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Anotace 

V této práci jsou popsány významné a zajímavé krasové jevy Javoříčských jeskyní, 

které jsou pro svou bohatou krápníkovou výzdobu vyhledávány několika desítkami tisíc 

turistů ročně. V první části je popsána smutná válečná historie obce Javoříčko a objevení 

prvních jeskynních prostorů. V následující části jsou popsány geologické a 

hydrogeologické poměry zájmového území, přičemž je zmíněna také výjimečná flora a 

fauna. V další části je charakterizován současný stav turistického ruchu a poskytovaných 

služeb pro návštěvníky. V další části práce je poukázáno na silné a slabé stránky 

zájmového území a současná nabídka služeb. Na závěr je zařazeno doporučení a návrh 

budoucích kroků ve smyslu zvýšení návštěvnosti Javoříčských jeskyní turisty, školními 

zájezdy a rodinami s dětmi. 

Klíčová škola: krasové jevy, historie Javoříčka, geologické poměry, flora, fauna, turismus. 

Summary 

The important and interesting karst phenomenon Javoříčko’s caves are describes in 

this thesis, which are searched for its rich stalactite decoration for tens of thousands of 

tourists every year. The first part describes the sad war history of the village Javoříčko and 

discovery of the first caves areas. The following part describes the geological and 

hydrogeological proportions of the area and exceptional flora and fauna are also 

mentioned. The next section is characterized of the present quality of tourism and services 

for visitors. The next part of thesis indicates the strengths and weaknesses of the area of 

interest and the actual offer services. In conclusion it is situated recommendations and 

suggestion of future steps in terms of increased visiting of tourists in the Javoříčko’s caves, 

school trips and families with children. 

Keywords: karst phenomenon, history of Javoříčko, geological proportions, flora, 

fauna, tourism. 
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1 Úvod a cíl bakalářské práce 

V dějinách lidstva hrály jeskyně velmi důležitou roli. Především jako první obydlí, 

která umožnila člověku osídlit chladnějších části naší Země v severních šířkách nebo 

vyšších nadmořských výškách. Stabilní jeskyní klima dochovalo cenné lidské výtvory, 

pazourkové nástroje jakož to důkaz o první lovecké a pracovní činnosti. 

Těžko si představit přírodní útvar, tak úzce spjatý s vývojem lidstva a jeho kultury 

jako jsou právě jeskyně. I proto v dnešní době vyspělé techniky, vědy a takřka zcela 

zmapovaného povrchu Země strhávají jeskyně a podzemní prostory pozornost speleologů, 

geografů, hydrologů, klimatologů, ale taktéž široké veřejnosti. Jeskyně – přirozená 

podzemní dutina poskytovala nevybavenému lidskému pokolení přístřeší a útočiště před 

přírodními živly a početnými nepřáteli. V ledových dobách, poskytovaly možnost uchránit 

oheň a teplo před drsnými klimatickými poměry, tím dodaly člověku velmi důležitý 

mentální pocit ochrany a bezpečí, což bylo bezpochyby důležité pro vývoj zvířecího 

předka v kulturního člověka. V jeskyních se utužovaly rodové vztahy, rodili se noví lidé, a 

proto byly většinou stěny galerií primitivního výtvarného vyjádření (Kučera et al. 1981). 

Vápnité prostředí společně s přirozeným pancířem skalního masívu krasu zaručuje 

předpoklad k fosilizaci, jak se můžete dočíst v dalších kapitolách této práce. 

Se zvyšováním životních nároků se člověk naučil přizpůsobovat si jeskyní prostory. 

Přestože později člověk opustil jeskyně a začal si stavět obydlí. Většina z nich do dnes od 

primitivních, až po komfortní nesou prvky jeskyní. Porovnáme-li gotické klenby 

s jeskynními tvary, ploché stropy s vrstevními jeskynními stropy, ozdobné sloupy se 

stalagnáty a jinými prvky, zpozorujeme podobnost. 

Česká republika po stránce četnosti zpřístupněných jeskyní a propastí pro širokou 

veřejnost, patří mezi nejvyspělejší státy Evropy. V České republice je nyní známo kolem 

2 500 jeskyní a propastí z toho je 25 zpřístupněných veřejnosti. 
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Cílem této bakalářské práce je vyhledat a popsat přírodní, geologické a historické 

zajímavosti, kvůli kterým jsou dnes Javoříčské jeskyně přínosem pro turismus. 
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2 Geologické poměry zájmového území 

2.1 Javoříčský kras 

Javoříčský kras se nachází v severní části konicko-mladečského pruhu devonského 

stáří. Je tvořen především světle šedými lavicovitými a masivními „vilémovskými“ 

vápenci macošského souvrství (eifel-frasn). V tomto podloží se nachází prekambrické 

kladecké fylity, vycházející na povrch západně od probíhajícího zlomu mezi Vojtěchovem 

a Kadeřínem, a také jihozápadně od Březiny pak severozápadně od Javoříčských jeskyní. 

V povodí Špraňku, západně od Vojtěchova, vystupují v úzkém pruhu křemenné slepence a 

pískovce bazálního devonu, které směrem do nadloží přecházejí do břidlic. V celé oblasti 

jsou zastoupeny vápence „lažánecké“, „vilémovské“ a „němčické“. Nevystupují však 

souvisle, ale spíš se vyskytují jako různě velké kry tektonicky oddělené od ostatních 

hornin. V jejich nadloží se nachází ponikevské břidlice svrchnodevonského až 

spodnokarbonského stáří a nad nimi leží břidlice a droby ze spodního karbonu (Obr. 1). 

Místy se také objevují čočkovité vložky drobnozrnných slepenců. Směr chodeb jeskynních 

systémů značně ovlivňují dislokace devonských vápenců (Melichar, Jašková 2005). 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Geologická mapa Javoříčka (Internet 1) 

Obrázek 1: Geologická mapa Javoříčka (Internet 1) 
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Legenda (Obr.1) : 7 – hlína a kameny (kvartér), 194 – Jílovité břidlice (karbon),    

195 – droby (karbon), 200 – silicit (devon), 203 a 212 – vápenec (devon), 291 - fylity 

(paleozoikum) (Internet 1).  

Uvedenou oblastí protékají potoky Špraněk a Javoříčka. V údolí potoka Javoříčky a 

Špraňku lze vidět tvarové rozdíly. Zatímco Javoříčka má údolí široce rozevřené, Špraněk 

v určité části svého toku představuje hluboké kaňonovité údolí (Obr. 2). Na pravém břehu 

potoka Javoříčky pod stejnojmennou obcí Javoříčko vystupuje kopec s výškou 485 m n. 

m., nazýván Paní Hora, na kterém se nachází spousta starých ponorů. Jedním z těchto 

ponorů je i jeskyně „Za Hájovnou“ (Melichar, Jašková 2005). 

 

Obrázek 2: Kaňonovité údolí Špránku (upraveno podle Loučkové-Míchovské 1963) 

Poznámka (Obr.2): řez údolím v místě Zkamenělého zámku, m = nadmořská výška 

(m n. m.). 
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2.2 Javoříčské jeskyně 

Javoříčské jeskyně se nacházejí jihozápadně od obce Javoříčko na severním svahu 

vápencového vrchu Špránku s nejvyšším bodem vrch Špláz (539 m n. m). Jsou typem říční 

jeskyně opuštěného vodního toku. Po ústupu vodního toku do nižších pater vznikaly dnešní 

největší prostory jeskyně řícením stropu. Jeskyně je velmi vertikálně členěná a její 

horizontální patra jsou propojená komínovitými propastmi. Prozkoumána a zmapována 

jsou do dnešní doby zatím pouze dvě patra a to svrchní a střední patro (Loučková-

Míchovská 1963). 

