, si navzájem pomáhali dále podél řeky, a potvrdili 

podzemní sdružení jeskyně Postojna s tím, co bylo do té doby samostatně považovanou jeskyní 

Otočka, která byla objevena v roce 1889.“ 

Na konci 19. století se Antron zhroutil, což je zlom ve zkoumání našeho krasu, což znamená rok 

1945, kdy se pobřežní kras stal majetkem slovinského národa. V tomto období se začaly rozvíjet 

průzkumné a turistické činnosti, zejména díky dr. Alfred Sherk. Výzkumné práce pokračovaly v roce 

1947 ve Výzkumném ústavu krasu Slovinské akademie věd a umění. 

Založení jeskynního úseku v Postojně   

V roce 1910 byla založena Slovinská společnost pro výzkum podzemních jeskyní. 12. května 1910 

se zakladatelé sešli na zakládajícím shromáždění. V jednom ze svých děl Kunaver říká, že mnoho 

jeskyní bylo prozkoumáno před první světovou válkou, průzkum se po vypuknutí první světové války 

poněkud zastavil a po první a druhé světové válce opět dosáhli velkého úspěchu. 

V roce 1952 byla v Postojně založena první sekce Slovinské společnosti pro výzkum podzemních 

jeskyní. Sekce byla první jeskynní organizací mimo Lublaň. V roce 1954 se sekce v Postojně stala 

pobočkou výše uvedené společnosti. Pobočka je přejmenována na větev kvůli rostoucí členství a 

jeskynní činnosti. Později se několik sekcí oddělilo od Lublaňské podzemní jeskyní výzkumné 

společnosti. V roce 1957 se pobočka Postojna stala nezávislou Cave Exploration Society, Luka 

Čeč. V roce 1971 byla Slovinská společnost pro podzemní jeskyně přejmenována na Cave 

Association of Slovenia. V té době byli všichni přidružení (kluby) přejmenováni na 

asociace. Společnost Postojna Cave Society je zmíněna v několika zdrojích jako potomek a nástupce 

Antron, první slovinské jeskynní organizace. 

Před založením první jeskynní organizace (pobočky) v Postojně byly jeskyně prozkoumány 

tehdejšími studenty středních škol z Prestranka, společně s profesory z Postojny High School, France 

Habet a France Hribar: Marjan Opeka, Janez Tusar, Tomaz Tusar, Zmago Zele, Egon Pretner. Tato 

skupina nebyla organizována do jeskynní organizace, ale podle Zmag Zlet měli kontakty s 

Výzkumným ústavem krasu v Postojně. Pan Zmago Žele sestavil ze své rozsáhlé sbírky poznámek 

několik informací z té doby, počátky současné Společnosti průzkumu jeskyní Luka Čeč. 

V roce 1951 výše uvedená skupina uskutečnila devět exkurzí, šest v oblasti trans-sektoru a tři v 

oblasti Sayevova pole.  

V oblasti Prestranky byly znovu objeveny čtyři jeskyně, další tři již byly známy (před válkou bylo 

v oblasti mnoho italských jeskyní). Již známé jeskyně byly navštíveny v oblasti Sajevsko Polje, těsně 

před válkou. Tato skupina pokračovala ve své práci v podobné struktuře v roce 1952. V tomto roce 

byla založena pobočka v Postojně.  

Odkud naše jméno 
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Když už se zmiňuji o historii výzkumu Postojnské jeskyně, je třeba také upozornit na 

„ČESKOU STOPU“, 

která se zde výrazně otiskla. 

 

Adolf Schmidl, také Adolf Anton Schmidl nebo A. Adolf Schmidl  

(*18. května 1802 Lázně Kynžvart – †20. listopadu 1863 Budapešť)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

byl česko-rakouský pedagog, geograf, speleolog a spisovatel. Vyvinul speleologii jako nezávislou 

vědeckou disciplínu. 

Schmidl byl první, kdo považoval speleologii za jediný souvislý předmět. Stal se 

zakladatelem speleologie jako vědního oboru. Systematicky prohledal Postojnské jeskyně, počáteční 

část podzemní řeky Pivka, jeskyni Vilenica atd. Kromě významných nových průzkumů studoval 

krasovou hydrologii a podzemní meteorologii a také se zabýval jeskynní faunou a flórou. Svoje 

poznatky publikoval. Schmidlovy hlavní uveřejněné spisy o jeskyních čítají 3 knihy a několik desítek 

článků. 

Přestože se Adolf Schmidl narodil v Čechách, většinu svého života strávil v nynějším Rakousku a 

Maďarsku. Učil ve Vídni a Budapešti a jeho popisné zeměpisné učebnice pokrývají také oblast 

Transylvánie, Slovinska a České republiky. 

Věnoval se většinou studiu jeskyní, podzemních řek a ostatních vápencových krasových útvarů a 

jeho práce v této oblasti zaujaly významné místo v rámci celé Rakousko-uherské monarchie. 

Navzdory svému českému původu je Schmidl v Čechách překvapivě málo známý. Přesto je 

klíčovou postavou historie krasových objevů a v Evropě je jeho jméno dobře známo díky podzemním 

průzkumům a také díky knihám, které o jeskyních napsal. 

Jeskynní výzkumy  

Schmidlova důležitá práce v krasových oblastech a jejich jeskyních vznikla v průběhu několika 

málo let, kdy pobýval ve Vídni. Nejvíce publikací uveřejnil v letech 1850 – 1857. První část tohoto 

sedmiletého „krasového“ aktivního období (zhruba polovinu) zasvětil klasickým jeskynním oblastem 

Slovinska – klasickým nejen díky předešlým studiím ze 17. století, ale právě díky Schmidlovu 

vlastnímu přispění. 



14 

 

 

 

Začal pracovat na přesné topografii jeskyní Slovinska. Zaznamenával jednak své vlastní údaje a 

použil i pozorování svého přítele Ivana Rudolfa. Zvláště stojí za pozornost, že nezamýšlel pouze 

rozšířit turistické jeskyně, ale ve své zprávě podal první přesné popisy jeskyní Postojenské soustavy 

– Predjamske jamy, Škocjanske jamy, Križne jamy a dalších. Nejdůležitější nálezy zveřejnil r. 1854 

v knize „Die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas“. Kniha rovněž obsahovala 

diskusi o jeskynní fauně, jeskynní meteorologii i dalších hlediscích jeskynního průzkumu. Podle 

názoru Martela, známého francouzského speleologa konce minulého století, byla tato kniha 

„skutečným počátečním bodem speleologie“. Musí být považována za první svého druhu a její autor 

za opravdového původce speleologie a vědeckého zkoumání jeskyní. 

