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1.ÚVOD 

 

    „Úspěchy českých speleologů“- těmito slovy nazývám tuto bakalářkou práci, ve které 

bych Vám chtěla přiblížit nejen samotný vývoj speleologické činnosti, ale i ostatních 

oborů, jenž mají se speleologií mnoho společného. V doslovném překladu znamená 

speleologie něco jako "nauka o podzemí", v praxi se kříží tato definice s mnoha dalšími 

vědeckými okruhy, jako například: hydrografie, geologie, paleontologie, archeologie...atd. 

Kategorie, do které bychom zařadily archeologické nálezy v jeskynních, se v odborné 

literatuře nazývá speleoarcheologie. A právě speleoarcheologie má v sobě své záhady 

minulosti, tajuplný význam jeskynních maleb, který nutí stále víc a víc speleologických 

společností, i nadšených dobrovolníků kousek po kousku odkrývat střípky jeskynní 

minulosti. Ať už jde o jeskynní ostatky, jednotlivé hroby, celé jeskynní hřbitovy i zvláštní 

nálezy, označované souhrnně jako kultovní místa, či jsou to samotné pukliny, 

neprozkoumané propasti a pukliny, v nichž jsou uloženy jednotlivé lidské kosti, mnohdy 

společně s kamennými a kovovými nástroji, zbraněmi      a šperky, nebo s keramickými 

nádobami. Na povrchu některých nálezů jsou viditelné stopy po řezání, sekání i stopy       

po ohni. Někomu tyto známky mohou připomínat kanibalské hostiny, nebo náboženské 

objekty spojené s lidskými obětmi, někdo vidí v jeskyni pouze symbol obydlí 

prehistorických lidí, útulek tuláků, chudých lidí a pro někoho je zase jeskyně tajemným 

světem tmy, chladu a strachu.  

      Přístup každého k jeskynním je různý. Na následujících stránkách jsem chtěla pojmout 

jeskyně nejen jako místa, která nám dávají poznatky o minulosti v lidské kultuře, ale také 

především zdůraznit práci těch, kteří nám svou činností - tedy speleologií, tuto minulost 

odkrývají. Zmínit se o všech nálezech by však vydalo minimálně na desítky, ne-li stovky 

dalších bakalářských prací, jsem však patriot, a proto si myslím, že i Česká republika má co 

v tomto ohledu nabídnout. V této práci bych tedy zde chtěla upozornit na ty odvážlivce, 

jenž právě českým jeskyním, výzkumům v nich, ale i úspěchům v zahraničí obětovali 

většinu svého života a tím i určitým způsobem pozvedli úroveň české speleologie.   
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2. POČÁTKY SPELEOLOGICKÉ ČINNOSTI  

 

          Počátky speleologické činnosti můžeme na území našeho státu sledovat velmi 

hluboko do minulosti. Prvními speleology byli již zřejmě naši prehistoričtí předkové, kteří 

v jeskyních hledali úkryt před nepohodou nebo divou zvěří. Za nimi následují,                   

už v historických dobách, především zvědavci a dobrodruzi, toužící po pokladech. Podzemí 

tehdy mělo pochybnou, až strašidelnou pověst, hemžící se čerty a draky.  

 Za vznikem veškerých speleologických a archeologických činností původně tedy stojí 

výzkum draků a obrů, kteří podle mýtů a pověstí měli právě v jeskyních své útočiště. Podle 

poznatků ze 17. století byly dokonce nalezeny pozůstatky dračích kostí, tyto zmínky však 

byly anulovány počátkem 19. století, kdy v údajných dračích kostech odborníci rozpoznali 

kosti jeskynního medvěda.   

      Samotný vědecký výzkum však začal až s příchodem filozofických směrů, kulturních           

a politických hnutí, a to zhruba od počátku 17. století, kdy přichází veliká snaha                

po poznání a kdy lidé měli potřebu hledat odpovědi na otázky o původu lidstva, tedy 

v jakém období, kde a jak vznikl člověk. 

      Vyloženě systematický průzkum se ale datuje až zhruba od konce 19. století                   

a pokračuje dodnes. A dodnes je také doménou a koníčkem většinou amatérských 

speleologů. Za více jak sto let soustavné činnosti udělali speleologové významný kus práce 

na poli lidských vědomostí. Dosud však není většina jeskyní pořádně prozkoumána a dosud 

se v útrobách země skrývají nové objevy. Na přelomu 19. a 20. století se již                        

o podzemní prostory zajímali nejvíce geografové, paleontologové, na základě poznatků 

jeskyňářů geologové mohli zkoumat strukturu celých pohoří zevnitř, zoologové objevovat 

nové druhy fauny, hydrologové sledovat vodní zákony, klimatologové užívat krápníky jako 

kalendáře, zachycujícího klimatické výkyvy v dávných dobách a  archeologové nalézat      

v podzemí prehistorické artefakty.    
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3.VÝVOJ SPELEOLOGICKÉ ČINNOSTI  

 

        Za „otce“ české archeologie můžeme považovat spisovatele Josefa Dobrovského      

(1753-1829), o kterém se v mnoha pramenech píše, že jako první upozornil na to,               

že „pohanské starožitnosti“ jsou důležitým zdrojem poznatků o událostech předcházejících 

nejstarším písemným zprávám. Právě jeho myšlenky měly velký význam pro vznik 

archeologie i speleologie.    

       Jedním z prvních speleoarcheologických výzkumů na našem území, se dotýká Českého 

krasu, oblastí krasových jeskyň v Čechách, mezi Prahou a Zdicemi. Za zmínku stojí vznik 

jeho názvu, kterému dal jméno v roce 1922  známý speleolog a archeolog Jaroslav Petrbok 

zvaný „praotcem jeskyňářů Českého 

krasu“ o kterém bude však ještě zmínka 

později. Archeologický výzkum 

Českého krasu významně ovlivnila jeho 

blízkost v Praze a snadná dostupnost.  

        První vědecký výzkum v Českém 

krasu nechal provést  hrabě Kašpar       

ze Šternberka (1761-1838), (viz. obr. 1) 

v  roce 1824, kde v hlavním úkolu       

viděl paleontologické a následně 

archeologické nálezy, avšak v ani jedné 

z jeho celkem čtyř prozkoumávaných 

jeskyní  nebyly výzkumy úspěšné                       Obr. 1 - hrabě Kašpar ze  Štenberka,                                      

.                                                                                                           (internet)                                               

         Šternberk se však při svých prvních výzkumech se držel dodnes platného poznatku, 

že jeskyně jsou přirozenými a zřetelně vymezenými prostory, v nichž lze očekávat cenné 

nálezy. Byl sice první, kdo jeskynní výzkumy prováděl, ale nebyl první, kdo o nich psal.                        
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           Poznatky o prvních popisech jeskyní jsou známy již z roku 1609, kdy popsal jeskyně 

v Křtinském údolí v Moravském krasu lékař Rudolfa II., A. Boetius, další popis jeskyně 

pochází z  roku 1610, a to také lékařem, Hippolitem Guarononimem. Oba se ve svých 

dílech pokoušeli vysvětlit podstatu krasových procesů.  

