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Summary 
 

This thesis treats of a proposal the possible development of a tour route 
of the Bozkov Dolomite Caves and their surroundings, which aims to increase 
tourism in this area. The thesis deals with the evolution of these caves, the 
history of the discovery and the accessing. Then there is described the 
existing guided tour, the karst decoration and the other attributes, which point 
to their uniqueness. This thesis mentions the speleological research and 
surveys that were carried out in the caves and also the overall utilisation of the 
caves. In conclusion there is proposed a new tour in the surroundings of the 
caves, which should be help to their higher attendance. 
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Anotace 
 

V předložené práci je zpracován návrh možného rozvoje prohlídkové 
trasy Bozkovských dolomitových jeskyní a jejich okolí, jehož cílem je 
zvýšení turistického ruchu v této oblasti. Bakalářská práce pojednává o 
vzniku těchto jeskyní, historii objevení a zpřístupňování. Následně je popsána 
stávající prohlídková trasa, krasová výzdoba a další atributy, které poukazují 
na jejich jedinečnost. V bakalářské práci jsou zmíněny speleologické 
výzkumy a průzkumy, které byly v jeskyních provedeny a také celkové 
využití jeskyní. V závěru práce je navržena nová prohlídková trasa v okolí 
jeskyní, která by měla dopomoci k jejich vyšší návštěvnosti. 
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1 ÚVOD 

     V České republice je evidováno více než 3 500 jeskyní. Většina z nich má mimořádný 

význam, neboť představují nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a 

mineralogické fenomény, ale jsou zde zachovány i doklady o vzniku a vývoji života, o 

vzniku a vývoji lidské kultury. 

     Všechny jeskyně v ČR jsou chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny ČR [17]. 

     Čtrnáct z nich je turisticky zpřístupněných a jsou v péči Správy jeskyní ČR (obr. 1). 

Mezi těchto čtrnáct veřejnosti zpřístupněných jeskyní patří i Bozkovské dolomitové 

jeskyně, které v roce 2009 oslavily již 40. výročí zpřístupnění. 

     Tyto jeskyně se nacházejí v malé obci Bozkov, která leží mezi Krkonošemi a Českým 

rájem, známými a hojně turisty navštěvovanými rekreačními oblastmi. Domy a chalupy 

jejích obyvatel jsou rozsety v malebné krajině Podkrkonoší, kterou modelovaly především 

zdejší říční toky. Ty se dnes vinou v hlubokých údolích, pojmenovaných podle nich - údolí 

řek Vošmendy, Kamenice a Jizery. 

     Náhodný objev při odstřelu v malém lomu před více než půlstoletím učinil z Bozkova 

atraktivní turistické místo. Byly zde objeveny dolomitové jeskyně, které nemají v celé 

zemi konkurenci. Jsou nejdelšími a dosud objevenými dolomitovými jeskyněmi v České 

republice, mají největší podzemní jezero v Čechách a také unikátní výzdobu stěn a stropů, 

vytvořenou procesem nazvaným selektivní koroze [3]. V celé severní části Čech jsou také 

jedinými veřejnosti zpřístupněnými jeskyněmi, které si ročně prohlédne více než 70 tisíc 

návštěvníků. To sice není malé číslo, ale přeci jen by bylo dobré, kdyby se tento počet ještě 

navýšil. To je také hlavním úkolem této bakalářské práce - navrhnout  možný rozvoj 

prohlídkové trasy Bozkovských dolomitových jeskyní a jejich okolí s cílem zvýšit 

turistický ruch v této oblasti. Plusem polohy Bozkovských jeskyní je to, že se rozprostírají 

jak v Českém ráji, tak na západní straně Krkonoš, což lze využít k vyšší návštěvnosti 

jeskyní. 

     V této práci se bude dále hovořit o dané oblasti a o její geografické charakteristice, o 

její poloze z hlediska České republiky, o jejím geologickém vývoji a následně o samotných 

jeskyních, čím jsou tak zvláštní a jedinečné, kdy a jak vznikly, jak a kým byly objeveny, 
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kdy byly zpřístupněny turistické veřejnosti, jak vypadá jejich prohlídková trasa, jak bohatá 

je jejich krasová výzdoba a jaké další unikáty se v nich nacházejí. Také bude zmíněno, jaké 

výzkumné a průzkumné práce byly v jeskyních provedeny. Nakonec bude vybráno několik 

zajímavých míst a pamětihodností v jejich okolí, které by bylo možné v dané oblasti 

navštívit. 
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2 CHARAKTERISTIKA OBLASTI 

2.1 Poloha 

     Bozkovské dolomitové jeskyně se rozkládají v severozápadních Čechách, v Libereckém 

kraji, na severovýchodním okraji obce Bozkov (obr. 2) ve svahu plošiny Na Vápenci, 

v nadmořské výšce 425 až 485 metrů n. m. (vchod 452 metrů n. m.) na výměře 5,24 

hektarů a jsou tak nejrozsáhlejším známým a jediným veřejnosti zpřístupněným jeskynním 

systémem tohoto území. 

     Obec Bozkov je středně velkou podhorskou obcí s přibližně 580 obyvateli [9] a nachází 

se přibližně 8 km severně od města Semily (obr. 3). Obec leží schoulená v pohostinné 

 podkrkonošské  krajině, přesněji v předhůří Jizerských hor a západních Krkonoš, ale zato 

vysoko nad údolími řek Kamenice a Vošmendy [14]. 

     Bozkovské jeskyně náleží do karsologické oblasti „Kras povodí Kamenice a 

Železnobrodska“, která je vázána na izolované ostrovy karbonátových hornin v Bozkovské 

vrchovině, která je součástí Železnobrodské vrchoviny Krkonošského podhůří [6]. 

     Tyto jeskyně jsou zároveň součástí chráněné krajinné oblasti Český ráj a také zasahují 

do západní části pohoří Krkonoše. 

2.1.1 Český ráj 

     Český ráj leží 50 km severovýchodně od Prahy. Geograficky je ohraničen spojnicí 

Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Sychrov, vrch Kopanina, Železný Brod, Semily, 

Nová Paka, Jičín, Sobotka a Mnichovo Hradiště. Na východě tento region přechází v 

Podkrkonoší a na severu je ohraničen pásem Jizerských hor a Krkonoš. 

     Mimořádná členitost krajiny s charakteristickými skalními městy, rostlinnými a 

živočišnými společenstvy byla hlavním motivem pro vyhlášení první chráněné krajinné 

oblasti, která byla vyhlášena roku 1955. Jejím posláním je ochrana geomorfologických 

hodnot, zachování typického vzhledu krajiny a udržení celkové biologické rozmanitosti 

[10]. 

     Chráněná krajinná oblast Český ráj nepatří mezi geologicky rozmanitá území. 

Základem skalních měst jsou kvádrové pískovce, které vznikly zpevněním písku 
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naplaveného do druhohorního moře. V třetihorách tu probíhala sopečná činnost, kdy horká 

láva vypálila a nadzdvihla okolní sedimenty. Protože jsou sopečné horniny pevnější než 

usazeniny v jejich okolí, byly při zvětrávání a odnosu vypreparovány a tvoří kopce. Ze 

třetihor pocházejí také nánosy říčních štěrkopísků, které často leží vysoko nad dnem 

dnešního údolí, ze čtvrtohor pak uloženiny říčních sedimentů, relikty spraší navátých v 

dobách ledových, suťových plášťů a smíšených svahovin. V současné době převládá 

zvětrávání a odnos. Nové horniny vznikají jen usazováním v rašeliništích a slatiništích 

nebo srážením vápenců ze silně zmineralizovaných pramenů [16]. 

     Tato oblast je geomorfologicky naopak velice pestrá. Prolínají se zde pahorkatiny, 

vrchoviny i kotliny. Unikátem jsou pískovcová skalní města, četné kaňony a údolí s 

vyvinutými nivami. Povrch byl modelován ve třetihorách kernými pohyby v blízkosti, i 

přímo na Lužické poruše. Proniknutím pískovců vulkanickými tělesy a žilami vznikly 

vrchy, jako např. Vyskeř či Mužský vrch, ale také dominanta Českého ráje - Trosky. Na 

modelaci terénu se výrazně podílela významně se měnící řečiště toků. Zvětráváním a 

odnosem kvádrových pískovců vznikla skalní města. K zajímavým prvkům skalních měst 

patří jeskyně, pseudozávrty, skalní brány a okna [10]. 

     Území Českého ráje leží v povodí Labe, v dílčím povodí Jizery a s malou částí jižních 

svahů Prachovských skal v dílčím povodí Cidliny. Charakteristickým znakem Jizery je 

výskyt i několika povodňových průtoků během roku. Zpravidla je to z důsledku jarního 

tání sněhu a v průběhu roku jsou povodňové průtoky způsobeny vysokými srážkami v 

horských oblastech. Druhým významným tokem a základem hydrografické sítě je 

Žehrovka, pramenící v Prachovských skalách. V pořadí třetím nejdůležitějším tokem je 

Libuňka, která protéká chráněnou krajinnou oblastí od Libunce až k Pelešanům. 

     Oblast se nachází ve dvou klimatických oblastech, v chladném a mírně teplém. Největší 

část území je řazena do mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 

od 7 do 8°C. Průměrný roční úhrn srážek je 550-700 mm [16]. 

     Dnes je tato krajina jedním ze symbolů České republiky a zdejší chráněná krajinná 

oblast patří mezi nejnavštěvovanější. A zatímco původní CHKO byla vyhlášena na 95 km2, 

dnes, po rozšíření v roce 2002, se rozprostírá na dvojnásobné ploše. 