Nicméně speleologické skupině Estavela (ZO ČSS 7-09) kolem doktora Tomáše 

Bohanese se 1. 4. 2013 podařilo po dlouhých výkopových pracích prostoupit do dalších 

nových prostor středního patra, kde podle hydrogeologického průzkumu Panoše (1987), se 

má nacházet největší jeskynní prostor celého Javoříčského systému. Jelikož je jeskyně 

typem říční jeskyně, proto se veškeré průzkumné práce provádějí právě na základě 

hydrogeologických průzkumů. Tyto průzkumy prováděl v roce 1987 doktor přírodních věd 

Vladimír Panoš. 

Jeskyně je rozdělena do tří pater – svrchní, střední a spodní. 

2.2.1 Svrchní patro 

Svrchní patro – je z velké části zpřístupněno návštěvníkům jeskyní. Délka 

zpřístupněné části svrchního patra je 800 m (Obr. 3). Starší okruh je dlouhý 427 m, dnes je 

využíván návštěvníky jako malý okruh. V chodbě jeskyně Míru bylo objeveno v roce 1958 

pokračování svrchního patra, začaly práce na zpřístupnění. Pro plynulý průchod 

návštěvníků jeskyní bylo nutné vybudovat umělý tunel ve svahu Špránku v místě Soví 

jeskyně.  
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Obrázek 3: Mapa Javoříčských jeskyní (Hromas et al. 2009) 
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Genetický popis ve směru prohlídky: 

Vstupní chodba je dlouhá 44 m, široká 2 m a vysoká 2,5 m. Nahrazuje starší dřívější 

vchod mezi Zátvořicí a Suťovým dómem. Po pravé straně se nachází menší řícená síň 

s puklinami ve stropu. Se Zátvořicí je síňka spojena nízkým průchodem. Síňka je 

nejchladnějším místem jeskyně. V letních měsících se tady teplota pohybuje kolem 3 až 4 

o
C. V zimním období se zde vytváří ledové povlaky a palice (Loučková-Míchovská 1963).  

Suťový dóm svými rozměry 48 m délky, 35 m šířky a 8,5 m výšky je největším 

prostorem Javoříčských jeskyní. Dno dómu klesá směrem k západu k Nevěřilově jeskyni. 

Umělý vstup vniká do dómu z boku ve výšce dvou třetin suťového kužele. Sklon tohoto 

kužele svírá s horizontální úrovní úhel 34
o
. Jedná se tak o velmi nakloněný suťový kužel. 

O stálém pohybu, i když nepatrném, jsou zde důkazy v podobě dvou stalagmitů 

(„Poutníků“) 110 a 125 cm vysokých, na kterých lze ve výšce 90 cm dobře rozpoznat ohyb 

proti směru pohybu suti. Strop suťového dómu pokrývají stovky krasových brček (Obr. 4). 

 

Obrázek 4: Brčka v Suťovém dómu 
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Nevěřilova jeskyně je dalším pokračováním Suťového dómu. Jedná se o nízký 

prostor se stropem a dnem klesajícím k západu. Dno je pokryté volnými a zaklíněnými 

bloky, které sem dopadly vlivem pohybů v Suťovém dómu. Z krápníkové výzdoby se na 

tomto místě vyskytují pouze sintrové kůry a misky s jeskynními perlami. 

Spojovací chodba je dlouhá 36 m, široká 5 m a vysoká 6 m. Na vodorovném stropu 

je viditelné ohlazení způsobené erozí tekoucích vod. Levá stěna, která byla dříve 

nárazovým břehem podzemního toku, je prohloubena třemi bočními koryty. Pravá stěna je 

pokryta sintry. Vlčí jáma propojuje tuto chodbu s nižšími patry. 

Dóm gigantů má tvar obdélníku o délce 62 m a šířce 14 m. Výška dómu je 14 metrů 

a dá se rozdělit do tří částí. Pro první část je charakteristické dno pokryté sutí s klesáním 

pod úhlem 25
o
 k západu. Vodorovný strop stoupá od 3,5 m po 12 m světlé výšky. Stěny 

jsou pokryty sintrovými náteky a kaskádami. Sintrová výzdoba staršího původu je 

porušena puklinami. Druhá část dómu je s 442 m n. m nejnižším zpřístupněným místem 

jeskyní. Severní a jížní stěna jsou založené na přímočarých a svislých puklinách. V této 

části je pod jížní stěnou vchod do komínu, který ukončuje „Švecovu objevnou cestu“. 

Tímto komínem byl Dóm gigantů objeven. Nad severní stěnou prochází podél puklin úzká 

erozní chodba s výběžky a výklenky vedoucími severoseverovýchodním směrem. Na ústí 

chodby se dochovaly sintrem stmelené štěrky. Druhá část má dno velmi nerovné. Středem 

dómu probíhá podélná sníženina, která je vyplněna řícenými bloky a úlomky sintrové 

výzdoby. Po stranách sníženiny jsou zpevněné sutě sintrovými povlaky, na kterých 

vyrůstají stalagmity, až 6 m vysoké. Od těchto stalagmitů je přirozeně odvozen název 

dómu.  Třetí část je 9 m široká a 5 m vysoká. Dno pokryté sintrovými povlaky stoupá 

k západní stěně. Severní a západní stěna je tvořena svislými sintrovými náteky. Na jížní 

straně se nacházejí řícené bloky. Po pravé straně chodníku se nachází vchod do Pohádkové 

jeskyně (Loučková-Míchovská 1963). 
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Pohádková jeskyně je dlouhá 70 m, na výšku měří 2 m a největší šířka dosahuje 17 

m. Prostor hojně vyplňují stalagmity a stalagnáty, které rozdělují prostor na malé 

chodbičky a průlezy. Pukliny a skalní stěny jsou pokryty bohatou krápníkovou výzdobou. 

Vlivem eroze proudící vody byla původní výzdoba stropu obroušena, a proto až na 

výjimky v podobě mladší výzdoby (brček) je strop hladký. Jsou zde nánosy červenohnědé 

hlíny, valouny fylitů, kulmských břidlic, droby, valouny křemene. Nános je zakryt 20 cm 

tlustou sintrovou deskou.  

Umělá chodba propojuje Pohádkovou jeskyni se Svěcenou dírou. Je dlouhá 11 m, 

široká 1,5 m a vysoká 2 m. Pevně srostlé sintrové útvary tvoří stěny této chodby. 

Předpokládá se, že dříve byla těmito sintry chodba zcela vyplněna.  

Svěcená díra byla prvním objeveným prostorem v Javoříčských jeskyních. To se 

však projevilo i na výzdobě a vzhledu jeskyně. Krápníková výzdoba byla zničena, při 

zpřístupňování došlo k zastření  přírodního charakteru dna jeskyně.  Stěny a strop jsou 

vytvarovány bývalým působením podzemní vody. Strop rozdělují dvě stropní koryta. Mezi 

nimi je výškový rozdíl 3,3 m. Severozápadním směrem se nachází komín, kterým 

objevitelé vstoupili do jeskyně (Loučková-Míchovská 1963).   

Jeskyně míru byla objevena průkopem sintrové kupy v jižní stěně Panenské 

jeskyně. Jeskyně svým charakterem připomíná Spojovací chodbu. Stěny jsou zde 

poznamenány vlivem působení podzemního toku, který vytvořil dvě koryta. Chodby jsou 

zde vodorovné, mají na šířku 3 m a na výšku 6 m. V korytech podzemního toku se 

vyskytují nánosy valounů křemene, fylitů, kulmských drob a břidlic. V místě Závrtového 

dómu (velký nálevkovitý závrt) se hlavní chodba nazývá Vojtěchovská chodba. Dále se 

dělí na dvě, Březinskou a nepojmenovanou chodbu vedoucí až k Olomouckému dómu. 