          Zakreslení jeskyní do mapy však přišlo až o něco později, toto prvenství měla 

Hranická propast v Komenského mapě Moravy, z roku 1627. Zmínky existují také              

o propasti Macocha z roku 1663, 1665 a 1669, z roku 1704 a 1710 jsou publikovány práce 

o jeskyních na vrchu Kotouči u Štramberka.    

          Největší množství jeskynních nálezů bylo, např. v Českém krasu, provedeno             

až v období od 20. do 50. let 20. století, jejichž výzkumných prací se zúčastnilo řada 

speleologů a archeologů, největší zásluhy z nich má však již zmíněný Jaroslav Petrbok, 

který zde prozkoumal více než 50 jeskyní a jeden z jeho žáků, František Prošek, kteří 

dovedli terénní výzkumy jeskyní na špičkovou úroveň. Bohužel však, po jejich smrti 

výzkum v Českém krasu upadl a další vzkříšení Českého krasu přišlo až s dalším 

z generace Petrbokových žáků a blízký spolupracovník F. Proška, Vojen Ložek (1925), 

dodnes žijící a významný český přírodovědec, vědec a odborník světového významu. Spolu 

s ním se o Český kras v oblasti archeologie a speleologie zajímal v 70.,  80. a 90. letech    

20. století také Karel Sklenář (1938), specialista na historii archeologie, který důkladně 

setřiďoval poznatky Českého krasu na takovou úroveň, že se tomuto nemůže vyrovnat 

žádná jiná jeskyně ve střední Evropě a proto ani žádná jiná jeskyně ve Evropě není tak 

nejvíce prozkoumávána, jako právě Český kras.   [2] 

       Co se týče Moravského krasu, největší a speleoarcheologicky nejzajímavější krasové 

oblasti na Moravě, nacházející se severně od Brna, její historie archeologických výzkumů 

je přibližně stejně dlouhá jako u již zmíněného Českého krasu, dokonce je i patrná určitá 

podobnost samotných výzkumů. Zatímco však v Českém krasu ve větší míře zkoumali 

odborníci na mladší dobu kamennou, naopak v Moravském krasu byl cílovým úkolem 

nález keramiky, tedy pozůstatků ze starší doby kamenné. Zde jsou nejdůležitějšími postavy 

Jindřich Wankel, „otec moravské archeologie“, příležitostný speleolog a objevitel tajuplné 

„Byčí skály“ a také jeho vnuk Karel Absolon, o kterých zde také bude ještě zmínka.  
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           Nyní bych přiblížila tyto dvě nejdůležitější jeskynní oblasti České republiky, tedy 

Český a Moravský kras z hlediska geologie, historie a jejich zajímavostmi.  

 

3.1  ČESKÝ KRAS 

        Český kras představuje střed ohromné středočeské pánve; tvořené prvohorními           

a předprvohorními usazeninami a vyvřelinami v stejném období. Tato pánev, nazvaná          

na počest Joachima Barranda " Barrandien ", se táhne od jihozápadu na severovýchod, 

obklopující ve svém středu dolní tok Berounky. Český kras je tvořen, vápencovými 

vrstvami, které jsou v nadloží a vyplňují střed pánve. 

       Na okraji vápenců vystupují starší horniny. V předprvohorním období vznikly břidlice, 

droby, které tvoří nejstarší usazené horniny v Barrandienu. Na počátku prvohor v kambriu 

sedimentovaly mocné mořské usazeniny (pískovce, slepence) s četnými zkamenělinami, 

převážně trilobity.  

      Silur představuje ukládání vápnitých usazenin, které jsou již součástí krasových hornin 

Českého krasu. Ze stejného období pocházejí i zelenavé vyvřeliny, ve kterých často bývají 

zachovány drobné dutiny po sopečných plynech. Nejmocnější vrstvy čistých vápenců, 

bohatých na zkameněliny, vznikly v devonu. Ve středním devonu opouští moře prostor 

středních Čech na velmi dlouhou dobu a vrací se sem až ve svrchní křídě (pozdní 

druhohory). Na vápencové vrstvy se usadilo souvrství pískovců, slepenců a opuk. Většina 

těchto hornin byla opět po ústupu moře odstraněna působením vody. Třetihory byly 

obdobím ve kterém tento proces probíhal, kdy řeky a toky počaly vymílat plošinu, 

pozůstatek po ústupu moří. Ve třetihorách a počátkem čtvrtohor vznikla také většina 

krasových dutin Českého krasu.  [18] 
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Obr. 2 - Mapka Českého krasu, (internet) 
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           V období čtvrtohor probíhala vlastní modelace povrchu Českého krasu do dnešní 

podoby. Až do nedávných let se mělo zato, že hlavním činitelem zde byl pouze říční 

výmol, který vytvořil kaňonovité údolí mezi Berounem a Karlštejnem. Během posledních 

desetiletí byla i dosažena větší prozkoumanost území. Vrtnými pracemi byly zastiženy 

krasové dutiny ve hloubkách až 30 m pod úrovní Berounky; tímto bylo dosaženo 

výrazných speleologických objevů, např. byl uskutečněn průnik speleopotápěčů                   

v Podtraťové jeskyni až do hloubky 38m pod hladinu podzemního puklinového jezera 

s viditelným pokračováním cca do 55 m. 

        Z jeskynních prostor připomeňme především jeskynní systémy, z nichž největším, 

jsou Koněpruské jeskyně (třípatrová soustava o délce přes 2 km), Srbské jeskyně + 

Netopýří jeskyně v lomu na Chlumu u Srbska (původně dvoupatrový systém - nyní           

po objevení soustavy 5ti dómů v Netopýří jeskyni, zasahujících pod druhé patro Srbských 

jeskyních, jsou jeskyně v lomu na Chlumu třípatrovým systémem s 9ti dómy, šikmými 

chodbami, komíny a plazivkami). Mimořádnou pozornost zasluhuje též jeskyně Martina     

u Tetína (dvoupatrová soustava; svrchní patro jsou úzké prostory, propojené komíny           

a šikmými chodbami, do spodního dómovitého patra). Dále je zajímavá Únorová propast    

u Mořiny, která představovala původně systém úzkých komínů, zakončených na vodní 

hladině podzemních jezer. Sledováním vodní hladiny a prvními akcemi speleopotápěčů 

byla zjištěna existence dalších zcela zatopených prostor. Navíc voda v Únorové propasti    

je proudící, což představuje zastižení aktivního vodního toku v podzemí Českého krasu. 