     Ve vyvřelých horninách Českého ráje navazujícího Podkrkonoší jsou mnohá naleziště 

achátů, ametystů, jaspisů, chalcedonů a jiných drahých kamenů. Český ráj byl v roce 2005 
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vyhlášen i prvním geoparkem UNESCO v rámci České republiky. Geopark Český ráj se 

nachází na podstatně větší ploše než samotná chráněná krajinná oblast a je pro region od 

Mnichova Hradiště po Novou Paku a od Jičína po Bozkovské jeskyně jednou z největších 

výzev do budoucna [10]. 

2.1.2 Krkonoše  

     Krkonoše se nacházejí na severovýchodě Čech podél státní hranice s Polskem. Jsou 

nejvyšším pohořím střední Evropy severně od Alp. Jedná se o poměrně malé pohoří, 

vytváří souvislé pásmo dlouhé asi 35 km a široké méně než 20 km. Jeho rozloha na české 

straně činí 454 km2, na straně polské pak 177 km2. Česká část je členitější a mírnější oproti 

té polské, která spadá příkrými a krátkými svahy ze Slezského hřbetu přes Krkonošské 

podhůří do rozsáhlé Jelenohorské kotliny [13]. Nadmořská výška Krkonoš se pohybuje 

v rozmezí od cca 300 metrů n. m. do 1602 metrů n. m. Nejvyšším vrcholem je Sněžka, 

která je zároveň i nejvyšší horou České republiky. 

     Krkonošský hřeben začíná na západě Novosvětským průsmykem (888 metrů n. m.) a je 

tvořen dvěma významnými hřbety. Prvním je Hraniční hřbet, po jehož ose prochází státní 

hranice a nachází se zde většina nejvyšších vrcholů Krkonoš. Druhým je Český hřbet. 

Krkonošský hřeben končí na východě Královeckým sedlem (516 metrů n. m.). Hranici 

mezi západními a východními Krkonošemi tvoří údolí řeky Labe u města Špindlerův 

Mlýn. Krkonoše se dělí na Krkonošské rozsochy, Krkonošské hřbety a Vrchlabskou 

vrchovinu [18]. 

     Krkonoše patří z geologického hlediska do jediného celku, zvaného krkonošsko-

jizerské krystalinikum. Převažují v něm krystalické břidlice, jako např. svory, fylity, 

kvarcity a krystalické vápence, starohorního až prvohorního stáří. Pro vznik Krkonoš měly 

velký význam horotvorné procesy v prvohorách, kdy před asi 400 milióny lety po poslední 

silurské mořské záplavě, se Krkonoše staly souší a to již natrvalo. V té době došlo k tzv. 

kaledonskému vrásnění, které určilo hlavní rysy krkonošského krystalinika. Během 

pozdějšího, variského vrásnění došlo k velmi významnému procesu, kdy do jádra 

krystalických břidlic vniklo žulové magma a vytvořilo krkonošský žulový masiv o 

mocnosti až 5 km. Ve starších čtvrtohorách došlo v celé Evropě k výraznému ochlazení a k 

nástupu ledových dob. Chladné klima podpořilo vznik místních údolních ledovců alpského 

typu. Ledovce přeměnily úzká horská údolí na široké ledovcové trogy, což jsou údolí 
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mající tvar písmene U. V pozdějším mírném klimatu se na povrchu hor uplatňovala 

zejména vodní eroze, avšak i různé typy svahových procesů. Významným produktem 

čtvrtohorní éry jsou hřebenová rašeliniště, jejichž celková plocha dosahuje téměř 300 

hektarů. Hřebenová rašeliniště Krkonoš mají výrazný severský tundrový charakter a 

sehrála významnou roli při utváření zdejší fauny i flóry [13]. Na území pohoří Krkonoše se 

vyskytují reliktní a endemické druhy rostlin a živočichů. 

     Krkonoše se nacházejí v mírném klimatickém pásmu, kde vedle střídání ročních období 

je výrazný i vliv Atlantického oceánu a převládajících západních větrů, které podmiňují 

silnou proměnlivost počasí. Někdy zde dochází k teplotní inverzi, kdy je ve vyšších 

polohách slunečno a teplo, zatímco v údolích leží chladný vzduch a páry v ovzduší 

kondenzují v mlhu [8]. 

     Krkonoše tvoří přirozené rozvodí mezi Severním a Baltským mořem. Pramení zde řeky 

Labe, Malé Labe, Úpa, Jizerka a Mumlava, ale také Kamienica a Łomniczka. 

     Pro své mimořádné přírodní bohatství bylo území Krkonoš 17. května 1963 vyhlášeno 

národním parkem. Na území Krkonoš se nachází jak Krkonošský národní park (KRNAP), 

tak i Karkonoski Park Narodowy (KPN), založený v roce 1959. KRNAP je členěn do 1., 2. 

a 3. ochranné zóny, kde 1. zóna je nejcennější a spadá na ní nejpřísnější režim ochrany. Na 

území Krkonoš je vyhlášena též ptačí oblast a významné ptačí území, které pokrývá celou 

oblast biosférické rezervace resp. národního parku včetně ochranného pásma. 

     K dalším zajímavostem Krkonoš patří také řada památek budního hospodaření a lidové 

architektury, stejně jako několik historicky a urbanisticky zajímavých měst v podhůří, jako 

jsou Vrchlabí, Jilemnice, Hostinné, Trutnov a další [18]. 

2.2 Geologický vývoj  

     Složitý geologický vývoj Krkonoš a Krkonošského podhůří, tj. území geologicky 

označovaného krkonošsko-jizerské krystalinikum (obr. 4), lze sledovat zhruba od konce 

starohor, tj. v průběhu přibližně 541 miliónů let. Tehdy a v následujícím období starších 

prvohor (v kambriu, ordoviku, siluru a snad i v devonu) byla oblast součástí rozsáhlé 

mořské pánve, ve které se usazovala mocná souvrství jílovitých a písčitých hornin. 
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     V příhodných podmínkách čistého a teplého moře se rozvíjely také rozsáhlé kolonie 

korálů a dalších živočichů, z jejichž nahromaděných vápnitých schránek postupně vznikaly 

vrstvy karbonátových hornin. Občas sedimentaci doprovázel podmořský vulkanismus 

s výlevy láv a hromaděním sopečného popela [5]. 

     Toto mořské období skončilo zhruba před 350 milióny lety nástupem variského 

vrásnění. Při něm nejprve novotvořené horninové komplexy zaklesly do větších hloubek 

zemské kůry, kde došlo k jejich tepelné a tlakové přeměně - metamorfóze, a poté byly 

horotvornými pochody opět vyzdviženy. V závěru tohoto neklidného období proniklo 

z hloubky do vyvrásněných hornin granitové magma, které vytvořilo krkonošsko-jizerský 

žulový pluton. 

     Vysoké horstvo metamorfovaných hornin bylo v následujících obdobích velmi rychle a 

intenzivně rozrušováno. Již v období karbonu se při jeho jižním okraji vytvořila 

podkrkonošská jezerní pánev, kde se na zvrásněném krystalinickém podkladu usazovaly 

štěrky a posléze písky a kaly přinášené z okolí. V následujícím období permu tuto 

sedimentaci provázely také výlevy tzv. melafyrových láv, po nichž zůstala četná 

vulkanická tělesa s výskyty podkrkonošských drahých kamenů [5]. 

     Po dlouhém období suchozemského vývoje došlo ve svrchní křídě k poslední mořské 

záplavě. V druhohorách se na plochém dně křídového moře usadilo několik set metrů 

mocné souvrství pískovců a dalších jemnozrnných sedimentů. Po ústupu křídového moře 

zůstalo území i nadále ploché bez větších výškových rozdílů. 

     Teprve intenzivní alpínské vrásnění, které v období třetihorního paleogénu probíhalo 

jižně a východně od Českého masívu, vyvolalo změny reliéfu i zde. Severní část území 

krkonošsko-jizerského krystalinika byla podél hlubokých zlomových linií vyzdvižena o 

více než 1000 metrů a vytvořila základ dnešních krkonošských hřbetů, obnovená sopečná 

činnost s výlevy bazických láv dala vzniknout výrazným krajinným dominantám, např. 

Kozákovu či Troskám. V této době se již také začala vytvářet dnešní síť vodních toků 

postupně se zařezávajících do podloží a vytvářejících dnešní hluboká údolí. 

     Tak byla postupně obnažena i tělesa vápencových hornin budoucích krasových ostrovů, 

a tím umožněn vznik jeskyní a ostatních krasových jevů [5]. 
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3 VZNIK A VÝVOJ JESKYNÍ  

3.1 Obecně o krasu a jeskyních 

3.1.1 Kras 

     Kras je geologické označení pro soubor osobitých tvarů a jevů vznikajících činností 

povrchové a podzemní vody v krajině, a to erozí a zejména korozí, jejíž podklad tvoří 

rozpustné horniny, jako např. vápenec, dolomit, sádrovec nebo halit. 

     Kras je také definován jako typ území, které je charakteristické podzemním 

odvodňováním a vysokým účinkem chemického rozpouštění krasových hornin, které 

společně s dalšími modelačními činiteli vytváří soubor svérázných povrchových i 

podzemních tvarů [12]. 

3.1.2 Krasové oblasti 

     Krasové oblasti byly v dávné minulosti často osídleny lidmi, kteří využívali jeskyní 

jako přirozených příbytků, ve kterých nalézali útočiště před nepřízní okolního prostředí. 

Jako důkaz osídlení jeskyní se do dnešních dnů zachovalo mnoho kosterních pozůstatků 

prapředků člověka, ale i jeho primitivní umělecké projevy v podobě nástěnných maleb [1]. 

     Krasové oblasti jsou málo zemědělsky úrodné, neboť v nich dochází k odstranění 

většiny zvětralinového pláště. Půdní profil je slabý a humus je častokrát odnášen vodou. I 

přes dostatečné srážky bývají oblasti poměrně suché, jelikož se zde voda nemá jak udržet a 

většinou se okamžitě dostává do vodní sítě, kterou je odváděna pryč z oblasti [12]. 