 

 

Stalagmit v Planinske jame;  

Schmidlova litografie publikovaná roku 1854 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V největší slovinské jeskyni Postojenska jama byl hlavním Schmidlovým úspěchem objev skoro 

půlkilometrového úseku podzemní řeky Pivky. To bylo v srpnu r. 1850, kdy panovala velká sucha a 

nízká hladina vody umožnila projít pod nejnižší částí stropu. Nebezpečná je Pivka po bouři, kdy 

zablokuje některá místa a uzavře cestu ven. Jedna z bouří propukla právě ve zmíněné odpoledne r. 

1850 a po osmi hodinách (v jednu hodinu ráno) byla hladina Pivky o tři metry výše (opadla až za 

několik hodin). 

Takto uvězněn v Postojenske jame obrátil Schmidl svou pozornost o 5 500 metrů dále, kde Pivka 

vytéká na povrch. Za pomoci I. Rudolfa a jeho plánů prozkoumal celkem šest kilometrů chodeb (475 

m nahoru ke spojení, 2 865 m ve východní větvi a 2 660 m ve větvi západní). Používal speciálně 

vyrobenou dřevěnou kánoi. V západní větvi ji však musel vyložit a nejméně jedenáctkrát přenášet 

přes mělčiny. V jednom z míst musel kánoi dokonce rozebrat. Východní větev byla o něco splavnější 

i přesto, že tam jsou v jednom místě peřeje. Rozebrat loď musel i v místech, kde voda mizela pod 

kameny, a znovu ji sestavil až tam, kde se opět objevovala. V tom samém roce byla podobná loď, 

sestavená ze čtyř částí, vyrobena v Tripolisu. Expedice Heinricha Bartha ji přepravila přes Saharu a 

použila při výzkumech jezera Čad. 

Schmidl a Rudolf jako první použili novou techniku i v ostatních soustavách mezi Planinou a 

Postojnou. Zápisky o teplotě vody z mnoha míst podzemní řeky jim pomohly odhadnout vnitřní 
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spojení různých jeskyní. V Črne jame našli okolo 250 m nových chodeb. V srpnu roku 1852 jako 

první zkoumali další otevřenou jeskyni (Plivku jamu) severně od Črne jamy. Zde pak v následujícím 

roce našli a zmapovali 950 m nových chodeb i některé další menší prostory. 

Hodnotu Schmidlových výzkumů zvyšuje spolupráce s Ivanem Rudolfem(1) (*1821 – †1863), 

inženýrem a průvodcem ve rtuťových podzemních chodbách Idrije. Publikovaná pozorování odhalují 

jeskynní systémy o celkové délce 5 850 m v Postojenske jame, 6 000 m v Planině, 493 v Črne jame 

a 1080 m v Predjamske jame (obrázek). Plánek Postojenske jamy byl také vytištěn barevně v menším 

měřítku na reliéfní podzemní mapě ve vztahu k topografickému povrchu jeskyně. Mnohé z 11 dalších 

jeskyní této oblasti zpracovaných Schmidlem musel zkoumat nebo alespoň měřit Rudolf. Celková 

délka chodeb byla 19 100 m. (Jde o údaje z konce r. 1852 a několik z nich bylo později opraveno 

díky dalším objevům.) 

V roce 1851 udělal Schmidl důležitý pokrok ve výzkumech extrémně obtížné jeskyně, Škocjanske 

jamy, kde ponorná řeka Reka zaplavuje jeskyni a neustále je přerušována vodopády, takže loď je zde 

málo užitečná. Stěny v jeskyních jsou vysoké (i přes 100 m) a většinou kolmé. Schmidl mohl 

postupovat dále, až když nalezl okraj jedné ze stěn, tedy na místě, které je dnes nazýváno Schmidlova 

dvorana. Jde o samostatnou (i když s ostatními propojenou) jeskyni, která ústí do velké doliny Sv. 

Škocjana. Tato jeskyně je vlastně starším řečištěm. Tudy protékala Reka předtím, než se dostala do 

dnešního koryta o 80 m níže. 
(1) Ivan Rudolf, slovinský důlní inženýr a speleolog  

Narodil se na farmě v obci Lome nedaleko Črni Vrh nad Idrija. Po ukončení střední školy v Gorizii 

studoval těžbu. V roce 1847 nastoupil do funkce důlního inženýra v Idriji a od roku 1854 byl 

zaměstnán v dole v Rablje (ital. Cave di Predil) jako vedoucí v huti. 

V letech 1850 – 1854 poslal některé z horníků Idriji do slovinských krasových jeskyní česko-

rakouskému speleologovi Adolfu Schmidlovi, kteří pro něj provedli měření a vytvořili jeskynní plány. 

Působil především v objevování podzemního říčního systému Pivka z jeskyně Postojna, Planina 

jeskyně a Škocjanu. V jeskyni, kde se mu podařilo proniknout do čtvrtého vodopádu Vnitřní řeky, se 

připomíná Rudolfův příkop. Rudolfův sál je v jeskyních Škocjan.  

Roku 1855 obrátil Schmidl svou pozornost na Rakousko. V srpnu částečně prozkoumal Gedloch 

a Ötscherhöhle a zveřejnil jejich plány. Jeho zpráva je velmi detailní a věnuje pozornost zejména 

teplotě a tlaku jako hlavním ukazatelům nadmořské výšky. V tomtéž článku poukázal i na Streinovy 

výzkumy jeskyní v 16. století. Poprvé zde také vydal Streinův rukopis v jeho plném znění. 

V srpnu následujícího roku prozkoumal Baradlovu jeskyni v Aggteleku v severním Maďarsku, 

která svou délkou 8,667 km byla až do roku 1893 nejdelší jeskyní v Evropě. (Pozdější nové průzkumy 

v Postojenske jame umožnily dojít k číslu 10 km.) Ani v tomto případě Schmidl neopomněl připojit 

tabulky naměřených teplot a poznámky o jeskynní fauně. 

Další krasové výzkumy  

Kromě výzkumů jeskyní, objevování nových chodeb a tvorby jejich plánů se Schmidl částečně 

zajímal o podzemní vody, ale také o praktický význam jeskynních výzkumů. Blízko Terstu se 

rozprostírá velká podzemní řeka. Byla objevena r. 1841 v jeskyni Trebiciano v hloubce 329 m a 

zjistilo se, že je zdrojem pitné vody pro město. Není jisté, zda Schmidl sám do jeskyně sestoupil, ale 

v každém případě použil data o hladině vody při sestavování tabulek. Na základě porovnání ze svých 

údajů o Škocjanske jame stanovil kolísání hladiny podzemní vody, její teplotu a rychlost toku, ale i 

použitelnost jako zdroje vody pro město.  