Mimo jiné je i tato jeskyně poznamenána velmi rychlým zpřístupněním, které velice 

ovlivnilo původní stav. To bylo způsobeno nevhodnými navážkami, vyrovnání dna 

jeskyně, průstřely komínové šachty k povrchu, zasypáním propasťovitých komínů a 

zarovnáním závrtu. Z krasové výzdoby jsou zde hojně zastoupeny veškeré druhy stalaktitů, 

brček, excentrických výrůstků rostoucích na stalaktitech a brčkách.  



MICHAL JARMAR: PŘÍNOS JAVOŘÍČSKÝCH JESKYNÍ 

2013  10 

 

2.2.2 Střední patro 

Střední patro Javoříčských jeskyní je specifické především svým složitým systémem 

chodeb, malými řícenými prostory a komínovitými propastmi. Rozpíná se ve výškové 

úrovni mezi 415 až 432 m n. m. Dělí se na dvě části. V obou částech dominují úzké 

chodby vytvarované vodním tokem a vyplněné hlinitými sedimenty. Do středního patra se 

lze dostat uměle vykopaným vchodem pod úrovní Svěcené díry, nebo komínovitými 

propastmi ze svrchního patra. Nejstarším a zároveň prvním objeveným prostorem 

středního patra jsou Hlinité jeskyně. Z povrchu jsou přístupné umělým vchodem, 

Švecovou objevnou dírou nebo Svěcenou dírou.    

Další část středního patra je oddělena od Hlinitých jeskyní. Typické tady jsou spletité 

úzké chodby připomínající bludiště. Tato část je přístupná komíny ze Spojovací chodby. 

Konkrétněji Lví, Vlčí a Medvědí jámou.     

Hlinité jeskyně dříve sloužily jako sběrné koryto vodního toku. Vstupní chodba 

k těmto jeskyním je 60 m dlouhá a velmi úzká. Chodba prochází pěti za sebou jdoucími 

rozlehlými síněmi. Síně jsou od sebe odděleny skalními sloupy a řícenými bloky. Z těchto 

jednotlivých prostor dále pokračují odbočky představující bludiště malých chodbiček. Ty 

směřují do prostoru nazývaného Dóm Chaosu. Odtud pak přímočaře 2,5 m širokým 

korytem původního toku. Se svrchním patrem je jeskyně propojena 26 m hlubokou 

Svěcenou dírou. Zcela hladké stěny a stropy jsou dokladem účinků proudící vody. 

V prvních dvou síních jsou dochované známky řícení stropu. Krápníková výzdoba je zde 

velice skromná. Převládají zde především sintrové náteky a kaskády (Loučková-

Míchovská 1963). 

Objevná cesta představuje 7 m vysokou a 30 m dlouhou puklinu nad dnem, který je 

pokryt sutěmi. Šířka pukliny je 2 m a postupným rozšiřováním pokračuje v malou řícenou 

síňku. V místech síňky jsou v puklinách zablokované vápencové bloky umožňující přechod 

nad propastmi. Stěny jsou ohlazené působením podzemního vodního toku. Krápníková 

výzdoba je zde chudá.    
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Sedimenty ve středním patře jsou zastoupeny především alochtonními výplněmi 

přenesené podzemní vodou z povrchu hnědé až červenohnědé jeskynní hlíny. Tyto hlíny se 

často označují jako sprašové hlíny s degradací rendziny a terra rossy. Sprašové hlíny jsou 

těžší a mají vlastnosti jílovitých zemin (Loučková-Míchovská 1963). 

2.2.3 Krápníková výzdoba 

Bohatství a pestrost krápníkové výzdoby řadí Javoříčské jeskyně na přední místo 

v rámci krasových jeskyní celé České republiky. Zejména hojný výskyt krápníků je 

velkým kontrastem s nedalekými Mladečskými jeskyněmi. Tento kontrast si někteří 

odborníci vysvětlují rozdílnou srážkovou oblastí. Jiní zase rozdílnou mocností 

vápencového stropu, který je v Javoříčských jeskyních mocný 22 – 36 m, respektive 12 - 

30 m v Mladečských jeskyních. Dalším faktorem proč jsou jeskyně Javoříčko bohatší na 

krápníkovou výzdobu, je antropogenní vliv člověka. Obyvatelé Mladče totiž často zdobili 

své zahrádky a hřbitovy krápníky z nedalekých Mladečských jeskyní. 

Stalaktit: 

Nejčastější výzdobou v Javoříčských jeskyních jsou stalaktity. V Dómě gigantů se 

nachází největší stalaktit o délce 3,2 m. Brčka rostou od stropu a představují prvotní 

stádium stalaktitu. Tato brčka jsou dutá a nejrychleji rostoucím krasovým jevem. Rostou 

rychlostí 1mm za 8 let. Jakmile se brčko ucpe, například zrnkem písku, přestane dál růst. 

V suťovém dómu se nachází 20 – 40 cm dlouhá brčka. Excentrické stalaktity rostou proti 

vlivům působení gravitace, jsou zcela průhledné. Nejčastěji se objevují na stěnách a stropě 

v jeskyni Míru. 
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Velmi často se v jeskyních také objevují velké záclony. Mnohdy se pod váhou 

záclony odtrhl od stropu sintrový povlak. Nejhezčí a nejznámější záclona se nachází u 

chodníku prohlídkové trasy v Pohádkové jeskyni (Obr. 5), (Loučková-Míchovská 1963). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalagmit: 

Stejně jako stalaktity jsou v jeskyních hojně zastoupeny i stalagmity různých 

velikostí. Za nejmenší stalaktity se již považují malá vyvýšená místa bílého sintru na 

starších sintrových povlacích. Často dokládají svým tvarem pohyb podloží, na kterém 

rostou. Největší stalagmity se nachází v Dómě gigantů. Podle velikosti byly pojmenovány 

„Král jeskyně“ (5,9 m), „Vánoční strom“ (3,8 m) a „Krakonoš“ (2,8 m). V Suťovém dómu 

jsou pak menší „Křtitelnice“ (2,6 m) a „Kopa šlehačky“ (1,7 m). Takto vysoké stalagmity 

mohly vyrůst pouze za podmínek intenzivního příkapu vody nasycené uhličitanem 

vápenatým (Loučková-Míchovská 1963). 

Obrázek 5: Záclona v Pohádkové jeskyni 
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Stalagnát: 

Stalagnát je krasový sloup, který vznikl jedinečným propojením stalaktitu a 

stalagmitu. V Pohádkové jeskyni se objevují pestré tvary a různé velikosti stalagnátů  

(Obr. 6), (Loučková-Míchovská 1963).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintrové kaskády: 

Těmito kaskádami je pokryta většina stěn Javoříčských jeskyní. Největší sintrová 

kaskáda se nazývá „Vodopád Niagárský“ v Dómě gigantů. Stéká z výšky 11 m (Loučková-

Míchovská 1963). 

Obrázek 6: Stalagnát 
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2.3 Jeskyně „Za Hájovnou“¨ 

Na jižním svahu kopce nazývaném Paní Hora se nachází v údolí potoka Javoříčky 

jeskyně „Za Hájovnou“. Vchod do jeskyně je na úrovni 20 m nad potokem. Jelikož nebyly 

ještě všechny sedimenty od vchodu odtěženy, je úroveň vstupu na pravé straně níže. 

Jeskyně představuje dvě souběžné horizontálně probíhající větve. První z větví je chodba 

Vařekova. Z ní dále pokračuje chodba Vykopaná, která je typickým ponorem. V podstatě 

tyto chodby jsou pouze jednou chodbou (Obr. 7), ale jejich různé pojmenování připomíná 

historii objevení jeskyně. Několik metrů za vchodem jeskyně začíná první vertikální ponor 

(Velikonoční jeskyně). Chodba Vykopaná je v průběhu 4 m vysoká, ale přitom úzká. 

V této chodbě se nachází větší počet dalších ponorů (Melichar, Jašková 2005). 