     Obnažená krajina krasových oblastí je náchylná podléhat chemickému zvětrávání, které 

je převážně dílem vody a vzdušného oxidu uhličitého CO2. Z chemického hlediska dochází 

k reakci vzdušného CO2 s vodou za vzniku slabé kyseliny uhličité H2CO3. Slabě 

koncentrovaná kyselina začne postupně rozrušovat vápencový podklad, se kterým přechází 

do další chemické reakce, během které se uvolňuje kationt Ca2+ a hydrogenuhličitanový 

aniont HCO3
-. Chemické rozrušení horniny neustále postupuje a umožňuje tak vytváření 

různých tvarů. Rychlost rozrušování horniny vlivem chemické eroze je ovlivněna celou 

řadou příčin, ať už se jedná o čistotu rozpouštěného vápence, jeho dostatečnou mocností a 
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rozsahem, dostatečně rovným terénem, celistvostí nebo humidním klimatem. Při 

dostatečném splnění těchto podmínek je umožněn vznik krasové oblasti [12]. 

     Při průchodu krasové oblasti lze rozeznat přítomnost podzemního krasu i přes vegetaci, 

která se může udržet na povrchu. Jedním z důkazů přítomnosti krasu, kromě okolních 

hornin, jsou vodní toky, které mizí v otvorech na svazích kopců nebo vpadají do 

mísovitých závrtů. Vodní tok se může na dlouhé kilometry ztrácet z povrchu a na jiném 

místě zničehonic vyvěrat jako pramen nebo jako vyvěračka [12]. 

3.1.3 Krasové jevy 

     Krasové oblasti jsou protkány mnohými geologickými útvary, které se dělí podle jejich 

vzniku na primární a sekundární krasové jevy. Krasové jevy vytváří, za vhodných 

fyzikálních a klimatických podmínek, voda, a to rozpouštěním - korozí, ale i mechanickým 

účinkem - zejména erozí, evorzí a řícením [1]. 

     Primární krasové jevy vznikají při přímém působení erozní činnosti vody. Na povrchu 

to jsou zejména škrapy a škrapová pole, geologické varhany, závrty, úvala, polje, 

pěnovcové kaskády, krasová údolí a kaňony, ponory a vývěry vod atd. V podzemí to jsou 

krasové kapsy, což jsou zcela zaplněné jeskyně. Dále mezi primární krasové jevy patří 

jeskyně, propasti a jejich systémy [17]. 

     Sekundární krasové jevy vznikají opětovným vysrážením rozpouštěného vápence 

z vodního prostředí a jejich opětovným návratem do pevného skupenství - sintr. 

Nejznámějšími sekundárními jevy jsou obecně krápníky, které se přesněji označují podle 

směru jejich růstu na brčko, stalaktit (roste od stropu jeskyně), stalagmit (roste ode dna 

jeskyně směrem vzhůru) a stalagnát (spojení stalagmitu a stalaktitu v jednolité těleso nebo 

nárůst stalagmitu až ke stropu jeskyně). Dále to jsou např. závoje, excentrické krápníky, 

jeskynní růžice, různé minerální výplně, které se souhrnně se označují jako speleotémy, a 

jiné sedimenty. Povrchovým sekundárním krasovým jevem jsou travertiny [17]. 

3.1.4 Jeskyn ě 

     Rychlost postupu erozní činnosti vody se přímo zvětšuje, čím více je narušena celistvost 

masívu. Vsakující voda, která se na zem dostává většinou v podobě srážek, postupuje po 

drobných puklinkách, které svojí erozní činností dále rozšiřuje. Svojí reakční schopností 
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voda rozleptává skálu, rozpouští minerály a odvádí je v podobě roztoku. Z drobných 

prasklinek se stávají pukliny. Následující eroze pukliny neustále zvětšuje, až v delším 

časovém horizontu začnou vznikat primární útvary, známé pod pojmem jeskyně. Jeskyně 

jsou tedy podzemní dutiny, vytvořené přirozenou cestou. Liší se tvarem, velikostí, 

umístěním v terénu, horninovým složením a řadou dalších charakteristik. Na celém světě 

by se nenašly dvě stejné [1]. 

     Průzkumem a mapováním jeskyň se zabývá věda o jeskyních, která se nazývá 

speleologie. Tato věda rozděluje jeskyně do dvou základních skupin na základě povahy 

hornin [11]. 

     První velkou skupinou jsou krasové jeskyně. Jejich vznik je spjat s erozí vody, která 

působí na horniny. Krasové horniny můžeme dál členit na podskupiny karbonátové a 

halogenní. Mezi karbonátové horniny patří vápenec CaCO3 a dolomit CaMg(CO3)2, 

v nichž se uplatňují fyzikální zákony a procesy. Pod halogenní pak patří anhydrit CaSO4, 

sádrovec CaSO4*2 H2O nebo halit NaCl, u nichž probíhají procesy chemické. 

     Druhou skupinou jeskyně jsou jeskyně nekrasové. Ty se rovněž rozdělují do dvou 

základních skupin. Jednak na jeskyně, které vznikly současně s horninou - bublinovité, 

lávové, korálové a na jeskyně vzniklé mechanickým rozšiřováním puklin nebo otvorů v 

rozrušené hornině - tektonické, mezivrstevní, příbojové a větrné. Erozním činitelem je zde 

písek unášený větrem [1]. 

3.1.5 Typy jeskyní 

     - ledové - jeskyně, ve kterých je výzdoba tvořena zmrzlým ledem; klasické krápníky 

jsou vlivem nízkých teplot potlačeny a jsou nahrazeny ledovými krápníky a plochami 

     - podmořské - jeskyně, které vznikají chemickým rozpouštěním slané vody; většinou 

jsou zcela zaplaveny, a tak u nich nedochází k tvorbě sekundárních útvarů 

     - podzemní - krasové jeskyně s typickou krasovou výzdobou značného rozsahu, 

vznikají převážně ve vápencových oblastech, ale také v solném krasu, v dolomitech atd. 

     - pseudokrasové - speciální jeskyně, které nevznikly rozpuštěním hornin, jedná se o 

krasové jevy vytvořené v nekrasových horninách [11] 
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3.1.6 Jeskynní komplexy 

     Voda vsakující z povrchu do podzemí rozšiřuje původní puklinové systémy a vytváří 

jeskynní komplexy. 

     Tlačící masa horniny v nadloží se může vlivem své vlastní váhy zbortit do vzniklého 

tunelu. Tak nastává zřícení jeskynního stropu. Následné zřícení dává vzniknout novému 

krasovému útvaru, který se nazývá propast, tedy pokud dojde k propojení se zemským 

povrchem. Propast se tak stane přirozeným vstupem do jeskyně. Jestliže se zřícená část 

nepropojí se zemským povrchem, vzniká velký klenutý prostor, který se nazývá dóm [11]. 

     Po poklesnutí hladiny spodní vody mohou vzniknout prostory, které jsou vyplněny 

vzduchem, ale do kterých i nadále prosakuje vsakující se voda z povrchu, která je nasycena 

rozpuštěnými minerály. Vlivem změny z některého parametru (teploty, tlaku a dalších) se 

z vody začne opětovně vylučovat CO2, což má za následek srážení rozpuštěných minerálů 

a vznik výzdoby jeskynních prostorů a dalších jeskynních útvarů. 

     Pro existenci jeskyní je důležitá hladina podzemní vody, jelikož její kolísání může mít 

za následek vznik pater v jeskynním komplexu. Pokud byla hladina podzemní vody 

například výše, docházelo k rozpouštění skály v určité výšce. Poté, co hladina podzemní 

vody klesla, došlo k rozpouštění o několik metrů níže, což mělo za následek vznik dalšího 

patra. Tento jev se může několikrát opakovat, což dává vzniku vícepatrovým jeskyním 

[11]. 

3.2 Kras Krkonoš a krkonošského podh ůří 

     Kras této oblasti vytvořila v průběhu miliónů let voda v poměrně malých tělesech 

krystalických vápenců a dolomitů nacházejících se v mocném souvrství fylitů, zelených 

břidlic a dalších přeměněných hornin tzv. krkonošsko-jizerského krystalinika. Území, které 

je budováno těmito horninami, leží na tektonické poruše při styku náhorní roviny 

s přilehlým údolním svahem Vraštilovského potoka. Série nevelkých krasových těles zde 

vystupuje na zemský povrch ve dvou nesouvislých pruzích západovýchodního směru. 

     Jeskyně v nich byly nalezeny zejména v okolí Železného Brodu, Bozkova, Jesenného, 

Poniklé, Vrchlabí, Svobody nad Úpou a Horních Albertic, severněji pak ještě v okolí 
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Rokytnice nad Jizerou a Strážného. Největší z nich jsou Bozkovské dolomitové jeskyně, 

které jsou v této oblasti také jako jediné přístupné veřejnosti [5]. 

     Systém Bozkovských dolomitových jeskyní vznikl silnou korozivní činností podzemní 

vody v čočkovitém tělese vápnitých dolomitů, metamorfovaných a místy silně 

prokřemenělých. Nepravidelné těleso je protaženo ve směru východ-západ, o rozměrech 

400 x 300 metrů a mocnosti více než 100 metrů, tvoří nažloutlý, jemnozrnný, v různé míře 

křemitý vápnitý dolomit, prostoupený žilkami křemene a polohami křemenců. Část 

dolomitového tělesa při okraji plošiny je hluboce zvětralá, až do hloubky kolem 40 metrů 

je dolomit přeměněn na čisté písčité reziduum. Ostatní části kryjí svahové hlíny, jen na 

několika místech vystupují škrapové skalky. Nad jeskyněmi se vyskytují netypické 

závrtové deprese a propady, celý podzemní systém je odvodňován krasovým vývěrem. 