Zajímal se také o celkový systém odtoku vody ze sezónního jezera v Cerknici ve Slovinsku. Voda 

z jezera dále odtéká do Planinske jamy. 

Schmidl měl také zájem o jeskyně jako o prostředí. O jeho měřeních teploty vody a vzduchu jsme 

se již zmínili. Tyto činitele bral v úvahu ve svých studiích jeskynní fauny. Později spolu s údaji o 

tlaku měřil i nadmořskou výšku. Začal se vlastně zabývat meteorologií jeskyní. Např. v Postojenske 

jame zaznamenával r. 1852 v hodinových intervalech hodnoty tlaku a teploty uvnitř jeskyně (po dobu 

24 hodin, a srovnával je s podobnými údaji z tržiště v Postojné. Zanesl do tabulky údaje o teplotě 

vzduchu a vody, vlhkosti a tlaku v sedmi různých jeskyních a v jejich okolí a porovnával své vlastní 

http://www.vesmir.cz/files/obr/nazev/1995_263_04/type/html
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údaje s údaji předešlých pozorovatelů. Jeho pozornost přitahovala zvláště Silická ľadnica na jižním 

Slovensku, nedaleko maďarských hranic. 

Proces vzniku a utváření jeskyní ho zřejmě příliš nezajímal, ale vyjádřil názor na původ prohlubní. 

Ačkoliv většina údolí vzniká rozšiřováním puklin, ve Slovinském krasu jsou nápadné i jiné útvary 

(tzv. závrty), kdy prohlubeň vznikla propadením jeskyně. Schmidl nikdy nepochyboval o tom, že v 

oblasti, kterou tak dobře znal, jsou všechny prohlubně tohoto původu. Jeho zápisky působily 

přesvědčivě a Schmidl sám byl ctěn jako „the founder of the collapse theory“ (objevitel propadové 

teorie), ačkoliv zdaleka nebyl první, kdo na tuto možnost upozornil. 

Byl to právě Schmidl, kdo představil v literatuře slovinské názvy pro charakteristické krasové jevy, 

jako je „dolina“ a „ponor“, které byly později formálně ustanoveny jako oficiální mezinárodní 

termíny. Slovo Höhlenkunde čili „studium jeskyní“ použil r. 1850 jako první také Schmidl. 

Studium jeskynní fauny už bylo pro Schmidla velmi speciální záležitostí. Sám v tomto směru 

podnikl jen velmi málo výzkumů, ačkoliv některá svá měření teploty vody spojil se studiem macarátů 

jeskynních (Proteus anguineus). Tento živočich se mu zdál natolik pozoruhodný, že jej neváhal 

zařadit jako předmět studia speleologie. Jeho nejvýznamnější kniha o jeskyních oblasti Postojne 

zahrnuje důležité části od Schinera o jeskynní fauně a od Pokorného o jeskynní flóře. Zippe přispěl 

kapitolou o geologii a paleontologii. 

Je to právě Schmidlova šíře zájmů při studiu jeskyní, rozsáhlost jeho objevů a technická obtížnost, 

kterou překonal, jež ospravedlňují jeho pověst otce moderní speleologie. Význam Schmidlovy práce 

však nespočívá jen v jeho objevech, ale také ve vlivu, jaký měl na své následovníky. Všechny své 

výzkumy zaznamenával do nejmenších podrobností, s přesným popisem a správnými plány – tak jej 

viděli ostatní. Mnoho materiálů uveřejnil v periodikách sice dosažitelných, ale ne vynikajících.  

Nejvlivnější byla jeho kniha „Die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Lueg, Planina und Laas“. 

Uceleně napsaný text zahrnuje souhrn předchozích prací a odděleně vydaný svazek většího formátu 

obsahuje plány a 11 litografií, jež Schmidl sám. Původně knihu pojal jako první svazek rozsáhlejší 

monografie, a proto je proti titulní straně ještě název zamýšleného souboru „Zur Höhlenkende des 

Karstes“. Záměr však Schmidl nikdy neuskutečnil vinou svých nových povinností v Budapešti po r. 

1857. 
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Jak již bylo řečeno – francouzskému průzkumníkovi jeskyní E. A. Martelovi (1859 – 1938) také 

říkali otec speleologie, a nejen ve Francii. Lze říci, že Schmidl s Martelem si byli rovni, přestože na 

vzestup moderního průzkumu jeskyní a krasu měli rozdílný vliv. Možná, že by bylo přesnější nazvat 

Martela otcem a Schmidla dědečkem. V každé vyvíjející se vědě staví pozdější badatelé na 

základech položených předchozí generací. Předchůdci však na druhou stranu začínají ve stadiu, kdy 

znalostí je méně a jsou „primitivní“, a proto mohou očekávat větší pokrok a významnější objevy. Za 

takových okolností by však ani jeden z badatelů nemohl být pokládán za významného. 

Některé výsledky práce obou mužů jsou srovnatelné: Schmidl byl s jeskyněmi aktivně spjat po 

dobu sedmi let, Martelovo období aktivních výzkumů trvalo 26 let (s „kabinetním“ studiem jeskyní 

a psaním o nich pokračoval ještě následujících 23 let). Schmidlovy výzkumy byly omezeny na 

ucelené a přilehlé oblasti střední a jihovýchodní Evropy, kdežto Martel bádal chvíli ve Francii, chvíli 

v jiných částech Evropy, ale také v Rusku a Americe. Schmidlovy hlavní uveřejněné spisy o jeskyních 

čítají 3 knihy a několik desítek článků, zatímco Martel napsal 20 knih a 780 článků – mnoho z nich 

bylo přeloženo a vydáno v zahraničí. Speleologická společnost založená r. 1879 v Rakousku 

vyzdvihla Schmidlův význam; Martel založil r. 1895 svou společnost – Société de Spéléologie, která 

se stala významnou mezinárodní organizací. 

Kvůli tomu však nemůžeme říci, že Martel byl historicky důležitější než Schmidl. Přesto, že 

Martelovy objevy byly četnější, neboť byly výsledkem jeho velmi dlouhého aktivního období, 

spojeného navíc se skutečností, že speleologie již existovala jako uznávaná věda alespoň v německy 

mluvících částech jižní a střední Evropy. A to, že existovala, je nepochybně nutno přičíst Schmidlovi 

a předešlé generaci všeobecně. Martel sám Schmidla označil za zakladatele tohoto oboru. 