        V Českém krasu se setkáváme i se stopami pravěkého člověka. Za nejstarší stopu   lze 

považovat pěstní klín, nalezený F. Proškem na okraji říční terasy na svahu Chlumu             

u Srbska. Je řazen do staršího stupně českého středního paleolitu. Mezi první správně 

určené středopaleolitické nálezy patří ty z výkopů v jeskyni Koda. Dalším 

středopaleolitiekým nalezištěm se stala jeskyně Nad Kačákem, zkoumaná od r. 1930 

Jaroslavem Petrbokem. Nalezl zde kamenné a kostěné nástroje, z nichž jeden - píšťalku 

z opracovaného zvířecího prstního článku - označil jako nejstarší hudební nástroj                

v Čechách.  [3] 
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     Do období mladého paleolitu a to asi 35.000 let př. n. l.,  spadá i nález Homo sapiens 

sapiens z Koněpruských jeskyní. Pozůstatky však byly i spolu s kamennými a kostěnými 

nástroji nalezeny v druhotném uložení. Jako nejdůležitější lokalitu však lze považovat 

Děravou jeskyni na Kotýzu u Koněprus (zlomky břidlicových destiček s rytinou kozorožce 

- první doklady tohoto druhu paleolitického umění v Čechách).  

 

3.2    MORAVSKÝ KRAS 

       Moravský kras je největší krasové území České republiky, které se nachází                 

na rozhraní dvou velkých geologických jednotek-Českého masivu a Karpatské soustavy. 

Moravský kras můžeme považovat za klasický případ krasového území významné 

z hlediska geologie, speleologie ale i paleontologie a archeologie.  

        Samotný geologický vývoj Moravského krasu byla značně složitý, nastávalo postupné 

zaplavování mořem střídající se s různou intenzitou krasovění. Vápence byly porušeny 

vrásy i tektonikou, což velmi ovlivnilo další vývoj oblasti.  

         Vývoj Moravského krasu začal v paleozoiku, ve středním devonu. Tehdy došlo          

k poklesu východního okraje brněnského masívu a k vytvoření mořské sedimentační pánve. 

Nejstaršími horninami, které se začaly usazovat na novém mořském dně, jsou pestře 

zbarvené pískovce, arkózy a slepence. Tyto horniny jsou označovány jako bazální horniny 

devonu. Vznikly splachováním horninového materiálu z okolní pevniny v období teplého 

klimatu. Lemují celé území Moravského krasu na jeho západním okraji.  

        Moravský kras je tvořen pruhem devonských vápenců, sevřeným mezi Adamovskou    

a Konickou vrchovinou. Území krasu začíná při severovýchodním okraji Brna a táhne       

se odtud 2 - 6 km širokým pruhem k severu na vzdálenost cca 20km.    
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obr. 3 - Mapka Moravského krasu, (internet) 

            Pro kras jsou typické krasové plošiny se závrty a hluboká, bezvodá, skalnatá 

krasová údolí (Suchý a Pustý žleb, Josefovské a Křtinské údolí, údolí Říčky). Pod 

zemědělsky obdělávanými plošinami se skrývají labyrinty podzemních prostor, 

vytvářených ponornými toky. Podle hlavních říčních toků se kras dělí na severní, střední     

a jižní část.                

       Zřejmě nejznámějším systémem je aktivní Amatérská jeskyně v severní části krasu,     

v níž se ponorné toky Sloupského potoka a Bílé vody od Holštejna spojují v mýty 

opředenou Punkvu. K této cca 30km dlouhé soustavě náleží světoznámá propast Macocha 

(-138m) a Punkevní jeskyně s oblíbenou vodní plavbou.  
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Střední část Moravského krasu je protékána Křtinským potokem, také zčásti ponorným      

a Jedovnickým potokem, tvořícím ve své ponorné trase ohromné systémy Rudických dómů 

a vytékající poblíž všeobecně známého archeologického naleziště Býčí skály.  

Jižní část krasu je odvodňována potokem Říčkou. Její přítok protéká Ochozskými 

jeskyněmi. I tato oblast hojně oplývá archeologickými lokalitami.  

Moravský kras není unikátní pouze z hlediska geologie a hydrografie. Vyprahlé vápencové 

stepi na jeho povrchu jsou sídlištěm mnoha vzácných druhů suchomilné flóry a fauny, 

hluboká, stinná inverzní údolí naopak různých vlhkomilných jedinců.   [19] 
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      4.OSOBNOSTI ČESKÉ SPELEOLOGIE  

 

         Existovalo, a dodnes existuje mnoho výborných speleologů, kteří svůj život zasvětili 

právě práci v jeskyních, já bych zde však chtěla přiblížit jen ty, kteří svou činností výrazně 

ovlivnili vývoj české speleologie, a tím, jak jsem již zmiňovala v úvodu,  pozvedli úroveň 

tohoto oboru.  

 

4.1  JAROSLAV PETRBOK  (1881-1960) 

        Není téměř žádná jeskyně v Českém krasu - kromě těch nověji objevených -             

kde nejsou známky výzkumného úsilí nestora českých jeskyňářů, Jaroslava Petrboka      

(obr.č. 2) . Za ty desítky let zanícené činnosti vykonal Jaroslav Petrbok mnoho věcí velmi 

prospěšných jak kvartérnímu výzkumu, 

tak i výchově nových odborníků              

v tomto oboru.  

      Jaroslav Petrbok se narodil               

25. října 1881, původem učitel, krom 

toho pomocník Národního muzea. 

Učitelské dráze se věnoval až do svého 

důchodu, ve kterém až přišel čas            

na jeho milovanou archeologii, studium 

kvartéru a jeho stratigrafii, 

paleoantropologii  a malakozoologii 

(studium měkkýšů ).     [20]                                    

                                                                                Obr. 4 - Jaroslav Petrbok, (internet)        
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      V oboru posledně jmenovaném získal i ve vědeckém světě značnou proslulost. Jako 

první u nás začal sledovat archeologické nálezy v souvislosti s přírodním charakterem 

jeskynních usazenin a  stal se tak zakladatelem moderního paleoekologického výzkumu 

jeskyní. 

         Protože byl také nadšený cestovatel, navštívil celou řadu zemí, nejvíce však těžištěm 

jeho zájmu zůstalo bývalé Československo. Cenné jsou jeho objevy a studie                      

na travertinových lokalitách v zahraničí např. v Gánovcích na Slovensku, kde jeho 

zásluhou byl zachráněn jedinečný výlitek mozkovny neandrtálského člověka. Zajímavostí 

je, že když byla tato památka objevena, byly vyslovovány pochybnosti, že se jedná              

o výlitek z lidské lebky; řada odborníků se přikláněla k názoru, že je to "zkamenělý mozek" 

nosorožce. Petrbok však nikdy neustoupil od svého přesvědčení, že je to výlitek mozku 

pračlověka, a pozdější odborná paleoantropologcká revize mu dala za pravdu. 