Jeskynní komplex tvoří dva relativně samostatné systémy chodeb, síní a dómů, které byly 

při zpřístupňování propojeny štolou a průkopy [6]. 

3.3 Vývoj Bozkovských jeskyní  

     Obecně lze rozlišit čtyři základní etapy vývoje jeskyní: vznik, rozšiřování, vyplňování a 

zánik. Ve skutečnosti se ale jedná o proces daleko složitější, jednotlivé jeho fáze se různě 

prolínají a případně i opakují, což je také případ Bozkovských dolomitových jeskyní. 

     V jeskyních jsou informace o vývoji území zaznamenány do průběhu a tvarů chodeb, 

do vrstev jejich sedimentárních výplní a zvětralin i do sintrových a krápníkových útvarů. 

Etapy a průběh geologického vývoje dokládají také rýhy a ohlazy na stěnách, závaly a 

zřícené skalní bloky. Jeskyně vznikaly po statisíce let pomalým procesem postupného 

rozpouštění vápnitého dolomitu prvohorního stáří slabě kyselou vodou, která vyplňovala 

podzemní dutiny [5]. 

     Vývoj podzemních krasových tvarů byl však omezen rozlohou a mocností poměrně 

malé dolomitové čočky, která je ohraničena nerozpustnými břidličnatými horninami - 

fylity a je součástí nesouvislého pruhu krasových (vápencových) hornin, táhnoucích se 

Podkrkonoším zhruba západovýchodním směrem. Díky tomu, že oblast leží v blízkosti 

lužické poruchy (tektonicky aktivní pásmo zhruba ve směru Český Dub - Jičín), byla 

v geologické minulosti postižena tektonickými pohyby a silnými zemětřeseními, jejichž 

projevy v podobě řícených stropů či rozlámané výzdoby je možné na řadě míst v jeskyních 
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přímo pozorovat. Ve čtvrtohorách byly některé dříve vytvořené volné podzemní prostory 

druhotně zaplňovány nánosy usazenin z povrchu [14]. 

     Raným vývojovým stadiem jeskyní byly mikroskopické kanálky vytvořené na 

puklinách horniny, které pomalu proudící voda po miliony let rozšiřovala až do podoby 

skutečných jeskynních chodeb. Náznaky prvotních jeskyní se místy zachovaly díky jejich 

zaplnění oxidy železa a manganu v podobě drobných větvičkovitých útvarů - dendritů. 

     Obecně jsou dolomity a dolomitické horniny odolnější vůči rozpouštění než vápence, 

takže jeskyně v nich běžně nevznikají. Mimořádná agresivita vod z krystalických hornin 

v okolí Bozkova však vytvořila největší jeskynní systém v dolomitech u nás. Počáteční 

tvary jeskyní vznikaly hluboko pod povrchem a byly zcela zaplněny vodou. Po zahloubení 

okolních údolí a snížení hladiny podzemní vody zůstaly výše položené prostory suché a 

částečně zaplněné nerozpustnými zbytky prokřemeněného dolomitu. Přitékající srážková 

voda k nim z povrchu postupně přinášela další zvětraliny a hlíny, takže se část jeskyní 

zcela zaplnila [5]. 

     K nejmladším útvarům pak patří krápníky a sintrové náteky, které pokrývají stěny a 

povrch starších hlinitých výplní. Moderními metodami datování se podařilo stanovit 

počátek vzniku bozkovských krápníků zhruba před 250 tisíci lety. Sintrové povlaky a 

krápníky se v jeskyni tvoří dodnes. Vůbec nejmladší jsou drobné jehličky vzácného 

minerálu aragonitu, které se vyskytují na několika místech v nezpřístupněných částech 

jeskyní. 

     V prostorách blízko pod povrchem došlo při promrzání v chladných obdobích čtvrtohor 

k rozsáhlému řícení stropů, opadu krápníkové výzdoby a místy i k úplnému zavalení 

prostor. Na jiných místech zase krápníkovou výzdobu znovu pomalu rozpouští agresivní 

voda [5]. 

3.4 Selektivní koroze  

     Pro Bozkovské jeskyně jsou typické zvláštní členité tvary chodeb i jejich detailní 

modelace vytvořená procesem selektivní koroze (obr. 5). Vlivem silného prokřemenění 

dolomitu nemohlo probíhat jeho rozpouštění stejnoměrně. Nerozpustné žíly křemene i celé 

polohy křemenců, jakož i hustá síť jemných křemenných žilek, kterými je hornina 

prostoupena, byly vodní korozí obnaženy a vypreparovány do podob různě silných 
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lupínků, lišt, říms, síťových či plástevnatých struktur, které zejména na stěnách a stropech 

Nových jeskyní vytváří ojedinělé útvary. Mocnější křemité polohy tvoří místy pevné stěny 

prostor, omezují šířku chodeb a diktují jejich směr, např. v Blátivé chodbě, v Loupežnické 

jeskyni a zejména ve veřejnosti nepřístupných Vánočních jeskyních [5]. 

3.5 Dolomit (vápnitý dolomit) 

     Je karbonátová (uhličitanová) hornina tvořená směsí minerálů kalcitu CaCO3 a 

dolomitu CaMg(CO3)2. Vznikla přeměnou usazených vápencových hornin dávných moří 

za přínosu hořčíku. Dolomitové těleso v Bozkově bylo v průběhu opakovaných 

horotvorných procesů navíc postiženo silným prokřemeněním [5]. 
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4 BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYN Ě 

4.1 Základní údaje 

     - nacházejí se na severním okraji obce Bozkov ve svahu plošiny Na Vápenci (485 metrů 

n. m.), 

     - vznikly silnou korozivní činností podzemní vody v čočkovitém tělese vápnitých 

dolomitů, metamorfovaných a místy silně prokřemenělých 

     - tvoří dva poměrně samostatné systémy jeskynních chodeb a síní, které byly při 

zpřístupňování propojeny průkopy a dlouhou štolou 

     - jsou v nejnižších částech trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší 

v Čechách 

     - jsou unikátní také neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými 

formami těchto útvarů 

     - jsou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1060 metrů a výškovým rozpětím 43 

metrů nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice 

     - mají 350 metrů dlouhý veřejnosti zpřístupněný okruh s dobou prohlídky 45 minut 

     - mají teplotu vzduchu 7,5 - 9 °C, vlhkost 96 - 100 % a teplotu vody v jezerech 8 °C 

     - byly v roce 1999 prohlášeny národní přírodní památkou 

     - ročně navštíví více než 70 tisíc návštěvníků [5] 

4.2 Historie objevování a zp řístup ňování 

     Historie objevu jeskyní není nijak dlouhá ani temná. Oproti jiným známým jeskyním na 

území Čech, byly Bozkovské jeskyně poprvé spatřeny krátce po druhé světové válce. První 

jeskynní prostory byly objeveny roku 1947 po odstřelu vápence v místním malém lomu 

založeném na svahu plošiny Na Vápenci, 1 km na sever od Bozkova. Byla zde objevena 

dutina z větší části zavalená kameny a hlínou [14]. 

     Ústní zmínky o prvních, později zcela odlámaných prostorách se datují do roku 1944, 

kdy lom provozovala německá firma. Ovšem první písemně doložený objev je až z roku 

1947. Místní nadšenci v čele s Josefem Kurfiřtem, Richardem Havlem a Josefem 

Dolenským (obr. 6) zde začali postupně odkrývat nehluboko pod povrchem puklinové 
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podzemní chodby a dutiny. Díky jejich neúnavné a obětavé činnosti byly tyto prostory 

uchráněny před odtěžením a byly postupně dál zkoumány. 

     Po deseti letech, přesně 21. září 1957, se tito jeskyňáři balvanitým závalem prokopali 

do větších volných prostor Starých jeskyní (obr. 7). Objevná cesta je vedla přes část, 

kterou nazvali Bludiště, do krápníky bohatě zdobené puklinové jeskyně, později nazvanou 

Překvapení. Nazvali ji tak proto, že zde poprvé našli krápníkovou výzdobu [5]. 

     Objev jeskyní byl v roce 1957 oznámen Prezídiu ČSAV. Na dalším intenzivním 

výzkumu Bozkovských jeskyní pracovali speleologové Krasové sekce Společnosti 

Národního muzea v Praze pod vedením Františka Skřivánka a Ing. Karla Valáška. Přitom 

byla k vyhledávání jeskyní také poprvé úspěšně použita elektroodporová geofyzikální 

měření. Na základě tohoto průzkumu byla kopanými sondami v roce 1958 objevena další 

část, do této doby izolovaného systému a to Nová jeskyně s největším podzemním jezerem 

v Čechách ve 24 metrů dlouhém a 14 metrů vysokém Jezerním dómu [6]. 

     Počátkem šedesátých let minulého století byla již probádána převážná část bozkovského 

podzemí, které je známé i dnes. Dr. Skřivánek vedl již jako zaměstnanec Státního ústavu 

ochrany přírody a krajiny další výzkum krasu, směřující k jeho zpřístupnění veřejnosti. 