V každém případě byl Schmidl bezesporu prvním člověkem, který chápal speleologii jako 

jednotný celek - stal se zakladatelem speleologie jako vědního oboru. 

/z angličtiny přeložila Magdalena Tichá/  
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Z moravských jeskyní  

„Aus den Mährischen Höhlen“  

Dr. Adolf Schmidl 

 

Po mých průzkumech krasových jeskyní a jeskyní při Aggteleku v Uhrách mne začala velice 

zajímat také návštěva moravských jeskyní v okolí Adamova a Blanska. 

Jde zde ne o nějaké ojedinělé jeskynní útvary, jaké se na mnoha místech jinde nacházejí, ale 

celé jeskynní systémy, o více, či méně na sebe navazující vodní toky, o mizející a opět se objevující 

potoky a tak dále, stejně tak, jako je tomu v krasu.  

Ale horniny, ve kterých se tyto jeskyně nacházejí, nejsou jurské vápence jako v Krajině, ale 

jsou to devonské vápence. Očekával jsem na Moravě různé stáří formací, které v jeskyních 

přetrvávají a na jejichž podstatu působí.  

Jsou tři údolí, ve kterých se zmíněné jeskynní útvary nacházejí. Jejich východy ústí do 

půvabného údolí Svitavy, kterým prochází nyní i železnice. Z Brna dojedeme nejdříve do 

Adamova. Lovecký zámek knížat Lichtenštejnů s hornickou dělnickou kolonií, obydlenou 

pracovníky blízkých železáren a hamru, obydlí úředníků a dokonce je zde postaveno několik vil 

majetných Brňanů. Kníže ale právě nyní nechává p. architektem Hieserem vystavět kostel s farou 

a školu v gotickém stylu, čímž přetváří krajinu do nové krásy.  

Okouzlující údolí se zde táhne k severozápadu. Cestou údolím brzy přijdeme ke knížecí vysoké 

peci. Údolní svahy po pravici jsou protkány parkovými cestami. Krásným a stinným bukovým 

lesem přicházíme k často popisované malé Evině jeskyni. Od této jeskyně se otevírá průchod 

vápencovými skalami. Odtud jsme už zahlédli ohromnou vápencovou stěnu, ve které se nachází 

jeskyně Bejčí skála.  

Velkolepý dóm – uvnitř rozpůlen vchody – jeskyně má vlastně dvě ústí. Jedno nízké, přírodní 

a jednu prostornou, prostřílenou bránu, která zeje ve stěně Bejčí skály. Další průběh jeskyně 

poskytuje pohled na vysoké prostory a komíny, ale není zde krápníkové výzdoby. Jeskyně končí 

kotlinou, zaplněnou vodou. Tato voda zmařila naděje na postup do dalších velkolepých vnitřních 

prostorů. Vypráví se zde pověst o velkém jezeře, ležícím uvnitř kopce. Avšak zvědavost 

zhodnocuje námaha. Při letošním nízkém vodním stavu jsme přinesli od blízkého rybníka člun a 

spustili jej na vodu. Otvor v protější skále, měřící několik coulů byl rozšířen a pak ulehnuvše do 

člunu, nechali jsme se ostatními spolupracovníky protlačit dál. Očekávaný okamžik přišel. Ale po 

vodní plavbě asi do 50 stop jsme se ocitli v jeskyni, která měla podobu obráceného trychtýře. Stěny 

tohoto dómu se všech stran klesaly pod vodu. Pár minut od Bejčí skály pramení pod skálou potok, 

jehož vody zásobují hlavně Adamovské strojírny. Podle mého mínění neprotéká tento potok výše 

popisovanými prostorami Bejčí skály, nýbrž protéká dále, uvnitř onoho vodního dómu. Zvláště 

dále, ve vnitřních oněch dómech bude, podobně jako v Magdalenině jeskyni u Adelsbergu (u 

Postojnske jamy – pozn. překl.) jen zásobárna povrchových podzemních vod tohoto potoka. Přišel 

jsem na to, aniž bych podzemní tok viděl. Vnější scenerie Bejčí skály je od ostatních skal v okolí 

odlišná a nepřekonatelná. Okolní scenerie jsou vůbec velice malebné.  

Na horním toku potoka, vytékajícího zpod Bejčí skály je v sousedství, o něco výše v horách 

další jeskyně. Kamenný sál, který horu jako tunel prochází a ve kterém potok mizí. Tento úkaz se 

v moravských jeskyních vyskytuje velmi často.  

Na horním konci tohoto údolí leží poutní místo Křtiny. Ještě před tím přijdeme ke známému 

Veypustku, rozsáhlé to jeskyni, jejíž přední oddělení má dvě ústí – od nich je pojmenování této 

jeskyně. Do němčiny bychom tento název přeložili jako Průchod.  

Uvnitř se jeskyně dělí do dvou ramen, které se v kruhu k sobě přibližují, takže po proražení 

stěny mohou být spojeny. V dělícím bodě stojí silný, ještě obstojně zachovalý krápníkový sloup. 

Již mnohý návštěvník zde ztratil směr a vracel se zpět do postranní chodby, místo toho, aby 

pokračoval hlavní chodbou jeskyně. Odtud také tato partie jeskyně získala pojmenování Labyrint.  
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O životě nebezpečném zabloudění v této jeskyni nemůže být ani řeč a historka o sedmnácti 

Olomoučanech, kteří se zde před dvěma sty lety beze stopy ztratili, patří snad jen mezi pověsti a 

báje zdejšího lidu.  

Bolestná je pro mne vzpomínka na rok 1823, kdy jsem tuto jeskyni navštívil poprvé, kdy se tu 

ještě všechno pěkně bíle lesklo a nespočet pěkných malých brček visel se stropu dolů. Tato brčka 

jsou nyní pořádně vypleněna.  

Druhé ze zmíněných údolí ústí u Blanska – vlastně při železniční stanici Klepačov (dnes žel. st. 

Blansko zastávka – pozn. překl.), u které je elegantní restaurační lokál, opravdu překvapující 

úrovně (dnes je na jeho místě mimoúrovňové křížení silnic – pozn. překl.) a je protékáno říčkou 

Punkvou.  

Při velice pěkných knížecích Salmových hutích okolo v údolí rozložených jdeme proti proudu 

až k místu, zvanému Skalní mlýn. Toto místo je bodem, kde se údolí rozdvojuje. Druhé, odbočující 

údolí se zde nazývá Suché údolí. (Jde o Suchý žleb, který zde odbočuje z Pustého žlebu, 

protékaného Punkvou v jeho dolní části – pozn. překl.).  