 

Obrázek 7: Mapa jeskyně "Za Hájovnou" (Melichar, Jašková 2005) 
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Další horizontální větev vzdálena několik metrů od chodby Vykopané, je 

Narozeninová chodba. Narozeninová chodba měla odlišný vývoj než chodba Vykopaná. 

Obě chodby jsou od sebe vzdálené 4 m a jsou souběžné. V zadní části jeskyně jsou 

propojeny spojnicí o délce asi 2-3 m a končí nad skalním dnem obou chodeb. Spád 

spojnice těchto chodeb ukazuje na směr toku tehdejších vod. Od Kostnice II pokračuje 

Vykopaná chodba ještě dál chodbou Naděje. 

Z chodby Vykopané směřují čtyři vertikální propasti mnohdy protažené v komíny do 

spodního patra. Veškeré komíny jsou vyplněny sedimenty. Jediným ponorem, kterým je 

možné se dostat do spodního jeskynního patra, je Velikonoční jeskyně nacházející se 

nedaleko vchodu (Melichar, Jašková 2005). 

Vykopaná chodba má ve stropě další komíny vyplněné sedimenty. Nejsnáze 

přístupným a zároveň největším je Komín I postupující do spodního jeskynního patra jako 

propast. V místech nejvyšší části komínu jsou zaklíněny mohutné bloky vápenců 

uzavírající jeho vstupní část. Komín I postupuje rovně do vertikálního ponoru Velikonoční 

jeskyně a znázorňuje desítky metrů mocný profil jeskynními sedimenty. 

Terestrickými sedimenty byla před pracemi speleologů vyplněna chodba Vykopaná, 

ve které sedimenty dosahovaly až po úroveň stropu chodby. V sedimentech tohoto podloží 

se nachází jemné fluviální sedimenty vznikající v době, kdy jeskyně vykonávala funkci 

ponoru. V Narozeninové chodbě nebyly nalezeny žádné fluviální sedimenty. 

Fluviální sedimenty ve Vykopané chodbě jsou paleontologicky sterilní. V chodbě 

Vykopané a Narozeninové se nachází velké množství medvědích kostí, které jsou uloženy 

v terestrických sedimentech. Jedná se především o úlomky kostí (fragmentární). Zřídka se 

objevují celé, ani v jednom případě nebyly nalezeny v anatomickém pořádku. Předpokládá 

se, že fragmentaci kostí způsobily vody z komínů společně s velkými klasty vápencové 

sutě. V tomto humidním období docházelo nejen k poruchám anatomického pořádku 

skeletů, ale také k poškození jednotlivých kostí padající vápencovou sutí. Těžko si lze 
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představit takový proces vedoucí k této totální kostní fragmentaci. Jedná se o výjimečný 

proces. Například v Moravském krasu z medvědích jeskyní, není podobný proces znám. 

V hnědě zbarvených půdních sedimentech v místech Komínu III, byly nalezeny 

velmi dobře zachovalé ulity plžů. V hojném počtu se také nacházely úlomky 

v povrchových vrstvách Narozeninové chodby. 

Bohatou krápníkovou výzdobu má jen chodba Narozeninová. Výzdoba ve 

všech ostatních chodbách chybí. Dnes je vchod vyplněn suťovým kuželem z velkých 

balvanů vápence. Podle pana Vaňka nezačíná Narozeninová chodba horizontálním 

vchodem, ale 9 m dlouhým komínem. To by znamenalo, že jeskyně dříve byla směrem ven 

otevřená, tomu nasvědčuje suťový kužel u vchodu. Narozeninová chodba vznikla 

komínovými vodami (Melichar, Jašková 2005). 

Z kvantitavního zastoupení kostních nálezů medvěda jeskynního (Ursus Spelaeus) je 

zřejmé, že jeskyně „Za Hájovnou“ je typickou medvědí jeskyní. 

V jeskyni se vyskytují klastické sedimenty. Jsou zastoupeny řadou nejrůznějších 

hornin a to nejen z dnešního povodí Javoříčky. Z hornin jsou zde především prekambrické 

jemnozrnné droby, prachovce a břidlice rozstáňského souvrství, které jsou typické pro 

tento vodní tok. Dále také zvětraliny křemitých břidlic se silicity ponikevského souvrství 

z období svrchní frasnu až tournai. Z posledního glaciálu jsou známy spraše a sprašové 

hlíny, z dřívějších dob starší spraše. Tyto horniny jsou nejbližší horninám, které se 

vyskytují v jeskynních sedimentech. 

Velmi často se v jeskynních sedimentech objevují materiály starých zvětralinových 

hornin. Křemenné oblázky malých rozměrů, v průměru 1-2 cm a pak velké úlomky žilných 

křemenů typických pro území mezi Mohelnicí a Městečkem Trnávka. Podle Panoše (1962) 

se jedná o předkvartérní sedimentaci. Křemité štěrky a žilné křemeny se do jeskyně dostaly 

vodními komíny, když se původně nacházely na vrcholové plošině a svazích kopce Paní 

Hory. Následně byly splaveny komínovými vodami do jeskynních prostor. Ačkoli by se 
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daly očekávat ve fluviálních sedimentech žilné křemeny větších rozměrů, neeviduje se zde 

jejich výskyt. Jediná oblast, kde je můžeme nalézt, se nachází severozápadně od krasu 

mezi obcemi Kladky a Vojtěchov, kde tvoří žíly v tamějších fylitech. Jejich odnos na 

plošinu Paní Hory není možný ani jedním z dnešních toků Špraněk a Javoříčky, proto se 

musely na současné místo dostat ještě v období, kdy údolí Javoříčky bylo vyplněno 

sedimenty. Jedná se o údolní výplň sedimenty z období spodního badenu, který je 

popisován ve dvou nedalekých lokalitách Bouzova a v širokém sedle Luké na údolním 

rozvodí Javoříčky a Šumicí. To poukazuje na velké změny v tamějším reliéfu po badenské 

regresi a časové období aktivity ponorů Paní Hory. Ve výšce 20 m nad dnešním údolím se 

nachází ponor jeskyně „Za Hájovnou“, který byl aktivní během pliocénu a spodního 

pleistocénu. Podle názoru Panoše (1962) je ponor ještě starší. Tvrzení zakládá na tom, že 

údolí Špraňku i údolí Javoříčky je předbadenského stáří. Proto jsou i ponory na svazích 

„Paní Hory“ z tohoto období a činnost ponorů byla v pleistocenu opět obnovena. A tak 

byla eroze fylitů a přesun žilných křemenů společně s křemennými oblázky ze slepenců 

z devonu na plošinu kopce Paní Hory transportován až po badenské regresi. Do sedimentů 

jeskynního systému se dostala až na úrovni spodního a středního pleistocénu (Melichar, 

Jašková 2005). 

Z tohoto vyplývá relativně komplikovaný vývoj nekrasového reliéfu a zároveň 

krasového povrchu a podzemí. 

2.3.1 Sekvence jeskynních sedimentů a časové zařazení 

V jeskyni se nachází dva zcela odlišné soubory jeskynních sedimentů. Jsou odlišné 

po stránce genetické, i po stránce časové. Zastoupeny jsou zde především fluviální 

sedimenty pocházející z konečného období, kdy jeskyně sloužila jako ponor. Sedimenty 

jsou umístěny ve střední a zadní části Vykopané chodby. Jako základní kontrolní profil se 

dnes považuje Kostnice II (Obr. 8), jehož význam se považuje v dobře zachovaných 

stratigrafických sekvencích (Melichar, Jašková 2005). 
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Obrázek 8: Kontrolní profil Kostnice II (Melichar, Jašková 2005) 

Vrstva 1: Je složena z velkých bloků vápence pocházející z počátku holocénu, 

vyplňují celý průřez Komínu I. Mocnost vrstvy není známa. 