Před zpřístupněním jeskyní však čekaly na jeskyňáře ještě dva náročné úkoly. Prvním bylo 

umělé snížení hladiny podzemních vod. Tento odvážný potápěčský průzkum byl 

uskutečněn Jiřím Kuklou, který dlouhodobými čerpacími pokusy snížil vodní hladinu 

podzemního jezírka o 5 metrů. Toho bylo dosaženo průkopem Kramářovy vyvěračky 

v roce 1959 a instalací regulačního zařízení. Druhým úkolem bylo vyhloubení štoly a 

následné propojení obou nezávisle na sobě objevených podzemních systémů - Starých a 

Nových jeskyní. Spojnicí se stal 50 metrů dlouhý, mírně ukloněný ražený tunel, kterým 

dnes návštěvníci procházejí. Projekt zpřístupnění vypracovala Krasová sekce ve spolupráci 

s Rudným projektem, který v letech 1965-1968 realizoval podnik Výstavba 

kamenouhelných dolů Kladno. V průběhu zpřístupňovacích prací i při pozdějších 

speleologických průzkumech byly objeveny ještě další části jeskyní, např. v roce 1960 

Vánoční jeskyně, v letech 1966-1967 jeskyně Větrná a Podvodní prostory [6]. 

     Dne 2. května 1969 byly Bozkovské dolomitové jeskyně slavnostně otevřeny pro 

veřejnost a od té doby si je prohlédly více než 2 milióny návštěvníků [14]. V současné 

době jsou třetí nejnavštěvovanější památkou v regionu. 
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4.3 Prohlídková trasa  

     V současné době je celková známá délka podzemního systému Bozkovských jeskyní 

1 060 metrů, upravený a elektricky osvětlený okruh podzemím je dlouhý cca 350 metrů a 

spojuje všechny atraktivní části jeskyní. Do jeskyně se sestupuje po betonových schodech 

se zábradlím. Prohlídkový chodník prochází nejzajímavějšími a nejkrásnějšími částmi 

dosud objevených prostor (obr. 8, obr. 9). 

     Za vchodem do Nových jeskyní se vstupní chodba rozšiřuje v síň s vysokým stropem 

zvanou Kaple. Její stěny pokrývá různobarevná sintrová poleva, které vévodí útvar 

Zkamenělý orel. Nejsevernější část Nových jeskyní se vzhledem k ubíhajícímu svahu 

téměř dotýká povrchu, její strop je místy silný pouhé 3 metry. Tomu odpovídá řícený 

charakter prostor, postižených mrazovou destrukcí [5]. 

     Jen pár schodů dál je Půlnoční jeskyně s namodralým osvětlením ultrafialovými 

lampami, které zvýrazňují žíly kalcitu a bílých sintrů vystupující ze skalních stěn. 

     Následující Jeskyně Za prahem leží nejblíže k povrchu, takže její výzdoba je patrně 

pohřbena pod zřícenými skalními bloky. Dál vede chodník kolem Mechové zahrádky (obr. 

10) na Křižovatku, za kterou pokračuje Souběžnou chodbou se zajímavou modelací stropů 

a Pirátskou chodbou s výrazně vystupující křemennou římsou do efektně osvětlené jeskyně 

zvané Peklo (obr. 11). Hned za ní v hloubce svítí modrozelené hladiny dvou Labutích 

jezírek. Za jezírky je třeba projít pozoruhodně modelovanou chodbou kolem nepřístupných 

prostor Betléma do Loupežnické jeskyně [5]. 

     Následuje Blátivá chodba (obr. 12) se skalním výklenkem zvaným Chlebová pec a 

neobvykle zbarvenými sintrovými útvary na stěnách. Zde končí prohlídka Nových jeskyní, 

charakteristických především unikátními útvary křemenných lišt, říms a síťových struktur. 

     Z Křižovatky chodeb vede 50 metrů dlouhý uměle proražený tunel (obr. 13) do Starých 

jeskyní. Staré Bozkovské jeskyně tvoří navzájem se křížící úzké puklinové chodby, které 

sledují směr hlavních, většinou strmých až svislých poruch směru SV-JZ, SZ-JV. V jeho 

výklencích jsou vstupy do veřejnosti nepřístupných propasťovitých prostor severněji 

položené Větrné jeskyně a průhled do sluje se zbytky původní výdřevy, odkud poprvé 

pronikli objevitelé do jeskyně. 
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     Staré Bozkovské jeskyně jsou svrchním patrem jeskynního systému. Hned na počátku 

poutá pozornost výrazný sintrový blok se stalagmitem nazývaným Prušácká přilba (obr. 

14). V její spodní části je sintrem zalitý úlomek krápníkové záclonky, který se kdysi, 

patrně při horotvorných pohybech, odlomil ze stropu. 

     Východní část Starých jeskyní je uzavřena rozsáhlými řícenými prostorami zvanými 

Bludiště. Nadložní masiv je zde rozvolněn až k povrchu, jeskyní prostory jsou pouze 

dutinami mezi zřícenými bloky. Jen místy se zachovaly zbytky původních korozních tvarů 

a chodeb. Do podzemí zasahují četné kořeny stromů. Kolem Bludiště, labyrintu zřícených 

mohutných skalních bloků, kterým vedla první cesta objevitelů, zatáčí chodník do jeskyně 

Překvapení (obr. 15). Její bohatá krápníková výzdoba (obr. 16, obr. 17, obr. 18) uprostřed 

dolomitových stěn byla skutečným a nečekaným překvapením pro objevitele i geology. 

Řada stalaktitů na čelní stěně tvoří Bozkovské varhany, pod nimi v popředí stojí stalagmity 

Palec a Ukazovák (obr. 19). Ve stropě je několik heliktitů, excentrických krápníků, 

rostoucích bez ohledu na zemskou přitažlivost. Největší z nich má jméno Bílá myška (obr. 

20). 

     V následující Listopadové chodbě „vytéká“ ze stěny sintrový vodopád (obr. 21) a nelze 

přehlédnout stalagnát připomínající raketu. V nenápadné odbočce se skrývá bozkovský 

unikát přiléhavě nazývaný Sloní uši (obr. 22). Nažloutlé světlo, prostupující touto 

rozměrnou, ale slabounkou sintrovou záclonou, i rozmanitá krápníková výzdoba dodávají 

místu okouzlující atmosféru. Prohlídka Starých jeskyní končí cestou kolem stalagmitů 

Rokokových panenek a Perníkové chaloupky. 

     Působivým vrcholem prohlídky Bozkovských jeskyní je nepravidelně oválná prostora, 

nazvaná Jezerní dóm s největším českým podzemním jezerem (obr. 23), nacházející se ve 

východní části Nových jeskyní. Na vzniku Jezerního dómu se podílelo zejména řícení 

korozí silně postižených stropních bloků, které spolu s křemenným reziduem leží na dně 

jezera. Pod stěnami dómu zabíhají menší dutiny a propasťovité kanály do hlubších, trvale 

zaplavených částí systému, nazvaných Podvodní jeskyně, uložené 428 metrů n. m. 

V modrozelené hladině průzračně čisté vody, vyplňující největší dosud objevenou prostoru 

jeskyní, se zrcadlí skalní stěny dómu i nízké stropy Kuklových prostor (obr. 24). Jezero má 

rozlohu 14 x 24 metrů, průměrnou hloubku 140 cm a teplota jeho vody se pohybuje okolo 

8 °C. Plocha hladiny jezera činí 320 m2. Na hladinu jezera navazuje poslední prostora 
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prohlídkové trasy - Mládežnický dóm. Pod ním leží nejhlubší dosažené jeskynní prostory, 

za normálního vodního stavu však zcela zatopené [5]. 

4.4 Krasová výzdoba  

     Sintrové a krápníkové útvary v jeskyních tvoří kalcit, vznikající krystalizací uhličitanu 

vápenatého ze skapávající vody, která do jeskyní z povrchu prosakuje drobnými puklinami 

a cestou rozpouští krasovou horninu. Analýzou bylo zjištěno stáří nejspodnějších vrstev 

sintru ve Starých jeskynních cca 230 tisíc let, převážná část výzdoby je však mnohem 

mladší. Protože v bozkovských dolomitech je kalcitu méně než v čistých vápencích, tvořila 

se zdejší výzdoba mnohem pomaleji a v menším rozsahu než v jiných krasových jeskyních. 

Přesto zde vytváří rozmanité a často unikátní útvary [5]. 

     Výše položené Staré jeskyně reprezentuje několik generací mohutnější výzdoby 

v podobě hůlkových stalaktitů, stalagmitů, pagodovitých sintrových útvarů, rozměrných 

záclon (obr. 25), náteků a podlahových sintrových desek. Ve stropních puklinách se 

objevují pokroucené tvary excentrických krápníčků - heliktitů. Starší generace krápníkové 

výzdoby jsou postiženy destrukcí. Odlomené stalaktity a záclonky jsou zachovány ve 

vrstvách mladších podlahových sintrů. 

     Krasová výzdoba Nových jeskyní je oproti Starým mnohem chudší. V Nových 

jeskyních je výzdoba mladší a barevně kontrastnější, tvoří je převážně drobnější stalaktity 

s větším množstvím tenkých dutých krápníčků - brček, méně často se zde vyskytují 

sintrové kůry a polevy. Místy se na stěnách vytvořily ze vzlínající či kondenzované vody 

také pozoruhodné krystalické tvary kalcitu v podobě aerosolových povlaků, které lemují 

okraje křemenných říms v Blátivě chodbě. Na podobně exponovaných místech Vánočních 

jeskyní se vyskytují drobné trsy krystalků vzácnějšího aragonitu (obr 26). V nepřístupných 

prostorách Bludiště jsou místy povlaky drobných hříbkovitých pizolitů (obr. 27). 

4.5 Hydrologie  

     Bozkovské jeskyně nemají zcela typickou krasovou hydrografii - nejsou jeskyněmi, 

kterými by voda proudila v podzemních korytech či rourách a na povrch vyrážela 

mohutným krasovým vývěrem. Zde najdeme poklidná podzemní jezera, jejichž 

modrozelenou hladinu čeří jen dopadající kapky. Jednotná hladina všech podzemních jezer 
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je v úrovni 440 metrů n. m. a voda zcela zaplňuje všechny níže položené dutiny. Nejhlubší 

dosud poznané místo je 14,5 metrů pod hladinou. 