Ve vlastním údolí Punkvy (v Pustém žlebu – pozn. překl.) jdeme-li proti proudu, dosáhneme 

posléze pramen Punkvy, tedy to místo, kde ona ze skalní hloubky vyráží. Je to zřejmý výtok 

podzemních vod, s největší pravděpodobností zřejmě ze dna Macochy přitékající.  

Výprava po podzemním toku proti proudu by měla mnohé objasnit. Máme zde již mnohý zdar 

v paměti. Dr. Wankel z Blanska, kterému podzemní svět Moravy za již tak mnoho úspěšných 

výzkumů děkuje, může ale při příhodné výši vodních stavů přece jen asi o 30 sáhů postoupit.  

Na rozdíl od dobře známých krasových jeskyní v Krajině a okolí, kde jsou vápence jurské, jsou 

zdejší devonské vápence značně tvrdší, čehož jsme si obzvláště všimli, při výše popisovaném 

odstřelu v Bejčí skále. Proudy vody v podzemí krasu vytváří velké, vodosvodné kanály, které 

mimo kras nenajdeme. Vodní masy jsou pro tvorbu těchto kanálů stejně důležité, jako tvrdost 

horniny. Je tedy vysvětlitelné, jestliže tyto kanály vyplavené v tvrdém materiálu moravských 

jeskyní nebudou tak prostorné, jako kanály v Krasu. 

Pramen Punkvy je vysoce romantickým místem a opravdu oblíbeným cílem brněnských turistů, 

ale to údolí samo je čím dál tím výše divočejší a zajímavější. Nevzpomínám si, že bych někde 

jinde v průběhu dvou hodin chůze viděl takovou hojnost skalních stěn, ojedinělých skalních 

skupin, jeskyní a roklí, kupy balvanů, vtoky propadajících se potoků, atd. jako se nachází od 

výtoku Punkvy po Sloup. Údolí v této části zúžené až do rokle neprotéká žádný potok. Ale po 

lijáku nebo při jarním tání se řítí vody nezkrotně do hlubin, strhujíc ssebou nanesenou suť a vytváří 

mohutné naplaveniny, což dosvědčuje její sílu.  

Konečně se otevírá údolí od Sloupu a překvapivý obraz tohoto divu přírody, obraz této kouzelné 

krajiny leží před námi. Jeskyně Kůlna, také jmenovaná Moravský Pansilipp! (Pozn.red. –

Pansillipem je zřejmě míněn Posillipský tunel v Neapoli, který je popsán a vyobrazen ve Speleu 

6). Je to přírodní skalní klenba, 50 sáhů dlouhá, která prochází do údolí vyčnívajícím skalním 

pahorkem jako úplně prokopaný skalní tunel s oboustranně otevřenými ústími.  

Přímo za Kůlnou stojí čtyřboký, od ostatních skalních mas oddělený vápencový blok, něco 

kolem sedmi sáhů vysoký. (Je to Hřebenáč, vápencový sloup, od kterého dostala název vesnice 

Sloup – pozn.překl.). Za ním je mocná skalní stěna – tam se otevírá proslavená Sloupská jeskyně, 

jejíž přední část má rovněž dvě ústí. Velký dóm Sloupské jeskyně přísluší k velkolepé jeskynní 

scéně a musí při smysluplném jeskynním osvětlení pro svůj teatrální charakter poskytovat 

překvapivý pohled.  

Dvě propasti více jak 30 sáhů hluboké se otevírají v jeskyni. Ta jedna nebyla přístupná nikdy. 

Ta druhá nyní již není také přístupná. Obě vedou dolů, až na dno jeskyně, kudy šumí potok. 

Jeskyně je jedno z bohatých nalezišť zbytků předpotopních zvířat. Bylo zde nalezeno 200 zcela 

nebo zčásti zachovalých lebek jeskynních medvědů. Kromě toho jsou tyto jeskyně bohaté 

krápníkovými útvary. Každopádně je to jedna z našich (t.j. rakouských – pozn.překl.) 

nejzajímavějších jeskyní. Ale jak hrozně znetvořeny jsou krápníkové útvary a až k nepoznání 

tlustými vrstvami sazí z pochodní potaženy.  
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Před sto lety, roku 1748 popisuje císařský dvorní matematik Nagel tuto jeskyni. Mimo jiné zde 

popisuje půvabnou krápníkovou figurku v podobě labutě, visící na temné stěně se leskne labutí 

bělí. K mé velké radosti našel jsem tento útvar na svém místě, ale našel jsem jej jen náhodou, 

neboť skutečnost je taková, že její labutí běl se stala černošedou. Zkoušel jsem ji vyčistit, ale bylo 

to marná námaha. Skapová voda přetahuje saze přes sintry, vytváří povlak ze samých kousků uhlí 

a špíny, kterou zvěčňuje v kameni jako důkaz nerozumu lidí. Konec jeskyně byl v dobách Nagela 

„jako z alabastru vyvedený chrám“. Jeho vysoce vzrušující popis však nelze vinit z přehánění. 

Vždyť on sám nebyl Sloupské jeskyni nijak nakloněn. Dolní patra této jeskyně v něm vzbuzovala 

hrůzu. Říká o nich, že ze všech jeskyní, které kdy viděl, je tato jeskyně nejhnusnější. Pro uvnitř 

vládnoucí smrad se prý musel obrátit k návratu.  

Dr. Wankel mne také upozornil na údolí u Holštejna, které jsem navštívil a pozorně prohlédl. 

Údolí oddělují široké horské hřbety od údolí sloupského. Cestou údolím jsem viděl po obou 

stranách cesty množství malých trychtýřovitých prohlubní, (závrtů – pozn.překl.), které jsou zde 

nazývány „dolinami“. Jsou známé v krasu a vyskytují se všude tam, kde působí jako vodní hltače 

(ssavci) pod nimiž jsou zpravidla pukliny ve skalním dně.  

Přímo na silnici se nalézá též propadlina, která se plně otevřela 5. dubna 1855. Původně byla 

12 sáhů hluboká, nyní je ale téměř zpola zaplněná.  