         Ovšem Český kras byl jeho pracovištěm nejčastějším, prokopal a prozkoumal          

zde desítky jeskyní, převisů                

i otevřených tábořišť. Jak již bylo 

zmíněno, objevil kostěnou píšťalku 

v jeskyni Nad Kačákem, kterou 

označil za "nejstarší hudební nástroj 

v Čechách", nástroje pravěkých lidí 

a kosti jejich zvířecích součastníků 

na mnoha jeskynních a povrchových 

lokalitách. Byl také jeden                  

z prvních, kdo vstoupil v roce 1950 

do právě objeveného systému  

jeskyní na Zlatém koni, kde nalezl          

 

Obr. 5 - Jaroslav Petrbok  při svých výzkumech,  

                             (internet) 
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a shromáždil - díky své spolupráci s dělníky lomu - řadu cenných paleontologických                                             

a archeologických nálezů, které však musel později vydat svému žákovi, archeologovi 

Františku Proškovi. Za Petrbokem totiž nestála žádná vědecká instituce, odborné vyškolení 

získal jen hlavně soukromou pílí, studiem literatury  a stykem s lidmi v oboru.   [3] 

            Jaroslav Petrbok během svého života publikoval na 1000. prací, a právě tyto 

publikace zanechávají  stopy po práci legendární,  pověstné a typické postavy, která krášlila 

Český kras po řadu desetiletí, až do roku 1960, kdy Petrbok zemřel. Dodnes je velmi 

uznáván nejen mnoha archeology a speleology v Čechách, ale i v zahraničí.  

 

4.2  MUDr. JINDŘICH WANKEL  (1821-1897) 

          Tento český lékař, speleolog,  archeolog, antropolog a zoolog, narozen 15. července 

1821 v Praze je nazýván jako „otec moravské archeologie“, či „otec prehistorie rakouské“. 

Již v roku 1848 archeologicky prozkoumal 

Sloupské jeskyně v Moravském krasu,         

kde objevil 772 hlavních kusů osteologických 

částí (osteologie-nauka o kostech), včetně 

lebky jeskynního medvěda s vyhojeným 

poraněním,  způsobeným kamennou šipkou.  

V průzkumu jeskyní pak Wankel pokračoval    

i následující roky, roku 1852 zaměřil svou 

pozornost ke zřícenině na Holštejnu, která 

byla ve vrcholném středověku doupětem 

loupeživých rytířů a kde také v prostoru 

zvaném „hladomorna“ Wankel objevil 

množství lidských kostí  v doprovodu hrotů 

šípů, ostruh, přezek a keramiky.   [21]                      Obr. 6 - Jindřich Wankel, (internet)                                                                                                      
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       Později byla část těchto materiálu přesunuta do suterénních prostor a v přízemí                                                       

vzniklo menší muzeum.                                              

        Jindřich Wankel si nejvíce oblíbil oblast Moravského krasu, a tak v roce 1856 provedl 

průzkum propasti Macocha. Svými výzkumy položil základy moravské paleontologie         

a zachránil mnoho cenných nálezů. V té době byly totiž jeskyně systematicky vylupovány   

a diluviální kosti (kosti ze starší doby kamenné) se využívaly v cukrovarech. Wankel 

jeskynní nálezy zachraňoval jak vlastní výzkumnou činností, tak   i skupováním. Vymyslel 

vlastní preparační metody a sestavoval kostry diluviálních zvířat V roce 1850 v Blansku    

k tomuto účelu založil 1. kenozoické (třetihorní) laboratorium na světě, v němž sestavil 

první kostru jeskynního medvěda. Kostry sestavoval i pro velká zahraniční muzea,       

např. Mnichov nebo Bern.   [23] 

      Od roku 1863 se pak dále soustředil na archeologické výzkumy. Osudová mu nejvíce 

byla Býčí skála, kde roku 1869 nalezl téměř celou kostru jeskynního lva a dále objev,        

jak ho sám nazýval- "Pohřeb halštatského velmože"-nález velkého množství štípaných 

kamenných a kostěnných nástrojů. 

      Wankel samozřejmě zkoumal také další 

jeskyně v oblasti Moravského krasu, jako 

například Ovčí díru u Holštejna, Balcarovu 

skálu u Ostrova, Kravskou díru u Vilémovic   

a Kateřinskou jeskyni v Suchém žlebu. 

Prozkoumal také jeskyni Kůlna, kde v roce 

1880 odhalil třetí sídliště paleolitického 

člověka.    

 

 

Obr. 7 –busta Jindřicha Wankela                                                                                          

u Punkevních jeskyní, (internet)        
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              Jindřicha Wankela tak Moravský kras učaroval, že o něm, jeho historii,  kráse,          

o svých bádáních a objevech napsal knihu: „Bilder aus der Máhrischen Schweiz und ihrer 

Vergangenheit ", neboli „Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti“. Tato kniha 

vyšla v roce 1882 v němčině.   [9] 

        Kromě jeskyní se Wankel angažoval i na archeologických výzkumech v otevřeném 

terénu. Kupříkladu roku 1878 zkoumal v Bořitově kamenný skříňkový hrob s pěti lebkami 

a železným nožíkem.V průběhu 70. let se Wankel zaměřil k později světoznámé lokalitě 

Předmostí u Přerova, ale teprve roku 1880 podnikl rozsáhlejší průzkum                                         

tohoto naleziště. Jeho závěry výzkumů a teorie byly ve své době uznávány i předními 

evropskými archeology, až teprve pozdější bádání začalo tyto poznatky a domněnky 

opravovat.  

        Wankelův život plný výzkumů a bádání, byl tak zasloužilý, že jeho jméno zdobí nejen 

busta u Punkevních jesyní (obr. č. 7), ale i plaketa nad vchodem jeskyně Býčí skála, 

pamětní deska v předsíni jeskyně Býčí skála, či také například pamětní deska                     

na Wankelově náměstí ve Sloupě. 

 

4.3  Prof. KAREL ABSOLON  (1877-1960) 

         Životní dráhu tohoto výborného archeologa, speleologa, paleontologa                          

a specialistu na období paleolitu, Prof. Karla Absolona (obr. 8) předurčilo rodinné 

prostředí. Jeho dědečkem byl totiž Jindřich Wankel (viz. předchozí strana),                          

s jehož doprovodem viděl Karel Absolon poprvé propast Macochu již v roce 1882.          

Od té doby ho tajuplné jeskyně stále přitahovaly a už jako student pomáhal svému dědovi 

s mnoha průzkumy.    
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        Původním vědeckým zájmem mladého 

badatele byl však také výzkum jeskynního hmyzu, 

k němuž získal důkladnou kvalifikaci studiem 

zoologie na Karlově univerzitě. Tyto sběry jeskynní 

fauny v něm brzy probudily zájem o další průzkum 

jeskyní. Karel Absolon se poté podrobně věnoval 

Moravskému krasu, který podle průkopnického 

stylu francouzkého speleologa E. A. Martela 

systematicky prozkoumal a zmapoval. Jeho 

zásluhou byla proto zpřístupněna propast Macocha 

a objeveny jeskyně Punkevní a Kateřinská. [17]                                               

Obr. 8- Karel Absolon, (internet)                                                                         

      Krom toho roku 1920 objevil podzemní tok říčky Punkvy, po němž byla o 13 let 

později  díky jeho úsilí umožněna plavba, ale také se podílel i na výzkumech jeskyní Býčí 

skála a Pekárna-zde v letech 1925-1930 zkoumal nejdůležitější středoevropské sídliště 

lovců sobů.    