     Zatím málo poznanými cestami se voda z jeskynního systému dostává do povrchových 

sutí, z nichž vyvěrá přepadem tzv. Kramářovy vyvěračky (obr. 28) o vydatnosti 1,2 - 1,5 l/s 

a odtéká do Bozkovského potůčku [5]. 

     Voda, která je vítaným oživením prohlídky zpřístupněných jeskyní, je však velkou 

překážkou průzkumu a dalších objevů. Proto byla již v počátcích průzkumu Bozkovských 

jeskyní v roce 1959 její hladina uměle snižována. Nejprve byla voda z jeskyní čerpána, 

později se podařilo technickou úpravou vývěru dosáhnout trvalého snížení její hladiny o 5 

metrů. Právě díky tomu bylo možné později jeskyně zpřístupnit v dnešním rozsahu. 

     Výsledky hydrologických měření a rozbory vody prokazují, že podzemní jezera jsou 

napájena nejenom srážkami dopadajícími na povrch dolomitového tělesa, ale také vodami 

přitékajícími z puklin okolních nekrasových hornin, zejména fylitů [5]. 

4.6 Biologie 

4.6.1 Fauna  

     Patrně nejvýznamnějším zástupcem fauny přizpůsobené životu v podzemí je drobný 

bezbarvý korýš z rodu Niphargus (obr. 29), který žije ve vodách podzemního jezera. 

     Ze suchomilných živočichů se v jeskyních objevují především zástupci hmyzu - 

chvostoskoci, vidličnatky a brouci z rodů Catops, Oiceoptoma či Pterostichus. Vesměs se 

jedná o drobné živočichy, pouhým okem sotva viditelné. 

     Mnohem nápadnější a známější jsou živočichové využívající jeskynní prostředí jen po 

přechodnou dobu. I v Bozkovských jeskyních jsou to různé druhy much, motýlů, brouků i 

pavouků, obývajících především vstupní prostory. 

     Nejpopulárnějšími živočichy podzemí jsou netopýři. Využívají jeskynní prostory jako 

úkryt v zimním období, které většinou prospí zavěšeni u stropů nebo zalezlí ve skulinách. 

Jejich počty v Bozkovských jeskyních nejsou vysoké a netopýři zde netvoří kolonie. 

Nejhojnější je zde netopýr velký, zjištěn však byl i netopýr ušatý, netopýr vodní, netopýr 

černý a vrápenec malý [5]. 
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4.6.2 Flóra  

     Rostliny se v přírodních jeskyních nevyskytují, neboť jim zde chybí světlo 

k fotosyntéze. Do veřejnosti přístupných, jako jsou Bozkovské jeskyně, se dostávají 

většinou s proudem vzduchu, ale vyklíčit a přežít mohou jen na místech s dostatkem světla. 

Tak se v blízkosti některých reflektorů objevují většinou nižší rostliny, jako jsou řasy, 

houby, mechorosty, případně kapraďorosty. Ale protože jsou jeskyním spíše na škodu, na 

celém zpřístupněném okruhu Bozkovských jeskyní se již v zárodečném stavu pravidelně 

odstraňují. Jediným místem, kde jsou z didaktických důvodů záměrně ponechány, je tzv. 

Mechová zahrádka v jeskyni Za Prahem. Z významných bylin se ve svahu pod jeskyněmi 

hojně vyskytuje bledule jarní (obr. 30), [5]. 

4.6.3 Lesnictví 

     Vzhledem k mělkému uložení podzemních prostor, asi 3-10 metrů pod povrchem, je 

nutné hospodařit v lesních porostech nad jeskyněmi (obr. 31) především s důrazem na 

protierozní funkci lesa [5]. 

4.7 Veřejnosti nep řístupné části Bozkovských jeskyní  

     Přestože návštěvní trasa v Bozkovských jeskyních prochází nejzajímavějšími místy 

systému, tvoří pouhou třetinu z celkového rozsahu známých prostor. Velkou část jeskyní, 

kam se návštěvník nemůže podívat, tvoří těsné a komplikované dutiny a průlezy. Například 

Bludiště ve Starých jeskyních, tvořené skulinami mezi shluky skalních bloků a zřícených 

stropů, je i pro zkušené jeskyňáře jen těžko průchodné. Odměnou za jejich námahu ale 

může být poznání zvláštního typu pizolitové výzdoby, jaký se v jiných částech jeskyní 

nenachází. 

     Nejrozsáhlejší veřejnosti nepřístupnou částí systému je komplex Vánočních a 

Novoročních jeskyní objevených v 60. a 80. letech 20. století. Zde zůstala, bez porušení 

technickými pracemi, zachována unikátní modelace jeskynních prostor včetně hlinitých a 

suťových výplní, které na zpřístupněné trase musely být většinou odstraněny. Vystupují 

zde překrásné listovité a lupénkovité struktury selektivní korozí vypreparovaných 

křemenných poloh (obr. 32) i místa pokrytá velmi jemnými krystaly aragonitu [5]. 



Jiřina Kautznerová: Bozkovské dolomitové jeskyně a okolí 
 

2010                                                                                                                                      22 

     Další poměrně rozsáhlé části systému se nacházejí pod hladinou podzemní vody a jsou 

tedy zcela zaplaveny. Tyto prostory se jeskyňářům podařilo objevit v roce 1986 v blízkosti 

Mládežnického a Jezerního dómu. Při dlouhodobém čerpání a postupném snižování 

hladiny vody sestoupili systémem propástek a menších síní do hloubky 14 metrů pod 

úroveň normální hladiny. Dnes jsou však tyto části opět zatopeny vodou. 

     Speleologický průzkum Bozkovských jeskyní stále pokračuje, a tak každoročně na 

jejich mapě přibude několik metrů nově objevených prostor [5]. 

4.8 Speleologická pr ůzkumná a výzkumná činnost 

4.8.1 Průzkumné práce provedené v letech 2000 - 2004 

     V roce 2000 byly průzkumné práce soustředěny do místa odbočky z Tunelu do Větrné 

jeskyně. Na možnost výskytu volných dutin zde upozorňoval velmi rychlý a intenzivní 

průsak srážkových vod, které často vyplavovaly z prostoru nad betonovou výztuží na 

zpřístupněnou trasu jemné bahnité sedimenty. Ve výztuži byl proražen průlezný otvor, 

kterým bylo možno proniknout do výlomu nad současným Tunelem [6]. 

     Počátkem roku 2001 došlo k prolongaci jeskyně Nad Tunelem, kde po prokopání 

průlezu bylo objeveno pokračování prostory severovýchodním směrem v délce cca 5 m. V 

rámci každoročního snížení hladiny jezera a čištění jeho dna byla připravena akce na 

částečné další odčerpání vody a zahloubení sondy U Rozvaděče [6]. 

     Na základě zkušeností s předchozím snižováním hladiny vody v sondě U Rozvaděče v 

Jezerním dómu byl v roce 2002 naplánován další pokus o prolongaci jeskyně za sifonem. 

V rámci toho byl připraven hydrologický experiment spočívající ve sledování komunikace 

vody mezi Labutími jezery, Jezerním dómem a Kramářovou vyvěračkou. Tato akce 

přinesla nové poznatky o směrech a rychlosti proudění vody v jeskyních v závislosti na 

výšce hladiny podzemní vody [6]. 

     Během roku 2003 bylo znovu využito tradičního snížení hladiny vody v jezerech k 

ověření dalších možností prolongace v normálně zaplavených nebo vodou 

znepřístupněných prostorách. Byla provedena sondáž v prostoře nad „levým Kukláčem“, 

při níž bylo proniknuto do volné dutiny směřující pod Blátivou chodbu. Také byly 

zahájeny práce v sondě do Vánočních jeskyní. Při dočišťování dna se podařilo propojit 
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sondu s komínem ústícím do prostor Vánoční jeskyně. Akce v sondě byla po celou dobu 

monitorována z hlediska změn mikroklimatu [6]. 

     Po celý rok 2004 pokračovala mikroklimatická měření ve Vánočních jeskyních k 

ověření vlivu technických prací na ústí sondy. Dno sondy bylo prohloubeno a byl zde 

připraven prostor pro zajištění stávajících spouštěných betonových skruží. Ve vstupu do 

Větrné jeskyně byl částečně vyklizen kamenný zásyp za výztuží Tunelu, který zcela 

zaplňoval přirozenou dutinu. V Jezerním dómu byly při snížení hladiny vody zahájeny 

další sondážní práce v „levém Kukláči“. Za pomoci hydrotěžby - vyplavení jemné složky 

zvětralin, postoupila prostora cca 2 m směrem pod Blátivou chodbu. Ve dně chodby byly 

obnaženy drobné kanálky, které po rozšíření na průlezný rozměr umožnily průnik do 

bočních prostor. Sondáž v konci nové části tzv. Pavoučí jeskyně vedla k propojení se 

závěrovým kanálem jeskyně zvané Betlém [6]. 

4.8.2 Výzkum metod sledování ionizujícího zá ření v roce 2007 

     V Bozkovských dolomitových jeskyních byl rok 2007 bohatý na akce spojené s 

problematikou výskytu radonu ve zpřístupněných jeskyních. Na třech místech zpřístupněné 

trasy - v Pekle, Loupežnické jeskyni a v Jezerním dómu, byly umístěny Radimy III, čímž 

byly získány hodnoty průběhu koncentrace radonu během celého roku. Z hodnot 

vyplynulo, že z tohoto hlediska nedošlo v roce 2007 k nějakým mimořádným událostem. V 

letním období jsou průměrné hodnoty koncentrace radonu 3x až 8x vyšší než v zimním 

období, koncentrace narůstá s přibývajícím létem a postupně klesá s příchodem podzimu. 