Při vesnici Holštejně jsem viděl údolní dno, nadměrným množstvím kamene pokryté. Tyto 

kameny sem splavila velká voda, přitékající potok se potom ztrácí v trhlině. Levá strana údolí je 

tvořena skalními stěnami, na jejichž posledním skrovném zbytku se nachází hrad Holštejn a 

vyhlídkový pavilon. V této stěně se otevírá suchá jeskyně, která svou divokostí, malebností a 

hodnotou viděného slyne. Sestává vlastně jen z jednoho ojedinělého dómu s postranními záhyby, 

do kterého, přes kolosální skalní bloky zřícené, na dno jeskyně sestupujeme (jde patrně o jeskyni 

Hladomornu – pozn.překl). Pozoruhodná je nízká teplota v této jeskyni.  

Od Holštejna se vracíme zpět k Ostrovu, kde začíná již dříve jmenovaný Suchý žleb. 

Vychvalovanou vodní jeskyni Eniodis, neboli Císařskou jeskyni nemůžeme navštívit, neboť vchod 

byl zavalen. Také prý je tato jeskyně zaplněná hlubokým bahnem a úplně bez vody, proto není 

přístupná.  

Na druhém konci Suchého žlebu, téměř před jeho ústím do Pustého žlebu u Skalního mlýna se 

nachází Kateřinská jeskyně, která nás překvapila vším, co jsme mohli shlédnout. Nízkou chodbou 

jsme prošli do dómu, který patří k nejširším a nejvyšším dómům mezi rakouskými jeskyněmi. V 

jejím středu se zvedá kopec, tvořený hromadou trosek – úlomky skal. Z jeho vrcholu uzříme 

nejdříve ohromný prostor, který překvapí návštěvníka. Tato jeskyně bývala málo navštěvovaná, 

proto se zde nachází ještě dosti dobře zachované krápníkové útvary.  

Že navštívíme propast Macochu, která se nachází nahoře na kopci mezi Kateřinskou jeskyní a 

výtokem Punkvy, se rozumělo samo sebou. 21. srpna 1856 jsme se do ní spustili, což bylo 

samozřejmě možné jen s mimořádnými opatřeními. Přes třicet sáhů dolů jsme se museli spustit po 

laně. Žel bohu, závěry mé expedice z předešlého roku, výsledky pozorování a měření nebyly ještě 

zpracovány tak, aby mohly být zveřejněny. Hloubka od nejvyššího bodu stěny, od glorietu až po 

vodní hladinu na dně propasti dle dřívějších měření obnáší 972 stop (t.j. asi 307 m – pozn.překl.). 

Podle Reichenbachova měření však jen 504 stop. (Pozn.přek. – t.j. asi 159,3 m – současná 

skutečnost – od dolní hrany Horního můstku na hladinu Dolního jezírka 138,7 m a na dno Dolního 

jezírka 30 m, takže celková hloubka propasti bývá udávána 168 m – dle publikace Jeskyně a 

propasti v Československu – Hromas a kol., Academia, Praha 1981).  

Profesor Kolenati nás upozornil na ještě velmi málo známou Ochozskou jeskyni u Adamova. 

Právě jemu děkujeme za shlédnutí této nejzajímavější ze všech moravských jeskyní, se kterou 

jsme se obeznámili s velkou dychtivostí.  

Je to vodní jeskyně, protože uvnitř při ustavičném dešti hromadně stéká voda z různých trhlin 

a ta potom jako silný potok z ústí jeskyně vyráží ven. My sami jsme v letošním suchém létě našli 

v této jeskyni jen mnoho kaluží. Tato jeskyně je přístupná zpravidla jen v letních měsících. 
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Neočekávaná bouře může zapříčinit návštěvníkovi nedobrovolný pobyt v této jeskyni až do 

opadnutí vod.  

Přední část jeskyně je totiž úzká, různě se vinoucí chodba, místy také nízká. Pak se ale otevře 

velký dóm a dlouhá část jeskyně je tvořena velkolepými prostorami. V jejich poslední části má ale 

jeskyně dvě vysoká patra, zřejmě opuštěné, staré vodní cesty. A jako v Krasu, tak i zde jsou tyto 

vyplněny krásnými krápníkovými útvary, zachovalými jen díky tomu, že tyto prostory bývají 

navštěvovány jen vzácně.  

Proto je Ochozská jeskyně rozhodně nejkrásnější z doposud jmenovaných moravských jeskyní. 

Nachází se v ní také ještě skupiny stalagmitů, vysokých až 5.'(Pozn. překl. – nepodařilo se mi 

zjistit, o jakou míru jde. Jeden sáh, t.j. 1,9 m býval označován v té době jako 1o. Nevím, zda jde o 

označení stopy - vídeňská stopa 0,316 m, palce - vídeňský palec 0,0263 m či lokte, jehož míru 

jsem nikde nenašel. Skupina současných nejvyšších stalagmitů může měřit asi 1,2 až 1,5 m, jde 

tedy pravděpodobně o 5 stop).  

Jeskyně byla dříve chráněna uzamčenými dveřmi. Bude zde tato ochrana zřízena opět? Bylo by 

to základním předpokladem pro udržení současného stavu jeskyně a ochrana před vypleněním.  

Jednotlivé krápníkové útvary patří k nejkrásnějším, jaké jsem kdy viděl. Jmenovitě v jedné 

postranní chodbě leží sintrový útvar Ledovec, jak my ho nazýváme. (Dnes – Zkamenělá řeka –

pozn.překl.). Blyští se bíle, jako by pramenil a stékal v mnoha zpěněných kaskádách v délce 100 

stop (asi 31 m – pozn.překl.).  

Moravské jeskyně patří každopádně k nejvýznamnějším jeskyním Evropy. Nemohu potlačit své 

přání, aby byly střeženy pod dohledem, alespoň tak, jak je tomu v Adelsbergské jeskyni. (Dnes 

Postojnska jama – pozn.překl.). Ne, že bych to chtěl pro přístupnost a jistotu, ne že by nebylo 

postaráno o bezpečnost v jeskyních, také ne pro jejich nedotknutelnost, ale proto, že dřevěné a 

smolné pochodně jsou pro osvětlování jeskyně zcela nepřípustné. Při jejich použití zčernají skály 

i stalaktity až k nepoznání, přičemž pochodně ani nenaplňují smysl osvětlení. V jejich celistvém, 

hutném kouři se prostory neproniknutelně zahalí a zamezí výhledu.  

Budou jeskyně někdy střeženy alespoň invalidními horníky, s trvalým právem na úřad a požitky 

s ním spojené? Bude jim také přiřčeno průvodcovství, pod podmínkou, že použijí hornického 

světla nebo svíček? Jistě nebude nikdo malého vstupného litovati, jestliže za ně bude moci 

shlédnout podzemní krásy za doprovodu průvodce.  