        Mezi Absolonův objev světové důležitosti patří však 

pravěké osídlení u Dolních Věstonic. Od roku 1924 tam 

prováděl vykopávky „paleolitických Pompejí“                  

a patnáctiletá práce, kterou občas i sám financoval, 

přinesla nesčetné objevy, zejména sošky zvířat                  

a ženských figur, mezi nimiž je světovým unikátem 

Věstonická Venuše (obr. 9), jejíž stáří se odhaduje           

na 25 – 30 tisíc let. 

 

                                                                               Obr. 9 - Věstonická Venuše, (internet) 
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          Věstonická Venuše, považována za symbol plodnosti, je keramická soška pocházející 

z mladého paleolitu. Měří pouhých 11,6 cm a nález je to velmi vzácný, protože se to té 

doby předpokládalo,že v paleolitu keramika ještě známa nebyla. A tak je vlastně 

Věstonická Venuše nejstarší keramickou lidskou soškou na světě. Její ,,vyšetření"                

na počítačovém tomografu roku 2004 zjistilo, že byla uhnětena z jemné hlíny smíchané       

s vodou. Obsahuje však bílá zrníčka, o jejichž původ se přou odborníci, 

nejpravděpodobnější však je, že tyto mohou být buď směs vysráženého vápence                 

či úlomky kostí.   [14] 

         Vraťme se však zpět k Absolonovi. Ten zkoumal, krom tuzemska i krasové oblasti 

v zahraničí, zejména na Balkánském poloostrově (zde především Dinárský kras,                 

a  v něm tok největší známé ponorné řeky světa Ombly, která ústí do moře u Dubrovníku)              

v Anglii, na Krymu a  také ve Francii. Na těchto cestách vypracoval řadu speciálních map, 

prozkoumal přes 2000 jeskynních útvarů a popsal místní jeskynní faunu. Od roku 1961 

nese jeho jméno nově objevená jeskyně v italských Apuánských Alpách.  

       V roce 1938, kdy odešel Karel Absolon do důchodu také skončily výzkumy                  

v Dolních Věstonicích. Nastala doba pro něho velice bolestná, protektorátní velitelé          

mu zabavili část výzkumné dokumentace a před osvobozením Československa                     

v roce 1945, kdy ustupující  Německá armáda pokračovala v taktice spálené země,           

mu byla většina antropologických nálezů byla zničena. Své zbylé poznatky z Moravského 

krasu uložil K. Absolon do krásně vypravené monografie „Kras moravský“, která               

je dodnes ceněnou ozdobou každé speleologické knihovny.   [29]                 

             V roce 1946 se účastnil své poslední expedice a posledních 14 let života věnoval 

dokončení mnoha rozepsaných děl. Nechtěl však vydat povrchně zpracovanou,               

nebo neúplnou tvorbu, a tak bohužel mnoho děl nebylo vůbec vydáno. Většina jeho 

poznatků a děl je k vidění v Moravském zemském muzeu. Profesor Karel Absolon zemřel   

v Brně dne 6.10.1960. 
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4.4  ALOIS KRÁL  (1877-1972)  
 

        Tohoto moravského speleologa 

nejvíce proslavil objev z roku 1921-nález 

jedné z nejkrásnějších slovenských 

jeskyní-Demänovské jeskyně Svobody. 

Právě toto byl významný počin mající 

značný vliv na praktický speleologický 

výzkum. 

 

        Krále zaujala práce Karla Absolona    

a od roku 1904 s ním zkoumal jeskyně        

v Moravském krasu a podnikal sestupy     

do Macochy, s cílem proniknout dále       

po toku podzemní Punkvy k vývěru v Pustém              Obr. 10 - Alois Král, (internet)   

žlebu tak i proti toku, směrem ke Sloupu.  

Zúčastnil se také Absolonovy výpravy do jugoslávské jeskynì Vjetrenice, protékané říčkou 

Trebišnicou v Balkánském krasu. 

 

         O prázdninách roku 1913 navštívil Král odedávna známou Demänovskou ledovou 

jeskyni, krápníkovou, jeskyni Okno a jeskyni Zbojnickou a také poslední ponory 

Demänovky. O této své cestě napsal Absolonovi dopis, ve kterém ho vyzval, aby se ujal 

speleologického výzkumu Demänovské doliny. Sám Král se poté věnoval dalším 

výzkumům a s různými spolupracovníky získával podporu a prostředky pro zpřístupnění 

jeskyní. Právě v této době učinil již zmíněný objev z roku 1921, kdy s místními pomocníky 

pronikl přes vyschnutý ponor Demänovky do nově objevených prostor jeskyně Svobody.   

[8] 
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            Po objevu jeskyně se Král přestěhoval na Slovensko, kde se plně věnoval 

speleologii. Dále se věnoval zpřístupňování jeskyň - především Demänovské jeskyni 

Svobody- do doliny vedla totiž v té době pouze 

nesjízdná lesní cesta a sám Král spočítal, že do roku 

1932 tam vykonal 585 pěších cest.   

 

          S  jeho učiněním byla proto zde vybudována 

v letech 1926-1929 silnice. O postupné 

zpřístupňování dalších prostor Demänovské 

jeskyně a pozdější otevření nového vchodu, úpravy 

a propagaci se poté starala státní komise a od roku 

1925 Družstvo Demänovských jeskyní. 

 

 

 

Obr. 11 – jeden z Králových průvodců, (internet) 

 

 

          Král se mezitím věnoval průzkumu jeskyň v Janské dolině. Velmi propagoval 

jeskyňářství, i formou písemnou, (např. obr. 11) a v letech  1923–1930 na území 

Československa přednášel a pořádal promítání výzkumů z Demänovské doliny. Alois Král 

také spolupracoval s Rudolfem Těsnohlídkem - tento spisovatel vydal roku 1926 dle 

návrhu Krále prvního jeskyňářského průvodce po Demänově. Jedná se o působivé, 

autentické vylíčení výzkumných cest do podzemí, které podnikl s Aloisem Králem a jeho 

druhy. Průvodce je také nádhernou vzpomínkou na Krále, který zemřel v roce 1972             

a na jehož počest je po něm pojmenována Králova galerie, bohatě zdobené poschodí            

v Demänovské jeskyni Svobody a Králova jeskyně v kopci Květnice v Tišnově.   [30] 
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5. NEJVÝZNAM ĚJŠÍ SPELEOLOGICKÉ NÁLEZY 
V ČR I VE SVĚTĚ 

 

5.1 NÁLEZY V ČESKÉ REPUBLICE  

 

       Jedním z nejslavnějších jeskynních nálezů v ČR, ale vůbec i v celé střední Evropě       

je Byčí skála u Adamova v  Moravském krasu. Výzkum těchto jeskynních prostor provedl 

Jindřich Wankel, dodnes není však jisté, v jakém to bylo roce. Ať už ale dr. Wankel začal  

se svými výzkumy kdykoliv, důležité je, že se mu podařilo objevit dva důležité nálezy, 

který ve své velkoleposti neměl u nás obdoby a který dodnes poutá pozornost jak 

odborníků, tak zapálených laiků. Jeskyně Býčí skála je dlouhá přes 12 kilometrů. Mohutná 

vstupní prostora skály je unikátní archeologickou lokalitou. Speleologické průzkumy 

probíhají do dnešní doby a její historie, to jsou desítky jednotlivých etap odvážných 

průzkumů  a objevování.  