Akce související s problematikou radonu ve zpřístupněných jeskyních probíhaly vždy v 

koordinaci s ČVUT Praha, katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, a podílely se 

na nich i další subjekty, jako např. Státní ústav pro radiační ochranu [15]. 

     Od 3. do 5. března 2007 proběhlo na zpřístupněné trase Bozkovských dolomitových 

jeskyní měření koncentrace a klasifikace aerosolů v ovzduší a jeho složení, důležité pro 

další vyhodnocení grantového úkolu, a to zejména v souvislosti s možnými zdravotními 

riziky. Záměrně bylo zvoleno takové období, aby bylo možno měřit v jeskyni bez 

návštěvníků, a následně i v jeskyni s návštěvníky. Obecně se dá říct, že je v jeskynním 

prostředí mnohem méně prachových částic než na povrchu, naopak z hlediska poměrného 

zastoupení aerosolů různé velikosti a krátkodobých produktů přeměny radonu nevázaných 

na aerosoly se od sebe liší i jednotlivé jeskyně [15]. 
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     V září 2007 se v Bozkově konal workshop zaměřený na problematiku měření 

koncentrace radonu ve zpřístupněných jeskyních, jako součást mezinárodní konference 

„Protection Against Radon at Home and at Work“ (Ochrana proti radonu v domovech a na 

pracovištích). V rámci workshopu probíhaly jak odborné přednášky, tak praktické ukázky 

měření koncentrace radonu v jeskyních včetně jednoduchého srovnávacího pokusu 

detektorů [15]. 

     Prováděná měření, která v Bozkovských jeskyních probíhají nejčastěji, jsou v podstatě 

v rámci Evropy unikátní. V tomto rozsahu se problematikou výskytu radonu nikdo 

nezabýval. Získána byla řada nových poznatků o prostředí jeskyně, která zprostředkovaně 

slouží ke zpřesnění zdravotních rizik zaměstnanců správ zpřístupněných jeskyní [15]. 

4.8.3 Výsledky dalších výzkum ů 

� Nové poznatky hydrologie podzemních jezer 

     Speleologické průzkumné práce v oblasti Jezerního dómu spojené s opakovaným 

snižováním hladiny podzemní vody v jeskynním systému byly zároveň využity k 

podrobnému sledování hydrologie jezer, zejména ke zjišťování charakteru komunikace 

mezi Labutími jezírky, Jezerním dómem a vyvěračkou. 

     V roce 2002 byl proveden stopovací experiment s využitím roztoku NaCl. Těmito 

sledováními byly ověřeny směry proudění vody ve zkrasovělém masivu za ustálené 

hladiny, kdy pohyb vody k vývěru je dán hydraulickým gradientem i za umělého snížení 

čerpáním. Hlavní komunikační linie mezi Jezerním dómem a Labutími jezírky je dána 

poruchou Blátivé chodby. Pravděpodobně se však jedná o zaplněné prostory, což potvrzuje 

i průzkum tzv. spodní úrovně Blátivé chodby - Jeskyní nad Kuklovými prostorami. Zde 

byla stopovačem potvrzena přímá komunikace. 

     Naopak v přítoku vody v prostorách U Rozvaděče nebyl stopovač zachycen a je 

předpoklad, že tyto části jsou spojeny s neznámými zatopenými prostorami, vytvořenými 

na jiné struktuře. 

     Další pokus s přečerpáním vody do jezírka pod prostorou Kaple potvrdil, že se zde 

jedná o hladinu naraženou na linii směřující k vývěru. Pokusem nebyla potvrzena 
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komunikace s Jezerním dómem, ale pouze s vývěrem, do kterého velice rychle pronikla i 

použitá stopovací látka [6]. 

� Mikroklima Váno čních jeskyní - vliv otevření sondy 

     Práce spojené s vybudováním nového uzávěru na sondě do Vánočních jeskyní byly po 

celou dobu monitorovány z hlediska vlivu na teplotní poměry v přilehlých jeskynních 

prostorách. Kontinuálně byly měřeny teplotní poměry vně jeskyně. Vliv na změny 

koncentrace radonu v ovzduší jeskyně byl sledován Správou Bozkovských dolomitových 

jeskyní v Pekle i na dalších místech jeskyně. V spojovací chodbě mezi Vánočními 

jeskyněmi a Peklem bylo v určených obdobích měřeno proudění vzduchu. 

     Otevření sondy však výrazně ovlivňuje intenzitu proudění vzduchu v Nových jeskyních 

a amplitudu výkyvu teploty i proudění vyvolanou provozem zpřístupněné jeskyně, jako 

např. otvírání dveří nebo průchod skupiny lidí [6]. 

� Minerální výpln ě 

     V průběhu roku 2002 bylo odebráno několik vzorků hornin z místa prorážky spojovací 

chodby mezi Labutími jezírky a Loupežnickou jeskyní. Makroskopicky se jedná o bílé až 

žlutavé polohy práškovité až plastické hmoty doprovázející křemenné žilky v dolomitu. Na 

korodovaném povrchu je hmota spíše práškovitá na čerstvém výlomu plastická až tvrdá. Z 

odebraných vzorků byl zjištěn jako hlavní minerál dickit Al2Si2O5(OH)4 a podružný 

křemen SiO2. Nález tohoto nového minerálu pro Bozkovské jeskyně by mohl pomoci při 

dalším studiu vzniku křemenných struktur prostupujících dolomitovou horninu [6]. 

4.8.4 Nově objevené prostory jeskyní a jejich popis 

� Jeskyně nad Tunelem 

     Jeskyně byla objevena 18. 4. 2000 po proražení betonové stěny u stropu Tunelu ze 

strany odbočky do Větrné jeskyně. Vlastní prostory se nacházejí těsně nad výlomem 

Tunelu a v době jeho ražby byly pravděpodobně z důvodu zajištění sedimentárních výplní 

ve stropu zapaženy a nebyly dále zkoumány. 
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     K severozápadu navazuje jeskyně drobnými puklinami na známé prostory jeskyně U 

Větrné objevené v roce 1998. Příkře ukloněným úzkým průlezem je jeskyně spojena s další 

výše položenou prostoru oválného půdorysu. Ta je opět téměř zcela zaplněna zvětralinami. 

V bočních výklencích se zde nachází drobná krápníková výzdoba [6]. 

� Dutina za zdí Tunelu 

     Jedná se o prostoru navazující na vstup do Větrné jeskyně, která byla při ražbě Tunelu 

zastřelena a dorovnána vylámaným kamenem. Východní okraj prostory tvoří vnější stěna 

Tunelu, další omezení tvoří korodovaná stabilní příkře ubíhající stěna. Úroveň původních 

výplní byla zastižena zhruba 1 m pod úrovní betonového chodníku. Jsou tvořeny jemnými 

hlínami občas s polohami větších kamenů a opadaných sintrových desek a krápníků. 

     Průzkumné práce v tomto místě jsou teprve ve svém počátku. Zatím se jeví nadějné 

pokračování západním směrem, a to poměrně prostornými kanály, které jsou zatím 

zaplněny sutí [6]. 

� Prostora u paty šikmé stěny ve Větrné jeskyni 

     Dutina u paty stěny pod Větrnou jeskyní, byla objevena díky hledání přístupu do 

nejnižší partie jeskyně U Větrné. Komunikace mezi těmito místy byla ověřena pomocí 

vody napouštěné do jeskyně. Od známých prostor byla objevená dutina oddělena 

křemenným žebrem. Jedná se o nízkou podstatně neprůleznou puklinovou prostoru, která 

je z velké části vyplněna sintrovými povlaky a krápníkovou výzdobou. Z tohoto důvodu 

byla prostora pouze zdokumentována a prolongační práce dále nepokračovaly [6]. 

� Jeskyně za sifonem U Rozvaděče 

     Jeskynní prostora je od Jezerního dómu oddělena 3 m hlubokým sifonem, který byl po 

objevu pouze dvakrát odčerpán. Prostora byla objevena výkopem ve zvětralinových 

výplních dna jezera při jižní stěně Jezerního dómu pří snížení hladiny v roce 2001. Sonda 

dosahuje hloubky cca 3 m a v celém profilu je hloubena v hrubých hlinitých sutích s 

převažujícím křemenným reziduem. Ve 2,5 m je ve skalní stěně otevřen téměř kruhový cca 

1 m dlouhý průlez do prostory za stěnou. Prostora sleduje tektonickou linii SV-JZ, která je 

doprovázena zároveň výrazným prokřemeněním dolomitu. V jižní části přechází úzkou 2,5 

m vysokou puklinou do horní části vytvořené v silně křemitém dolomitu, který zde tvoří 
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opadavé lišty a desky. Dno odkryté prostory je tvořeno ubíhající skalní stěnou a 

zmíněnými zvětralinami. Při maximálním dosaženém snížení hladiny byl pozorován velmi 

silný přítok vody (cca 10 l/s) z pukliny nořící se pod západní stěnu prostory [6]. 

� Pavoučí jeskyně 

     Nově objevené prostory navazují na známé části nad jihozápadním výběžkem Jezerního 

dómu, který je dnes označován jako „levý Kukláč“. Známé prostory tvoří příkře stoupající 

chodba východně západního směru s pevným skalním stropem, se dvěma komíny. Na 

konci byla uzavřena nesoudržnými klasickými zvětralinovými sedimenty. Po dalším 

odklizení sedimentů byla chodba prodloužena cca o 4 m směrem pod Blátivou chodbu. Po 

očištění severní stěny chodby v místě výrazné změny prokřemenění, se podařilo ve dně 

obnažit kanálky o rozměrech 20 cm x 30 cm příkře se svažující severním směrem. Na ně 

navazují větší puklinové korozní prostory o celkové délce cca 10 m s hluboko zapadajícími 

zasycenými průrvami. Nejzápadnější cíp těchto jeskyní navazuje na známé kanálovité 

prostory v zadní části jeskyně nazvané Betlém. Prostory jsou opět z velké části zaplněny 

klasickými křemitými zvětralinami. Celá nově objevená část je vytvořena v pásmu 

křemitých dolomitů, proto se zde nacházejí i dobře vyvinuté a zachovalé tvary křemenných 

voštin a říms [6]. 