Vrstva 2: O mocnosti 120 cm je zastoupena sprašovou homogenní hlínou žlutohnědé 

barvy s drobnou ostrohrannou vápencovou sutí, ojediněle s většími časti sutě. Sedimentace 

proběhla za velmi chladného glaciálního klimatu podrobnější stratigrafické zařazení však 

není možné. Na povrchu vápence jsou bílé tečky velikosti makového zrna což je 

pravděpodobně vysrážený vápenec (Melichar, Jašková 2005). 

Vrstva 3: Suť velkých vápencových bloků, makroskopicky stejného vzhledu pochází 

z teplého období, má mocnost 100 cm. Typické pro tuto vrstvu jsou kostní úlomky čelisti 

jeskynního medvěda. 
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Vrstva 4: Vznikla za velmi chladného klimatu. Mocnost 150 cm. Její vzhled je opět 

makroskopicky stejného vzhledu s drobnou ostrohrannou vápencovou sutí avšak bez 

cicvárů, liší se pouze velikostí a vzhledem sutě. 

Vrstva 5: Sediment makroskopicky stejného vzhledu, ale s velkým množstvím 

vápencové sutě. Vrstva je podobná vrstvě 3, proto se předpokládá sedimentace za 

obdobného teplého klimatu, mocnost vrstvy je 300 cm. 

Vrstva 6: Jílovitopísčitá  matrix červené barvy s větší vápencovou sutí, která se 

hojněji objevuje ve vrstvách směrem k povrchu. Ve svrchní části je vrstva proložena 

sintrem. V sedimentu se nachází úlomky žilných křemenů a manganové konkrece o 

průměru 2 cm. Mocnost vrstvy 165 cm. 

Vrstva 7: V superpozici od shora – světle šedá jílovitá matrix s úlomky a oblázky 

křemenů, světle hnědý sediment s 2 cm velkými limonitickými čočkami, šedá jílovitá 

matrix s limonitickými čočkami s proplástky červeného jílu, hnědý sediment s vápencovou 

sutí a kostmi mědvědů, ve spodní vrstvě je sediment šedohnědé barvy s úlomky žilných 

křemenů. Celková mocnost této vrstvy je 85 cm.  

Vrstva 8: Valounky kulmských drob, silně zvětralé, drolící se. Obsahují proplástky 

písčitého jílu. Mocnost 50 cm (Melichar, Jašková 2005). 

2.3.2 Geneze jeskyně „Za Hájovnou“ 

Jeskyni tvoří dvě paralelně probíhající vodorovné chodby Vykopaná a Narozeninová. 

Vykopaná chodba má na rozdíl od chodby Narozeninové velké množství komínů. 

V Narozeninové chodbě se komíny neobjevují vůbec, toto je způsobeno časově odlišným 

vznikem chodeb. Z toho vyplývá, že chodba Vykopaná je starší. Tento fakt potvrzuje i 

typický výskyt sedimentů v daném místě. Přesto nelze vznik komínů zcela přesně 

stratigraficky zařadit (Melichar, Jašková 2005). 
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Větší četnost vertikálních propastí vedoucích do spodního patra jeskyně se nachází 

ve Vykopané chodbě. Velikonoční jeskyně je posledním vertikálním ponorem, který 

odváděl přitékající vodu do spodního patra. Všechny jiné ponory jsou vyplněny staršími 

sedimenty než ponor Velikonoční jeskyně. 

Chodba Vykopaná a Narozeninová se od sebe liší svým vývojem. Zatímco Vykopaná 

chodba je proložena ponory dnešní Javoříčky, Narozeninová chodba je příkladnou 

svahovou jeskyní. K propojení obou chodeb došlo až v pozdější době, kdy Vykopaná 

chodba již nefungovala jako ponor. V místě propojení (Kostnice II) jsou sedimenty 

holsteinského stáří, proto se předpokládá, že se jednalo o dobu před interglaciálem holstein 

(Melichar, Jašková 2005). 

  Výjimečnost této jeskyně spočívá v tom, že se zde zachovaly relikty povodňových 

sedimentů, což u takto starých ponorů není běžné. Tyto relikty umožňují určit dobu, ve 

které byly ponory funkční a kdy leželo dnešní údolí na úrovni dnešního vchodu do jeskyně. 
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3 Zdroje pitné vody 

3.1 Klimatické poměry Olomouckého kraje 

Vlivem velkého výškového rozpětí je území Olomouckého kraje velmi rozmanité. 

Tato rozmanitost je způsobena především výškovým rozpětím území od nejvyšších poloh 

Jeseníků až po nížiny hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy. Z dlouhodobého 

pozorování záznamů úhrnu srážek od roku 1961 až 1990 vyplívá, že nejbohatším měsícem 

na srážky je měsíc červen s 89 mm srážek. Dalšími bohatými měsíci na srážky jsou 

červenec a květen s průměrným úhrnem 80 respektive 75 mm. Nejchudším měsícem co se 

týče úhrnu srážek, jsou s 37 mm zimní měsíce únor a březen. Celkový úhrn srážek v 

povodí Moravy činí 670 mm za rok. Z pozorování dále lze vyčíst dlouhodobá průměrná 

teplota vzduchu v oblasti Moravy, která je na hodnotě 8.1
o
C. Z těchto údajů také poznáme 

nejchladnější měsíc v roce a tím je leden s dlouhodobou průměrnou teplotou -2.6
o
C.  

Naopak nejteplejším měsícem je červenec s dlouhodobou průměrnou teplotou 17.7
o
C 

(Němec et al. 2009). 

 

3.2 Hydrogeologická tělesa a jejich hydraulické vlastnosti 

Devonské vápence jsou charakteristické především krasově – puklinovou pórovitostí. 

Obdobně jako u ostatních vápencových území s krasovými jevy, se jedná o velmi 

heterogenní a anizotropní prostředí. Při čerpacích zkouškách se zjistila hodnota vydatnosti 

této zvodně od 0,067 do 51 l/s m. Vrty, v nichž byly zkoušky prováděny, nezastihly 

otevřené krasové kanály, které se na některých územích objevují. To znamená, že ve 

skutečnosti je variabilita hydraulických vlastností daleko vyšší. V jihozápadní části bylo 

prokázáno pomocí vrtů a karotáže, že zkrasověné vápence pronikají až do hloubky 150 m, 

rozpukané úseky dokonce do 280 m. Podél řeky Moravy bylo v jejím fluviálním podloží 

zjištěno zkrasovění v hloubkách 154 m a v porušených úsecích 239 m. Toto poukazuje na 

existenci preferenčních cest proudění podzemní vody s velmi velkou hydraulickou 
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vodivostí.  Difuzita této zvodně společně s hydraulickou vodivostí způsobuje napětí a 

rychlé kvalitativní ovlivnění zvodně. Mimo prostory preferenčních cest se akumulační 

možnosti podzemní vody zpomalují, to však závisí na intenzitě rozpukání vápence. V okolí 

se nachází nekarbonátové horniny, kulmské sedimenty a metamorfity vyznačující se rysy 

hydrogeologického masivu s výskytem povrchového kolektoru zvětralinové a puklinové 

zóny. Fluviální štěrky a písky tady vytvářejí průlinové kolektory (Krásný et al. 2012). 

3.3Proudění podzemní vody 

Zmíněné hydrogeologické poměry prostředí utváří komplikovaný zvodněný systém, 

který je po poznání charakteru proudění podzemní vody a hydraulické spojitosti s jímacím 

územím Čerlinka nutno chránit pro jeho trvalé užívání obyvateli Litovle, Olomouce a okolí 

(Obr.9), (Krásný et al. 2012). 

 

Obrázek 9: Hydrogeologická provincie Českého masivu (Krásný et al. 2012) 
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1 – drahanský a přechodní vývoj, 2 – vývoj Moravského krasu a tišnosvský vývoj,    

3 – minerální vody; JM = Javoříčský a Mladečský kras, HN = Hněvotín. 