 

5.1.1 Býčí skála-nález býčka 

 

        Býčí skála získala své jméno podle nálezu malého bronzového býčka (viz. obr. 12), 

který byl uložen v nenápadné keramické nádobě. Tato byla zdobena křížícími se rýhami           

a podle oblouku okraje měla asi 20 centimetrů v průměru. Nádoba byla naplněna spečeným 

spáleným prosem, ve kterém byla uložena právě bronzová soška býčka. Při nálezu byl býk 

upevněn na bělavé kovové destičce, podle různých dohadů stříbrné, která  ale odpadla        

a bohužel už nebyla nalezena.                   
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          Bronzová soška je 10,1cm dlouhá a 11,3cm vysoká, má hliněné jádro, viditelné 

trojúhelníkovým otvorem na spodu 

břišní. Na čele a v přední části boků byly 

vsazeny železné trojúhelníčky a 2 mm 

široký proužek pokrývající páteř. Tyto 

železné kousky se ale bohužel díky 

korozi nezachovaly. Místo očí prochází 

hlavou rourovitý otvor, ve kterém bylo 

zasazeno sklo. Býk stojí ve vzpřímené 

pozici. Na jednom z kopyt je pozůstatek 

nýtu, což svědčí o původním uchycení. 

Býk byl zřejmě při vyzvedávání 

poškozen a v nynějším stavu má 

restaurované přední nohy a pravý roh. 

[10]                                                            

Obr.12 - bronzový býček, (internet)                                                                           

 

5. 1. 2 Byčí skála-nález "Hallstattského pohřbu" 

         Byčí skála však nebyla slavná jen „svým“ býčkem, ale také dalším objevem, který 

svědčí o osídlení od 100 000 -10 000 let př. n. l. Ve starší době kamenné zde měli působiště 

lovci medvědů, později lovci mamutů a naposled lovci sobů. Největší objev (halštatský 

pohřeb) však pocházel ze starší doby železné. Díky nálezu bronzového býčka obnovil 

Wankel v jeskyni archeologický průzkum, kdy v prostoru Předsíně byla ze dna odstraněna 

vrstva naplaveného písku. Odkryly se rovnoměrně rozmístěné kameny a vrstva dřevěného 

uhlí smíchaného s hlínou. Zde se ukrývalo zuhelnatělé obilí, dvě železné sekery a střepy 

velkých nádob. Také byly nalezeny různé zvířecí kosti, bronzový plech, železné části vozu, 

hlavy kol obložené bronzem a střepy nádob. V okolí leželo 40 různě poházených ženských 

koster; některým chyběla hlava, jiným zase ruce nebo nohy. Mezi nimi množství 
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zuhelnatělého obilí, jantarové perly, skleněných a bronzových ozdob, zlatých náramků, 

prstenů a spon. Všude okolo stály různé nádoby naplněné obilím, prosem, a masem, u toho 

všeho ležela číše z lidské lebky, která sloužila jako nádoba na pití. Uprostřed prostoru stál 

malý oltář složený ze dvou desek, na kterých ležela třetí. Na desce ležely dvě useknuté 

ženské ruce ozdobené sponami a prsteny  a polovina lebky, ve středu rozštípená.   [22] 

        Několik metrů za dlážděním ležely nakupeny na sobě četné hliněné nádoby, urny, 

misky a jejich střepy. Většina z nich byla naplněna zuhelnatělými dílem upraženými 

předměty. V pozadí Předsíně byla kovárna železa a bronzu, nalezla se zde kovadlina, 

kladiva, dláta, kleště, struska, nože, klíny, desky a tyče a licí formy. Dohromady se našlo 

tisíce předmětů z bronzu, železa, skla a jiných materiálů, po zemi se rozprostíralo dláždění 

z přitesaných desek, na němž byla nalezena kostra muže a vepře. Dále různé kotlíky, 

pánve, džbery. V jednom kotlíku byla lidská lebka, výrazně zeleně zbarvená kysličníkem 

měďnatým. 

        K těmto nálezům vytvořil J. Wankel hrůznou teorii – podle něho šlo o pohřeb 

nějakého mocného velmože, který zde byl spálen i s pohřebním vozem ve velikém 

dřevěném srubu. Při tomto pohřbu údajně došlo i ke krvavým obětem. Velmožský 

doprovod mladých žen byl zavražděn. Některým dívkám prý dokonce byly useknuty ruce 

nebo se z jejich lebek vyráběly poháry… Protože se po pohřební hostině chtělo zamezit 

zbytečnému zneuctění posvátného místa, byly do jeskyně navaleny velké vápencové 

kameny a mezi ně byl ještě navozen štěrk. 

        V 80. letech minulého století však došlo k zpochybnění této hypotézy. Existoval 

názor, že zmíněná lebka, které si dr. Wankel tak cenil, nepředstavovala žádnou číši,          

ale jednalo se o prostě poškozenou lebku, jakých je možno najít mnoho na každém 

pohřebišti. Prý je možné, že Wankel nikdy takovouto číši neviděl a znal ji jen ze zmínek    

v literatuře. Rovněž bylo namítáno, že useknuté lidské ruce na oltáři neodpovídají 

skutečnosti, neboť na předloketních kostech není ani známky po useknutí a k nim 

přimontované kůstky pocházejí z minulého století a byly prý natřeny vodovými barvami    

na zeleno, aby vypadaly jako zbarvené od bronzu. Je tedy možné, že dr. Wankel si nález 

vyložil velmi romanticky a tomu také zřejmě částečně přizpůsobil pravdu.    
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    Dodnes archeologové nevědí, co přesněji tento „pohřební“ nález znamená. Jednoznačně 

však byla zavrhnuta Wankelova teorie, stejně tak jako teorie přiklánějící se k tomu,           

že se ve zdejší jeskyni usídlili uprchlíci a že si zde postavili i svá přechodná sídla. Byli 

však dostiženi nepřáteli a krvavě pobiti. V roce 1902 bylo poukazováno i na to, že se zde 

našly i zbytky kovářské dílny. Podle toho tedy šlo o skupinu kovářů, která byla přepadena 

zdejšími obyvateli. Dále se také uvažovalo, že šlo o skupinu obchodníků, která se              

zde zastavila, avšak proti této hypotéze svědčí nález mnoha hliněných nádob, které by se 

jen velice těžko pro svou křehkost převážely. Proti této hypotéze svědčí i ta skutečnost,       

že ani jeden z nalezených vozů nebyl kompletní a že v době halštatské vedly do jeskyně 

jenom dvě cesty. Severní vchod do jeskyně byl totiž proražen v roce 1796. Dnešní jižní 

vchod byl takřka celý rok zaplaven vodou, a tak zbývá jen malý otvor na stropě asi tak     

ve výšce 14 metrů. 