A ta Macocha! Pět hodin cesty od hlavního města země! To nejsou ještě žádné spekulace, 

jestliže začneme uvažovat o dobrých přístupových cestách. Měly by být vystavěny tak, jako byly 

vystavěny kvůli Trebichovské jeskyni u Terstu, kde je umožněno pohodlně sejít do hloubky 1 100 

stop (341 m. – pozn.překl.). Při užití železniční dopravy a přílivu cizinců se realizace tohoto 

podnětu jistě vyplatí. Výše uvedené, co je zde řečeno, nebude dobré jen pro turisty, ale bez debaty 

prospěje zvláště přírodovědcům. Je s podivem, že se dosud nenašel žádný spekulant, který by úsek 

posledních 35 sáhů solidního sestupu do propasti vystavěl, obdobně jako v Trebichovské jeskyni 

oněch 1 100 stop.  

Nemohu také práci uzavřít bez vzpomínky na opravdu přátelské a laskavé přijetí, kterého se 

nám dostalo v Adamově, u pana správce E. Mahlera, horlivého to entomologa. Pan Dr. Wankel v 

Blansku se nám zase s celou svou společností věnoval celé dva dny. Pan profesor von Kolenati z 

Brna nás v Brně nejen bohatě vybavil vzácnými podklady, ale také se nám obětavě věnoval svými 

poučnými doprovody na místo samé. Podal nám tak důkaz svého přátelství.  

V panu Dr. Lukasovi, asistentu c.k. Meteorologického centrálního ústavu, který cestu se mnou 

podnikl, jsem já získal nového přítele a horlivého výzkumníka zajímavého jeskynního světa.  

Závěry našeho vědeckého pozorování zveřejníme na jiném, vhodném místě.  

Přeložil Josef Pokorný 

Ediční poznámka: Původní rukopis byl otištěn v novinách „Abendblatt der Wiener Zeitung“ ze 

dne 3. října 1857 jako cestovní fejeton pod názvem „Aus den Mährischen Höhlen“. Je 

pravděpodobné, že v tomto článku Schmidl poprvé předjímá dnešní název oblasti Moravský kras, 

protože zdejší krasové jevy srovnává s jugoslávským krasem, kde dlouhá léta pracoval. J. Wankel 



23 

 

se ještě v pozdější době drží označení Moravské Švýcarsko a M. Kříž Moravské devonské 

vápence. Článek je kromě tohoto prvního srovnání se skutečným Krasem pozoruhodný postavou 

A. Schmidla, rodáka z Kynžvartu, který je považován za zakladatele světové speleologie (viz 

článek T. R. Shawa ve Vesmíru 1995, 5). 

 

Připomenu i dalšího významného Čecha, který sice nepůsobil v Postojenské jeskyni, ale 

významně se podílel na průzkumu nedalekých Škociánských jeskyni a zanechal tak další 

 

„ČESKOU STOPU“, 

která se zde výrazně otiskla. 

 

Anton Hanke * 21. prosince 1840 Bravantice – † 03. prosince 1891 Terst  

 

 
Systematický odborný průzkum Škocjanských jeskyní začal v polovině osmnáctého století, 

více než půlstoletí poté, kdy byl popsán vodní tok nořící se do jeskynního systému. Údajně se však 

o něm vědělo už ve čtvrtém století před naším letopočtem a zmiňuje se o něm i řecký filozof 

Poseidonius z Apamey v roce 60 př. n. l. Jeskyně v jihozápadní části dnešního Slovinska jsou 

zaznamenány i na mapách středověkých obchodníků.   

Na výzkumu Škocjanských jeskyní se podílely desítky průzkumníků a vědců. Ve druhé 

polovině devatenáctého století to byli například Anton Hanke, Jožef Marinitsch a Friedrich 

Müller, kterým se dostalo přezdívky jeskynní triumvirát.   

Anton Hanke se narodil v Bravanticích na Novojičínsku (1840) a v roce 1888 zveřejnil první 

mapu Škocjanských jeskyní. Před ním prováděl několikaletý výzkum slovinských krasových 

jeskyní geolog Adolf Schmidl, považovaný za zakladatele speleologie jako vědního oboru, rodák 

z Lázní Kynžvart (narodil se v roce 1802). Spolu s přítelem Ivanem Rudolfem prozkoumal několik 

jeskynních systémů a vydal jejich první přesné popisy. Pro charakteristické krasové jevy použil 

slovinské názvy dolina a ponor, které se začaly oficiálně používat jako mezinárodní termíny. 

Po Adolfu Schmidlovi se jmenuje dvorana, kde končí prohlídka Škocjanských jeskyní. 

Od roku 1880 náčelník c. a k. garančního úřadu v Terstu – v témže roce jmenován důlním radou 

– člen terstské speleologické společnosti – výzkum Škocjanských jeskyní (dnešní Slovinsko) – 

během 7 let provedl se svými spolupracovníky 16 speleologických výprav a 38 částečných 

přípravných obhlídek nejobtížnějších úseků Krasu – ačkoli sám byl z vyšších kruhů, stal se rádcem 

místních obyvatel a podporoval děti ve škole ve Škocjanech – zemřel na následky zápalu plic v 

Terstu – pohřben podle svého přání ve Škocjanech. Jeho hrob je prohlášen za kulturní památku. 
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Historie průzkumu 

Lidé začali žít v jeskyních (v současné době považováno za 3 000 - 1 700 BC). Jeskyně 

Tominčeva, ve které bylo objeveno nejméně 10 koster mladých lidí spolu s pohřebním zbožím 

(zvířecí kosti, keramika atd.) A pohřbeno v logickém pořadí, je pravděpodobně nejstarším objeveným 

pohřebištěm v Karstu.  