Voda se infiltruje ve výchozových partií vápencového jesenicko-mladečského pruhu. 

V údolích Špraňku a Javoříčky byly v krasových ponorech pozorovány úplné a částečné 

ztráty povrchových vod. V těchto oblastech dochází k pozvolné infiltraci a dále k proudění 

podzemní vody vápencovým pruhem. Podzemní voda se ubírá severozápadním směrem 

vůdčího hydraulického gradientu do zóny drenáže v údolí řeky Moravy západně od 

Litovle. Málo propustné kulmské horniny toto proudění usměrňují ve směru od Javoříčka 

k Litovli. Spojitost byla ověřena indikačními zkouškami. Při stopovací zkoušce bylo 

využito nezávadného červeného barviva. Barvivo hydrologové vysypali v místě několika 

ponorů potoku Špraňku a Javoříčky a čekali, zda se obarvená voda objeví v místech řeky 

Moravy západně od Litovle. Po 20 dnech se barvivo opravdu ukázalo a zkouška tímto 

potvrdila spojitost zdroje se Špraňkem a Javoříčkou (Krásný et al. 2012). 

Regionální zvodeň je mimo jiné také doplňována infiltrací přes nenasycené zóny nad 

piezometrickým povrchem v heterogenním a anizotropním prostředí. Proto dochází 

k rozdílnému doplňování zvodně od pomalé infiltrace málo propustných puklin až po velké 

pohlcování povrchových vod krasovými ponory. V nenasycených zónách mohou vznikat 

zavěšené zvodně. V důsledku drenážního účinku vápencového pruhu není vyloučena 

možnost částečného přítoku podzemních vod z málo propustných kulmských hornin. 

3.4 Zdroje podzemní vody 

Na základě hydrogeologického průzkumu a bilančních výpočtů byly zdroje 

podzemní vody stanoveny na 145 l/s. V letech s normálními srážkovými a odtokovými 

podmínkami, bylo možno v infiltrační oblasti odebírat v jímacím území Čerlinka 250 l/s 

podzemní vody odpovídající kvalitativně vodě z vápenců. Tento rozdíl si lze vysvětlit 

jedině tak, že je nutné ještě počítat s přítokem podzemních vod z jiných lokalit. Jednou 

z reálných možností je přítok podzemních vod z kulmských hornin a drenážní účinek 

vápenců. Druhou možností, kterou nelze s jistotou vyloučit je přítok severovýchodně od 
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Uničova z vápenců okolí Sovince (Obr. 9). V těchto vápencích se nachází několik desítek 

metrů pod povrchem zapadlá hladina podzemní vody. Pomocí vrtů zde byla zjištěna 

schopnost propouštět vodu (transmisivita) 100 m
2
/den. Nutno dodat, že tato souvislost 

mezi sovineckými vápenci a jesencko-mladečským pruhem nebyla do dnes dokázána. 

Z fluviálních sedimentů řeky Moravy či z povrchových vod je odhadnut přítok 50 l/s 

(Krásný et al. 2012) 

3.5 Kvalita vod 

Jímané podzemní vody výrazně zastupuje Ca-HCO3 typický pro karbonátová pro 

karbonátová prostředí. Tímto je prokázán většinový podíl jímaných vod z vápence. 

Z území Čerlinka je i přes intenzivní čerpání dlouhodobě jímána podzemní voda velmi 

vysoké kvality s nízkým obsahem dusičnanů. Z pohledu kvality jímané vody to svědčí o 

regulačních schopnostech vápencového prostředí. O původu vod nasvědčuje i rozdílná 

doba zdržení podzemních vod založena na přítomnosti přírodních stopovačů. Zatímco u 

některých lze podle přírodních stopovačů uvažovat o zdržení několik desítek let, oproti 

tomu Panoš (1962) prokázal stopovacími zkouškami opak, když voda dospěla do jímacího 

prostoru po 20 dnech (Krásný et al. 2012). 

3.6 Využití podzemních vod 

O využití jímací oblasti Čerlinka (Obr. 10) už od nepaměti naznačovala vyšší teplota 

vývěrné vody, která v zimě i v mrazivých teplotách nezamrzala. Proto se jí říkávalo a 

dodnes říká „zázračná studánka“.  Bylo to způsobeno vývěrem vody z podložních vápenců. 

Od roku 1930 začaly průzkumné práce s cílem vytvořit zařízení k zachycení podzemní 

vody. Nejprve byly vybudovány studny z roku 1955, později byly nahrazeny vrty čerpající 

podzemní vápencovou vodu z různých hloubek. Dnes toto zařízení svými 250 l/s zásobuje 

vodou města Olomouc, Uničov, Litovel a okolí. Jednotlivé vrty dlouhodobě dosahují 

vydatnosti až desítky l/s. Mezi ochranná pásma se zahrnují důležité oblasti jesenicko-

mladečského pruhu jímací objekty a jejich okolí a další území v nivách Moravy. Tímto je 
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zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod před nežádoucím znečištěním (Krásný et 

al. 2012). 

3.7 Významná antropogenní ovlivnění 

Jihozápadně od jímacího území je mezi Měrotínem a Mladčí lom Skalka patřící 

společnosti Vápenka Vitoul s. r. o., která zde těží vápenec. Lom byl při vytyčení 

ochranného pásma problémem. Mohlo zde během trhacích prací dojít k ohrožení zdrojů 

podzemních vod. Další zdroje kontaminace hrozily na alochtonních povrchových tocích 

jesenicko-mladečského pruhu vlivem zemědělské činnosti a osídlení. Nebezpečí 

představuje možnost tvorby indukovaných zdrojů z povrchových vod řeky Moravy. Na 

druhou stranu snižování hladiny je nutno uvažovat při ochraně CHKO Litovelské 

pomoraví (Krásný et al. 2012).  

 

Obrázek 10: Jímací zařízení Čerlinka 
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4 Zajímavosti Javoříčských jeskyní a jejich význam pro 

turismus 

4.1 Historie obce Javoříčko 

V krásném údolí, uprostřed polí luk a lesů, leží malá osada Javoříčko. Po několik 

staletí se zde žilo klidným životem, vesnice měnila svou tvář jen nepatrně, a kde jakého 

návštěvníka přivítala s otevřenou náručí a příjemným pohoštěním. Zůstala daleko od ruchu 

civilizace a velkých měst v blízkosti krasových jeskyní a nedalekého hradu Bouzov 

(Vyhlídal 2005). 

Osada měla jeden z nejmenších katastrů v kraji, kde převládala málo úrodná půda. 

Z tohoto důvodu se jen malá část obyvatel živila zemědělstvím. Muži pracovali v místních 

lesích nebo dojížděli za prací do větších středisek v okolí, kde pracovali jako zedníci, 

kameníci, dráteníci a nádeníci. Mladí chlapci a dívky jezdili do služby k rolníkům a 

sedlákům na Hanou. 

Vesnička je bohatá na krásné přírodní útvary. Nacházejí se zde krasové jeskyně „Za 

Hájovnou“ a Javoříčské jekyně. Půjdeme-li 1 km proti proudu potoka Špraňku směrem 

k Vojtěchovu, spatříme překrásný vápencový útvar nazývaný Zkamenělý zámek 

připomínající svým velkým obloukem Pravčickou bránu. 

Javoříčko leží v horském úžlabí Drahanské vrchoviny, vzdálené 14 km západně od 

Litovle a je součástí Olomouckého kraje. První dochovaná zmínka o Javoříčku pochází 

z roku 1348. Během své existence vystřídala obec několik názvů například Javorovice, 

Javorové, Javorov, Javoří a v roce 1464 dostala dnešní konečný název obce Javoříčko. 

Vesnicí protéká severozápadním směrem potok Javoříčka podél kterého na obou březích 

stála původní stavení (Obr. 11). 