     Co se týče zbraní a součásti výzbroje, tyto patřily v Býčí skále k vzácnostem. Byla 

nalezena pouze jedna bronzová přilba, široký opasek, který býval potažen kůží, jeden 

železný nůž s bronzovou rukojetí a několik tříhranných hrotů k šípům. Dále několik seker   

s otvorem pro topůrko nebo s horizontálně postavenými výstupky a železný krátký meč 

zasunutý v dřevěné pochvě, impregnované kysličníkem železnatým. Přilba byla snýtována 

ze dvou částí - plochého oválného vrchlíku a dolního pásu, který byl zdoben třemi 

vytepávanými žebry. Celá přilba je asi 14,5 cm vysoká a má průměr 20 centimetrů. Měla 

ležet na velkém žárovišti při polospálené kostře staršího muže.    

         Zvláštní místo mezi nálezy také zaujímá železný prsten nalezený na okraji halštatské 

kovárny. Jde o malý dutý prstenec o vnějším průměru 43 mm a vnitřním 20 mm. Stěny 

mají tloušťku převážně pod 2 mm. Již koncem minulého století se okolo tohoto nálezu 

rozvinula obšírná diskuse zabývající se zásadní otázkou, zda jde o odlitek nebo byl prsten 

vykován. J. Wankel a později i K. Absolon zastávali názor, že vznikl odlitím, a v tomto 

případě by šlo o nejstarší železný odlitek na světě. To byl také důvod, proč si Wankel 

prsten tolik považoval a neprodal jej spolu s ostatními nálezy. Poslední výzkumy 

provedené v osmdesátých letech na VAAZ v Brně prokázaly, že prsten byl vykován           

z měkké oceli. I tak prsten představuje jedinečnou ukázku kovářského umění tehdejší doby. 



 25 

        Velmi zajímavý je také předmět, někdy označovaný jako žezlo. Byl nalezen               

na okraji žároviště zahrnut uhlím. Má tvar kruhu o průměru 6,1 cm, na způsob kola, jehož 

devět paprsků se zdvíhá proti středu a nesou mírně vyklenutou kruhovou desku zdobenou 

osmi vyrytými menšími soustředěnými kruhy. Na obvodu je děvět kruhových oušek,         

do kterých bývaly pravděpodobně vsazovány chřestící plíšky. Tento kruh je nasazen         

na držadle a je nesen krásně vytočenou dutou hlavicí, přes kterou mohl být předmět 

nasazen na hůl. Mohl to být zřejmě znak moci a kultu. [11] 

       Stěny vstupních partií Býčí skály, které byly známy odnepaměti, nesou stopy více či 

méně zřetelných nápisů a kreseb. Některé z nich se staly předmětem výzkumů, jejichž 

původ se dodnes nezjistilo. V Býčí skále je tedy nejstarší dosud zjištěná jeskynní kresba v 

ČR. (obr. 13, 14). Tajemstvím zůstává, co vlastně znázorňuje, když v tu dobu na našem 

území panovala ještě doba kamenná. 

        

                                Obr. 13, 14 – nejstarší jeskynní kresba, (internet) 
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5. 2  NÁLEZY V ZAHRANI ČÍ 

 

       Čeští jeskyňáři a speleologické společnosti pořádají mnoho zahraničních expedicí,      

ve kterých se snaží objevovat nové a nové jeskynní prostory. Těchto exkurzí je samozřejmě 

hodně, ale já se zde zmíním jen o těch nedávno absolvovaných.. 

5. 2. 1  Projekt „Namak“ 

        Projekt „Namak“ vznikl již roku 1996, kdy byl pojmenován podle slova z perštiny 

(Namak-sůl) a původně jeho členy byly jen studenti geologie Univerzity Karlovy. 

V současné době však sdružuje i odborníky-speleology a geology,  kteří se mnoho času 

věnovali výzkumu solného krasu v jižním Íránu v oblasti Namakdan na ostrově Kešm.  

Tento komplex v jižním Íránu na pobřeží Perského zálivu vznikl zhruba před 130 tisíci lety 

působením vody podobně jako v Česku známé vápencové jeskyně. Také v solných 

jeskyních lze nalézt bizarní útvary ze soli, podobně jako v českých jeskyních krápníky 

z vápence.  

        Do roku 2006 bylo do této oblasti vedeno 7 expedic, úspěšné však byly jen dvě-           

a to roku 1999, kdy byla objevena jeskyně Tří naháčů (obr. 15) a rok 2006, kdy byly 

českými speleology objevena vůbec nejdelší solná jeskyně na světě (6580m). 

       Speleologové nejdříve prozkoumali 540 metrů dosud neznámých částí jeskyně Velký 

ponor, o které předpokládali, že by mohla být s jeskyní Tří naháčů propojená. Právě tento 

předpoklad se jim potvrdil. Objevenou solnou jeskyni tvoří přes šest kilometrů dlouhý 

komplex chodeb vytvořených přírodou v solném masivu. Objevený unikátní útvar             

se jmenuje 3N, a to podle své hlavní části – tedy právě podle jeskyně Tří naháčů.                  

Pro zajímavost – název jeskyně Tří naháčů vznikl velmi zvláštně. Jiří Bruthans, druhý 

vedoucí expedice, vysvětlil: "Když tam kolegové vlezli, byla jeskyně zatopená téměř        

po strop solankou, která zpevňuje oblečení do takové krusty - nedá se v tom pak chodit. 

Proto se svlékli a tu jeskyni poprvé prozkoumali nazí, což odnesli obrovskými odřeninami, 

které se špatně hojily." [6] 
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  Obr. 15 – jeskynní systém Tří naháčů, (internet) 
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5. 2. 2  Projekt „Mexico“ 
 
 
       Na  jeskynní oblasti Mexica se soustřeďují 

členové České speleologické společnosti (ČSS)   

(znak-obr.16), mnohdy společně se členy 

Slovenské speleologické společnosti a svými 

úspěšnými expedicemi sklízejí mnoho úspěchů.  

     Úspěchů dosáhli například roku 2003, kdy 

expedice Xibalba přinesla objevy rozsáhlých 

prostor na Yucatánu. Celkem 8 členů České     

a Slovenské speleologické společnosti objevilo  

během čtyř týdnů pokračován jeskynního    

systému K´oox Baal v délce 10 km,    Obr. 16 - znak ČSS, (internet)                             

jehož charakter byl různorodý, od nízkých, sotva průlezných chodeb po obrovské tunely          

až 40 m široké a 6 m vysoké. Souhrnná délka těchto prostor tedy dosáhla úctyhodných   

19,2 km a tím se zařadila na 5. místo v žebříčku nejdelších podvodních jeskyní Mexika      

a na 6. místo na světě.  [15] 

      V roce 2006 se však výprava vydala do průzkumu tohoto systému znovu a krom 

postupu o dalších 500m nalezli také obrovské kosti, pravděpodobně pozůstatky mastodonta 

a také kostru pravěkého tygra. Skelet se nachází ve fyziologické poloze a jedná se              

o ojedinělý, nejúplnější a nejzachovalejší kosterní pozůstatky ve zdejších 

jeskyních.Výzkumem bylo zjištěno, že patřily téměř  4m dlouhému jedinci, který               

pocházel z doby před více než 20 000 lety.  