První písemné prameny na jeskyních Škocjan pocházejí z doby starověku. Poseidonius of Apamea 

(135 př. Nl - 50 př.nl) napsal: „Řeka Timava teče z hor, padá do propasti (tj. Jeskyní Škocjan) a poté, 

když protéká asi 130 stadionů pod zemí, pramení vedle moře.“ Jeskyně Škocjan jsou vyznačeny na 

nejstarších publikovaných mapách této části světa; například mapa Lazius-Ortelius z roku 1561 a 

Mercatorův Novus Atlas z roku 1637. Valvasor byl také ohromen tak důležitým jevem. Ilustroval 

povodí řeky Reka a podrobně popsal její podzemní tok ve své práci nazvané „Sláva vévodství z 

Carnioly“ (1689). Skutečnost, že francouzský malíř Louis-François Cassas (1782) byl pověřen 

malovat některé krajinné prvky, také dokazuje, že v 18. století byly jeskyně považovány za jeden z 

nejdůležitějších přírodních prvků v zázemí Terstu. Jeho obrazy svědčí o tom, že v té době lidé 

navštěvovali dno Velika doliny.  
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Je však obtížné stanovit, kdy se cestovní ruch jako takový v jeskyních Škocjan skutečně 

začal. Podle některých zdrojů v roce 1819 krajský radní Matej Tominc (Tominčevská jeskyně je 

pojmenována po něm) nařídil, aby byly provedeny kroky ke dnu Veliké doliny (podle jiných zdrojů 

byly pouze obnoveny). Při této příležitosti, přesněji 1. ledna 1819, byla založena kniha 

návštěvníků. Toto datum lze jednoznačně považovat za začátek moderního cestovního ruchu v 

jeskyních Škocjan.  

 

 
 

Jeskyně Škocjan byly prozkoumány po celé 19. století. Za účelem zásobování Trieste pitnou 

vodou byl proveden pokus sledovat podzemní tok řeky Reka. Byly prozkoumány hluboké šachty v 

krasu i jeskyně Škocjan, přičemž průzkumníci se snažili sledovat tok řeky Reka. V roce 1839 se Jakob 

Svetina, odborník na studny z Terstu, ujal této druhé činnosti a v roce 1840 dosáhl třetího vodopádu, 

asi 150 metrů od jezera ve Veliké dolině. Další průzkumy, které proběhly v letech 1851 až 1852, byly 

vedeny Adolfem Schmidlem se skupinou horníků z Idrije v čele s Ivanem Rudolfem. Pronikli až o 

půl kilometru dále, na čtvrtý, možná i na šestý vodopád. Náhlé stoupání řeky Reka ohrozilo jejich 

vybavení a tři lodě, takže byli nuceni ukončit brzy svou práci.  
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Zlomem ve zkoumání jeskyní Škocjan bylo založení v roce 1884 speleologické divize Primorskou 

sekcí německé a rakouské horolezecké společnosti v Terstu, která v témže roce získala také pronájem 

jeskyní Škocjan. Pod vedením „jeskynního triumvirátu“ (Anton Hanke, Jožef Marinitsch a Friedrich 

Müller) a s pomocí místních obyvatel (Jože Antončič, Jurij Cerkvenik-Gomboč, Franc Žnideršič, 

Pavel Antončič, Jože Cerkvenik, Janez Delez), započalo systematický pronikání podél řeky a 

průzkum jeskyní. V prvním roce dobyli šestý vodopád, „klíčový problém zkoumání“, v roce 1887 

čtrnáctý vodopád v Hankeho kanálu, v roce 1890 objevili Martelovu komoru a 5. října téhož roku 

dosáhli břehů Mrtvého jezera, téměř 1700 metrů dále od posledního jezera. 

Posledním velkým úspěchem byl objev Tiha jama (Silent Cave) v roce 1904, když čtyři místní 

muži vyšplhali na šedesátimetrovou zeď Müllerjevy dvorany (Müller Hall). Tím se alespoň prozatím 

ukončily průzkumy podsvětí Škocjan.  

 

 
 

Téměř sto let nedošlo k žádným důležitým speleologickým průzkumům ani objevům, až do 15. září 

1991, kdy se slovinským speleologům a potápěčům Janko Brajnik a Samo Morel podařilo plavat přes 

sifon v Marchesettijevo jezeře těsně před Mrtvým jezerem. Pod sifonem objevili nové velké průchody 

s podzemní řekou a jezery. To otevřelo novou kapitolu: proniknout podzemní řekou Reka a dosáhnout 

průchodů Kačna jama (Snake Cave), kilometr daleko.  
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Chronologie průzkumu podzemních jeskyní Škocjan a pramenů řeky Timavy:  

3 000 - 1 700 před naším 

letopočtem  

Osada Tomičevské 

jeskyně, Ozka špilja 

Lidské osídlení (archeologické 

nálezy)  

4. století před naším letopočtem  Písemné zdroje  Pseudo Skilax  

135 - 50 př. Nl Písemné zdroje  Poseidonius  

1599 
První sledovací 

experiment  
Imperato 

1815 Jeskyně Mahorčič  Eggenhofer 

1839 Rudolf Hall  Jakob Svetina, Ivan Rudolf 

1851 Müllerův sál  Adolf Schmidl 

1888 První mapa jeskyně  Anton Hanke 

1890 Mrtvé jezero (sifon)  

A. Hanke, F. Müller, J. Marinič, 

P. Antončič, Cerkvenikovi 

bratři  

1904 Tichá jeskyně  
Anton, Franc v Jože 

Cerkveniku, Jože Nedoh 

1991 

Objevování nových částí 

jeskyně za mrtvým 

jezerem  

Janko Brajnik, Samo Morel 

 

Připravil: Samo Šturm, Tomaž Zorman, Borut Peric  

Zdroj: 

Kranjc, Andrej (2002): Zgodovinski pregled v opis jam (Historický přehled a popis jeskyní), v 

monografii Park Škocjanske jame (Park jeskyní Škocjan), vydávaný Parkem jeskyní Škocjan.  

Kranjc, Andrej: Zgodovina odkrivanja jam (Dějiny jeskynního průzkumu), brožura muzejní 

sbírky ve stodole Jurjev ve vesnici Škocjan, kterou vydává Park jeskyní Škocjan.  
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Nové! Alternativní turistika Hanke kanálu 

Pro všechny milovníky podzemního světa, kteří chtějí sestoupit do hlubin jeskyní Škocjan, s 

potěšením oznamujeme, že v pátek 24. 01. 2020 otevíráme obnovenou cestu kanálem Hanke, kde 

si můžete na vlastní kůži prohlédnout, jak vypadá podzemní kaňon a jak první průzkumníci zřídily 

cesty skrz jeskyně Škocjan. 

Prohlídka trvá asi 3 až 4 hodiny, více než 2 km chůze, včetně 400 kroků po dynamické stezce. 

Základní popis: před každou návštěvou budou návštěvníci seznámeni se základním jeskynním 

zařízením a jeho použitím, všichni návštěvníci musí být v dobrém psychofyzickém stavu. Průvodce, 

který skupinu vede, představí prohlídku a dá vám pokyny pro bezpečnou návštěvu.  

Počet osob ve skupině: do 10. 

Prohlídka bude možná pouze po předchozí domluvě: hanke.kanal@psj.gov.si 
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