 



MICHAL JARMAR: PŘÍNOS JAVOŘÍČSKÝCH JESKYNÍ 

2013  27 

 

 

Obrázek 11: Základy původních stavení Javoříčka 

Za 2. světové války po osvobození Slovenska se přesunulo těžiště odbojové činnosti 

do českých zemí, především na Moravu. V lesích kolem Javoříčka působil partyzánský 

oddíl Jemark (Vyhlídal 2005). 

Dne 5. května 1945 se život vesnice obrátil na ruby. Jednotky SS vypálily a zničily 

vše, co jim stálo v cestě. Až na dvě budovy srovnaly celé Javoříčko se zemí. Ušetřena byla 

pouze myslivna, ve které žila německá rodina a místní škola.  

4.2 Javoříčko – moravské Lidice 

Po očekávaném obratu války u Stalingradu, byl německými vojsky vydán rozkaz 

budovat opevnění a zákopy proti Sovětským vojskům. Tento rozkaz Javoříčské občany 

pobídl k ještě silnější podpoře partyzánského hnutí. Po osvobození Slovenska byl z letadel 

vysazen nad Javoříčskými lesy partyzánský oddíl Jermak, kterému velel moskevský 
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kapitán Andrej Jegorovič Furzenko. Oddíl čítal na 150 mužů, z toho dva byli občané 

Javoříčka. (Panoš, Zikmund 1955) 

Javoříčští občané poskytovali partyzánům přístřeší a zásobovali je jídlem, oblečením 

a všemožně jim pomáhali. Představa o „hrdinství“ některých partyzánů však byla zcela 

zkreslená, často se opíjeli a dokonce i bili muže z vesnice před zraky jejich žen. Při jednom 

takovém „opileckém“ večeru v myslivně, která sloužila jako pohostinství a provozovala ji 

naprosto bezproblémová německá rodina lesníka Viktory, partyzáni toho večera manželku 

i s dítětem zabili. Lesník Viktor byl v té době na frontě (ústní sdělení Stanislava Vybírala, 

2013) 

Tato událost se během chvíle donesla k místnímu velení jednotek SS sídlících na 2 

km vzdáleném Bouzově a vyvolala krvavou odplatu v podobě vypálení Javoříčka. Den 

před vypálením začali esesáci střádat plány, jak akci provedou. Zatkli několik Čechů a 

vedli výslechy, aby zjistili více informací k útoku.  Jednoho z nich po výslechu na místě 

zastřelili (Panoš, Zikmund 1955). 

Psalo se datum 5. května 1945, byla sobota 3 hodiny ráno a přibližně 220 

ozbrojených členů jednotky SS se vydalo směrem k nic netušícímu Javoříčku. Vojáci byli 

vyzbrojeni kulomety, granáty, pancéřovými pěstmi a zápalnými bombami. Rozdělili se do 

dvou proudů. Jeden postupoval od Bouzova druhý od Luké. Účelem tohoto 

organizovaného postupu bylo systematicky odříznout vesnici od všech komunikací z 

vesnice odsouzené k zániku. 

Někteří obyvatelé již byli v těchto ranních hodinách vzhůru, protože hostili dvě 

skupiny partyzánů, které se chystaly vykonat rozkaz štábu, zničit ustupující nacistickou 

kolonu po silnici mezi Litovlí a Lošticemi. Partyzáni odešli z Javoříčka plnit rozkaz ještě 

za tmy a tak, když padly první výstřely esesmanů nevěnovali tomu velkou pozornost, 

předpokládali, že partyzáni začali s plněním svého úkolu. Jednalo se však o první smrtící 

výstřely gestapácké výpravy směřující k zabití pracujících javoříčských občanů na polích a 

v lesích, na něž narazily jednotky SS na okraji obce. 
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Až později, kolem deváté hodiny ranní, spatřili javoříčští obec obklíčenou ze všech 

stran nacisty. Zachovali klid s tím, že se nejspíš jedná o další z mnoha prohlídek, při 

kterých nacisti hledali ukryté partyzány. Tento klid jim dopřávalo i vědomí, že všichni 

partyzáni z Javoříčka už jsou dávno z vesnice pryč a pomoc Sovětské armády na cestě 

k nim. Tušili konec války. Silný výbuch, řev a plameny šlehající z prvních zapálených 

domů přesvědčily obyvatele, že se nejedná o běžné hledání ukrytých partyzánů. V tu chvíli 

měli na mysli osud Lidic (Vyhlídal 2005). 

Esesáci vyhnali ze stavení veškerý dobytek a po něm vyvlékali lidi, při tom 

oddělovali muže a chlapce od žen a dívek, vykrádali, zapalovali jedno stavení po druhém a 

vraždili (Hořínek 1965). Pohled na hromadný hrob (Obr. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Hromadný hrob 38 můžu (archív Javoříčských jeskyní 2013) 



MICHAL JARMAR: PŘÍNOS JAVOŘÍČSKÝCH JESKYNÍ 

2013  30 

 

Mezi prvními oběťmi byl starosta obce Miloslav Vlček a ředitel místní školy Josef 

Pecina. Jeho trest byl o to větší, že před jeho vlastní smrtí spatřil smrt svého 

osmnáctiletého syna. Toto počínání bylo vedeno zcela účelově. Celková bilance této 

hromadné vraždy byla třicet osm mužů ve věkovém rozmezí od 15 do 76 let. Mezi nimi 

byli i synové objevitele Javoříčských jeskyní pana Viléma Švece – Jan, Bohumil a Bedřich 

(Hořínek 1965). Tablo objetí Javoříčské tragédie (Obr. 13). 

 

Obrázek 13: Oběti Javoříčské tragédie (Hořínek 1965) 
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Paní Marie Zapletalová z Javoříčka popisuje osudný den takto: 

„Manžel přišel onoho tragického dne kolem 9. hodiny dopoledne domů z Březiny, 

kde byl za prací. Hned při příchodu domů řekl, že viděl jít k sousedovi, tj. k p. Václavu 

Vlčkovi, a do myslivny několik německých vojáků. Abych si jeho výpověď sama ověřila, šla 

jsem se podívat přes plot, kde bylo dobře vidět tím směrem. Skutečně jsem zahlédla už 

přímo u Vlčků i v myslivně německé vojáky. Mezitím však, než jsem se vrátila nazpět, už 

přišli i k našemu domku. Sami začali rozbíjet venkovní okna úderem pancéřových pěstí. 

Manžel šel do dvora, aby zjistil příčinu. Hned ho začali vyslýchat, kolik bylo v obci z pátku 

na sobotu partyzánů. Při tom si počínali surově - zbili ho. To už jsem vyšla i já ven a 

prosila, aby nás nechali na pokoji, že partyzáni u nás nebyli a my že o nich nic nevíme. Při 

této výpovědi mě strčil jeden z vojáků tak silně, že jsem se i s dítětem převrátila. Musela 

jsem ho následovat do kuchyně. Tady se mu manžel opět snažil dokazovat naši naprostou 

nevinu. To však nic nepomohlo. Jeden z vojáků si sám vzal z kamen zápalky. Manžel s ním 

musel jít na půdu, kde voják založil oheň. Potom nařídil manželovi odvázat dobytek a mně 

s dětmi okamžitě opustit dům. Muž chtěl též jít s námi, vrátil se však ještě pro čepici. Než 

mohl vyjít z domu, já s dětmi jsem už musela jít vesnicí nahoru. S sebou jsem si mohla vzít 

jen dětský kočárek. Svého manžela jsem naposledy zahlédla, jak byl vojáky veden 

k Mlčochům, kde byl potom ještě se dvěma sousedy zastřelen. Jejich těla (ohořelá torza) 

byla nalezena až na druhý den ve spáleništi. Poznali jsme ho podle cigaretové tabatěrky. 