     Všechny dosavadní expedice českých a slovenských jeskyňářů tedy objevili                  

na Yucatánu již více než 35 km jeskyní a celou řadu jeskynních nálezů a v těchto úspěších 

by chtěli také pokračovat.  
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5. 2. 3  Další projekty České speleologické společnosti 

 

       K jedné ze zakládajících skupin České speleologické společnosti patří Tetínští 

jeskyňáři (z obce u Berouna), a právě tito podnikli celou řadu exkurzí do zahraničních 

jeskyní (Polsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Itálie, Nový Zéland), ovšem za zmínku 

stojí hlavně jejich činnost na Slovensku, ve Slovinsku a v Rakousku.  

     Činnosti členů Speleologické skupiny Tetín lze tedy rozdělit na aktivity na Slovensku, 

kde dodnes probíhá spolupráce se členy Slovenské speleologické společnosti                      

na výzkumech ve Slovenském krasu a dále na ostatní zahraniční expedice, zejména           

po roce 1989.  

       Do roku 1983 byly cílem českých a slovenských speleologů planiny Slovenského 

krasu, kde navazovali na práce při vyhledávání lokalit na Plešivecké planině. Hlavním 

úkolem však byly návštěvy jeskyní a propastí Plešivecké a Silické planiny. V roce 1984 

byla na Silické planině další společná práce na Velkém závrtu nedaleko obce Silica. Práce 

na Silické planině postupně pokračovaly na několika ponorech okolo Jašteričieho jazera.    

V samotném Ponoru u Jašteričieho jazera došlo v roce 1986 k objevu asi 1 km dlouhého 

systému zakončeného mohutnou propastí. Aktivity na Silické planině pokračovaly do roku 

1989.  [25] 

      V roce 1990 se pozornost přenesla na Plešiveckou planinu, kde se začal odstraňovat 

zával nad starou částí jeskyně Hučiaca vyvieračka, což se po týdnu tvrdé práce podařilo. 

Další rok byl úspěšnější, byly zjištěny  první volné prostoru za závalem, jenž uzavíral 

cestu. V roce 1993 proběhlo mapování této jeskyně, kdy byla zjištěna délka 650 m 

zmapované části, nezmapovaná část měla okolo 300 m.  

      Další společnou akcí za hranicemi Československa byla společná expedice                  

do krasových oblastí Padis a Scarisoara v rumunském pohoří Muntii Apuseni v roce 1981. 

Nejvýznamnější navštívenou lokalitou byl propasťovitý jeskynní systém Sesuri - Česká 

jeskyně (hloubka -225 m, délka asi 2500 m).  
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         Ostatní zahraniční aktivity byly soustředěny většinou jen na návštěvy krasových 

lokalit, výzkumy se prováděly jen ojediněle. V roce 1988 proběhla návštěva polských 

Západních Tater, kde byly slezeny některé propasti, dále v letech 1990 a 1993                   

se uskutečnily výpravy do nejdelšího vápencového jeskynního systému Evropy - Hölloch                       

a propasťovitého systému Schwytzerschacht ve Švýcarsku. V roce 1991 se pořádala 

expedice do Španělska a Francie, kde bylo navštíveno 9 propastí a solná jeskyně Forat 

Mico.  Jeskyňáři  také sestoupili v roce 1993 do hloubky -1020 m v propasťovité jeskyni 

Ilaminako Ateak na španělské straně Pyrenejí, což je hloubkový rekord členů tetínské 

skupiny.  
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6. ZÁVĚR 

 

       Na závěr si položme otázku:  Má pro nás jeskyně v dnešní době nějaký význam? 

Samozřejmě, pro odtajnění minulosti, ale nejen pro tento zájem jsou skalní prostory 

využívány. Překvapivě i dnes v určitých kulturách jsou jeskyně územím přímo sloužící 

společnosti. Například v Austrálii a Oceánii se jeskyně využívají jako sídliště, převisy jako 

originální obrazárny a především v Oceánii jsou skalní dutiny známé jako místa 

k pohřbívání. Tento zvyk má Oceánie podobný s Velikonočními ostrovy, kde také každý 

rod má svou jeskyni, zde se po smrti krom ostatků ukládají také osobní předměty 

nebožtíků. 

      V teplých oblastech se však využívají skalní prostory jinak. Africkým zemědělcům, 

pastevcům, lovcům a sběračům slouží jeskyně jako chlévy, seníky a sýpky, na Sahaře zase 

v jeskyních pěstují včelstvo. Přesuneme-li se na americký kontinent, tady vidí obyvatelé 

v jeskyních sídla nadpřirozených sil a proto jsou tyto prostory příhodné pouze                  

pro náboženské obřady a pohřby určitých kultur. 

      U nás, v České republice slouží jeskyně jako turistické oblasti. Dnes                             

je zpřístupněných 11 jeskyní, kde na návštěvníky čeká vyškolený průvodce, jenž                

je provede tajemnými chodbami, seznámí s historií jeskyně, upozorní na všechny důležité 

věci a na místa, kde si můžete pro štěstí vhodit drobnou minci.  

       Jeskyně se však nevyznačují pouze jako prostory se zvláštním klimatem, ale také 

zvláštní akustikou, proto se tyto prostory využívají také při pořádání koncertů klasické 

hudby  a pop music. K nelibosti ochránců přírody došlo k proměně v koncertní síně např.    

u Koněpruských a Kateřínských jeskyň v Moravském krasu.  

      Je toho však opravdu dost, co by se ještě dalo dodat, tuto práci ale ukončím tím, proč 

jsem si vybrala zrovna toto téma. Musím přiznat, že původní návrh práce byl jen                 

o jeskyních, o jejich vývoji a o samotné krasologii jeskyní, ale zároveň jsem chtěla psát       

o něčem, co není až tak známé, ale zajímavé. I když shánění informací nebylo tak lehké, 
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jak jsem myslela, některé poznatky jsem získala přímo od Prof. Ing. Václava Matouška, 

Csc., autora významných děl, zaměřených na speleologii  a archeologii. Díky této práci 

jsem tedy získala kontakt na tohoto spisovatele a odborníka jeskyní, seznámila jsem             

se dokonce i s jinými jeskyňáři, zkoumající především v Moravském krasu, stala jsem                         

se registrovaným uživatelem Českého speleologického klubu (www. Speleo.cz), a nejen  

tímto jsem dostala větší přehled o speleologii.  Také jsem se dozvěděla, že o vlastních 

úspěších a samotných bádáních se speleologové baví celkem neradi, je to vlastně jejich 

taková „třináctá komnata“. Možná i tato skutečnost mě „vyburcovala“ k tomu, abych 

přinejmenším okrajově odhalila minulost a vývoj tohoto zajímavého oboru. Doufám tedy, 

že se  mi to alespoň trochu povedlo….  
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