4.8.5 Shrnutí pr ůzkumné a výzkumné činnosti  

     Speleologický průzkum v Bozkovských dolomitových jeskyních byl prováděn na 

základě výjimky udělené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí. Jednalo se 

většinou o pokračování již dříve započatých průzkumných či sondážních prací. Také šlo o 

průzkumy vyvolané a navazující na akce provedené v rámci plnění úkolů plánu péče o 

NPP. Ve sledovaném období bylo objeveno zhruba 30 m nových prostor, byla vytipována 

perspektivní místa s možností další prolongace a bylo zahájeno podrobné sledování 

mikroklimatu Vánočních jeskyní [6]. 
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4.9 Ochrana a využití  

     Bozkovské dolomitové jeskyně byly pro svůj mimořádný přírodovědecký význam 

navrhovány k ochraně již od roku 1969, ale řádně uzákoněnou národní přírodní památkou 

se staly až v roce 1999 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 236/1999 Sb. 

     Protože jsou jeskyně chráněny zákonem, turisté jsou povinni respektovat na povrchu i 

v podzemí všechny jeho ochranné podmínky, nepoškozovat přírodní jevy a pohybovat se 

pouze po veřejně přístupných komunikacích. Ochranné podmínky se vztahují na podzemní 

prostory i celý povrchový areál s nejbližším okolím zkrasovělého dolomitového masivu. 

     Intenzivní turistický provoz by mohl vážně poškodit citlivý jeskynní ekosystém. Proto 

je k zachování podzemního mikroklima, zejména konstantní teploty, vysoké vlhkosti i 

složení ovzduší, tolik potřebného k udržení podmínek pro existenci a tvorbu krápníkových 

útvarů, nezbytná důsledná regulace návštěvnosti, dodržování stanoveného počtu osob 

v jednotlivých výpravách i četnosti jejich vstupů [5]. 

     Ochranu jeskyní respektuje i vhodná technologie zpřístupňovacích zásahů, použití 

materiálů a zařízení, která nezatěžují prostředí jeskyně. Ocelové konstrukce jsou 

antikorozní, k osvětlení jsou použity reflektory vyzařující jen omezené množství tepla a 

jejichž doba provozu je omezena. 

     Krápníková a sintrová výzdoba v dosahu z návštěvní trasy, vystavená vysokému riziku 

přímého poškození, je střežena elektronickým zabezpečovacím systémem, který upozorní 

průvodce na případné narušení prostorů v blízkosti krápníkové výzdoby. 

     Také v zájmu ochrany jeskyně se v podzemních prostorách provádějí dlouhodobá 

měření a výzkumy, především mikroklimatických poměrů, hydrologie a hydrochemie. Tak 

jsou stále doplňovány poznatky o přírodních procesech ve specifickém jeskynním 

ekosystému. Ve spolupráci s Českou speleologickou společností pokračuje 

v nezpřístupněných prostorách speleologický průzkum a dokumentace, přičemž jsou 

objevovány i další nové prostory [5]. 

     Jezerní dóm s atraktivním podzemním jezerem se také občas stává překrásnou kulisou 

filmových a televizních scén či reklamních šotů, a díky své výborné akustice i prostředím 

pro koncerty a podobné společenské akce. V jeskyních se dokonce konají i svatební obřady 

[14]. 
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5 ZÁVĚR 

     Cílem této bakalářské práce bylo představit Bozkovské dolomitové jeskyně, ojedinělý 

krasový útvar, který se jako jediný turisticky přístupný nachází v severovýchodních 

Čechách, nedaleko města Semily. Tyto jeskyně byly náhodně objeveny roku 1947 na lomu 

v obci Bozkov. Od té doby jejich nálezci objevovali další prostory jeskyní a následně se 

snažili o jejich zpřístupnění, což se také podařilo. Bozkovské jeskyně byly otevřeny pro 

veřejnost v roce 1969. Od té doby si jeskyně prohlédlo na 2 milióny návštěvníků. 

     I když jsou tyto jeskyně poměrně hojně navštěvované, domnívám se, že by k jejich 

vyšší návštěvnosti mohla dopomoci mnou navržená prohlídková trasa (obr. 33), která 

v sobě zahrnuje jak Bozkovské dolomitové jeskyně, tak i jejich okolí, vzdálené maximálně 

20 km od jeskyní. 

     Návrh trasy začíná státním zámkem Hrubý Rohozec [7], který se nachází na 

severozápadním okraji města Turnov. Dále trasa pokračuje přes město Troskovice, ve 

kterém je možno navštívit Muzeum panenek a medvídků. Blízko města Troskovice stojí 

zřícenina hradu Trosky [4], jedna z nejnavštěvovanějších v České republice, která také 

patří do navržené trasy. Nedaleko obce Bozkov se nachází rozhledna na Kozákově [2], 

která je postavena na stejnojmenném kopci, který je zároveň nejvyšším vrcholem Českého 

ráje. Trasa pokračuje návštěvou obce Bozkov [9] a jejích nejznámějších památek, do nichž 

patří raně barokní kostel Navštívení Panny Marie, kaple „U Matičky“ a Sejkorská kaplička, 

která se stala poutním místem. V jejím sousedství se nachází Masarykova vyhlídka, odkud 

je úchvatný pohled na vrch Kozákov, Bozkov i na část Krkonoš. Právě z těchto míst se 

rozhlížel i první prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk při své 

návštěvě Semil. V neposlední řadě k obci Bozkov patří i Bozkovské dolomitové jeskyně, 

které jsou hlavním tématem této bakalářské práce. Od obce Bozkov trasa směřuje k městu 

Malá Skála. Ve městě se nachází hrad Vranov [7], nejdelší a nejkomplikovanější skalní 

hrad v Čechách. Jeden z jeho majitelů, textilní podnikatel František Zachariáš Römisch, jej 

po roce 1802 nechal přestavět na Pantheon - památník slavných tehdejší doby. Dodnes se 

zachovala Síň tří císařů připomínající vítězství spojeneckých vojsk nad Napoleonem v 

bitvě národů u Lipska roku 1813 a spousta spletitých cest, jeskyní a pamětních desek. 

Dominantou Pantheonu je novogotický letohrádek v podobě kaple z roku 1826. Dále trasa 

pokračuje k hradu Frýdštejn [7], který se nachází ve stejnojmenné obci nedaleko města 
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Jablonec nad Nisou. Hlavní dominantou hradu je velká hradní věž, část, která je nejlépe 

zachovalá. Na Frýdštejnu se několikrát i filmovalo. Z nejznámějších filmů je pohádka „O 

princezně Jasněnce a létajícím ševci“. Od obce Frýdštejn vede trasa směrem na sever 

k vrchu Kopanina [2], na kterém se nachází i stejně nazvaná kamenná 18 m vysoká 

rozhledna s krytou vyhlídkovou plošinou. Kruhové panoráma zahrnuje pohled na Přední 

Žalý, Mnichovo Hradiště, Bezděz a Ralsko. Prohlídková trasa následuje další rozhlednou, 

nazvanou Černá Studnice [2], která je postavena na nejvyšším vrchu Černostudničního 

hřebene. Rozhledna patří k nejvyšším v Jizerských horách. Předposlední zastávkou 

navržené trasy je další rozhledna, a to rozhledna Štěpánka [2], která se nachází na vrchu 

Hvězda, asi 4 km na východ od města Tanvald v Jizerských horách. Tato rozhledna je 

nejstarší rozhlednou Jizerských hor. A konečně posledním místem na trase jsou 

Mumlavské vodopády [4], nacházející se poblíž rekreačního střediska Harrachov, na řece 

Mumlava na okraji Mumlavského dolu pod Ptačincem. Mumlavský vodopád tvoří až 12 m 

vysoké stupňovitě uspořádané skalní bloky. Řečiště je tvořeno žulovými skalami. V dolní 

části Mumlavského dolu je nejvodnatější krkonošský vodopád o výšce 8 m. Na jeho úpatí 

jsou v žule vymleté dva obří kotle, další tři větší jsou nad vodopádem. Tyto kotle 

pojmenované Čertova oka vznikají ohlazy způsobené pohybem vody a kamínků. 

     Nově navržená trasa se snaží v sobě obsáhnout památky kulturní, historické i přírodní 

zajímavosti. Celková délka i přístupnost jednotlivých zastávek je volena tak, aby trasa 

vyhovovala širokému spektru turistů. Návrh nové turistické trasy je koncipován se 

záměrem prohlídku trasy začít, případně ukončit, v libovolném místě. Přesto každý 

z náhodně volených úseků tras není monotematický a vždy v sobě zahrnuje minimálně dva 

typy pamětihodností. 

     Dalším aspektem, který jsem se snažila dodržet, byla snadná dostupnost pro 

individuální turistiku i možnost využití prostředků veřejné hromadné dopravy. Na nově 

zvolené trase je nespočet příležitostí širokého spektra občerstvení. V případě potřeby je 

dostupná lékařská péče. 

     Bozkovské dolomitové jeskyně je ojedinělý krasový útvar, který je hojně vyhledáván 

turisty. Bude-li v jejich blízkosti nabídnuta další možnost poznání, rozhodně tato nabídka 

bude důvodem rozvoje turistického ruchu, což by bylo přínosem nejen lokálního významu, 

ale z přílivu turistů by profitoval celý liberecký kraj. 
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