Cestou jsme potkávali vojáky od Střemeníčka a Habří (les od severní strany), kteří 

řetězovitě obstoupili osadu. Za vesnicí jsme se vydali údolím potoka k Veselíčku, kde už 

byly ostatní uprchlé ženy s dětmi. Zde jsme přečkali při vybuchování jednotlivých 

pancéřových pěstí, granátů a střílení z kulometů všechny ty hrůzy v obavách o životy svých 

mužů. Až teprve po 2. hodině odpoledne přišel hospodář Dokoupil, kterého nechali naživu. 

Oznámil všem smutnou zprávu, že všichni muži, kteří zůstali ve vesnici, byli zastřeleni a 

všechny domy vypáleny“ (Vyhlídal 2005). 
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4.3 Nové Javoříčko 

Na troskách původní obce bylo ze sbírky a za přispění vlády vybudováno nové a v té 

době moderní Javoříčko. Stalo se památníkem připomínající dalším generacím krvavý 

nacistický čin. Nad společným hrobem 38 zabitých byl vybudován na jejich památku 

kamenný pomník (Obr. 14), ke kterému se sjíždějí začátkem května stovky lidí, aby se 

poklonili památce zavražděných mužů. Pomník je dílem dvou architektů ing. Miroslava 

Putny a ing. Jaroslava Coufala. Sochy ztvárnil sochař Jan Tříska z Prostějova. Darovaná 

částka Javoříčku byla 22 milionů korun. Z této částky byly postaveny lidové typové domy, 

všechny stejné (Panoš, Zikmund 1955). 

 

Obrázek 14: Pomník věnovaný obětem Javoříčské tragédie 
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4.4 Jak byly objeveny Javoříčské jeskyně? 

Často se vyskytující závrty a dávné pověsti přesvědčily místní obyvatele o tom, že 

javoříčská kra v sobě skrývá rozsáhlé podzemní prostory. Na základě přesvědčení 

obyvatel, se lesní správce z Javoříčka, pan Vilém Švec se svými třemi syny rozhodl 

prozkoumat okolní krasové jevy. Na jaře 1937 začali odrovnávat suť v místech dnes 

nazývaných jako Zátvořice (Obr. 15), protože toto místo pokládal za probořenou jeskyni, 

která musí mít uvnitř vápencového masivu další pokračování, podobné rozměrům skalní 

brány u Zkamenělého zámku. Zároveň organizoval odkryvné práce v náplavech u Svěcené 

díry. Byl přesvědčen o podzemním propojení se Zátvořicí. Jelikož práce v rozdrceném 

terénu Zátvořice byly natolik nebezpečné a tehdejší dobývací technika nebyla na takové 

úrovni jako dnes, musely být práce na podzim 1937 pozastaveny (Panoš 1959).  

 

 

 

 

 

 

 

 

O to intenzivněji začali pracovat ve Svěcené díře a po šestitýdenní náročné práci 

odkrývali v jižní části jeskyně komín, který se jim podařilo uvolnit. Se svými syny a 

spolupracovníky se Vilém Švec spustil do neznámých prostor a pronikl do středního patra, 

Obrázek 15: Zátvořice 
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dnes zvaného „Bludiště Švecovo“, které je specifické svými rozsedlinovými propastmi. 

Lesní správce pan Vilém Švec (Obr. 16) měl při těchto pracech spoustu nepříjemností 

s lesní správou, které bylo jeho počínání proti vůli. Většinu nákladů na průzkum hradil ze 

svého. Nedostatek finančních prostředků mu nedovoloval nakoupit potřebné stroje a 

zaplatit pracovníky (Panoš 1959). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jaře 1938 Vilém Švec společně s Adolfem Brosingerem z Javoříčka a dvěma 

dělníky opět kopat. V úterý 12. dubna 1938 po překonání značných překážek a 

nebezpečných lezeckých túrách přes hluboké propasti pronikli až do „Jeskyní pod 

Švecovým sestupem“. Odtud se vrátili velmi unavení odpočinout si do Svěcené díry. 

Během těchto prací se revírník Vilém Švec nachladil a ulehl s vysokou horečkou. To 

nezastavilo průzkumné práce a 14. dubna 1938 pokračovali dále jeho synové Jan Švec, 

Bohumil Švec a Bedřich Švec s Adolfem Brosingerem a jeho synem Aloisem 

Brosingerem. Podařilo se jim proniknout do dnešního Dómu gigantů, jak se později 

Obrázek 16: Pamětní deska Viléma Švece při vchodu do jeskyní 
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ukázalo, tento objev představoval hlavní jeskynní systém. Jelikož byl Vilém Švec velmi 

zvědavý na nově objevené jeskyní prostory, hned dva dny poté i přes stále trvající nemoc, 

šel si nové prostory prohlédnout.  V dalších dnech byly nalezeny další jeskynní prostory a 

to Suťový dóm a Pohádková jeskyně, tyto objevy odstartovaly vlnu nadšení objevovat 

další prozatím neprobádané prostory a začalo se s odstřelováním tunelu směrem 

k Zátvořici (Panoš 1959). 

Tento počin je označován speleology jako jeden z největších výkonů v dějinách 

české speleologie. 

4.5 Jeskyně „Za hájovnou“ 

Jeskyně „Za Hájovnou“ je novým objevem prostějovských speleologů, ačkoli její 

vchod byl známý už z dřívějších dob. Průzkumné práce začaly až po druhé světové válce a 

vedl je pan Josef Vařeka. Jeskyně končila po deseti metrech v jemných jílovitých 

sedimentech. V průzkumu se pokračovalo až po roce 1969, kdy průzkum převzala 

organizace České speleologické společnosti, sdružení prostějovských speleologů se 

základnou v nedaleké vesničce Březina (ZO 7-03 Javoříčko). Organizaci vedl pan Miroslav 

Vaněk. Tato skupina začala intenzivně těžit jíl, který vyplňoval veškeré prostory jeskyně. 

Hned na začátku těchto prací nacházeli četné osteologické nálezy. První objev volného 

jeskynního prostoru učinili speleologové o Velikonocích v roce 1997. Tento prostor 

představoval vertikálně probíhající propast, kterou nazvali podle dne, kdy jeskyni našli - 

Velikonoční jeskyně. Tím si ověřili, že existuje spodní patro jeskyně (Melichar, Jašková 

2005). 

Dne 11. října 2000 pan Miroslav Vaněk se svou skupinou objevil další volné 

jeskynní prostory s bohatou krápníkovou výzdobou. Výzdoba je mimořádná především 

svými krasovými útvary v podobě záclon, stalaktitů, stalagmitů a 113 cm dlouhých brček, 

přičemž průměrná délka brček běžně dosahuje 15 – 20 cm. Tato chodba byla pojmenovaná 

podle výzdoby, kterou nabízí jako Narozeninová. Představovala horizontální chodbu, 
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kterou již nevyplňovaly sedimenty jílů. Do roku 2011 se tento objev považoval za poslední 

velký objev (Melichar, Jašková 2005). 

Pan Miroslav Vaněk při odstraňování sedimentů z jeskynních prostor zaregistroval 

v sedimentech velké množství osteologických nálezů a tak na jeho upozornění začal v roce 

2001 paleontologický výzkum. V té době však veliká část jeskynních sedimentů byla 

vyvezena na haldu před vstupem do jeskyní. I přesto nalézali v neporušených terestrických 

sedimentech paleontologické nálezy, které pocházely z interglaciálu holstein. 

4. srpna 2011 při běžných výkopových pracích prostějovští jeskyňáři v čele s panem 

Vaňkem objevili nové jeskynní prostory, když prokopli puklinu, kterou se vanul průvan, 

v tom okamžiku bylo všem jasno. Velký objev je na spadnutí.  Jedná se o nejnovější objev 

krasového útvaru s bohatou krápníkovou výzdobou v rámci celé České republiky. Nicméně 

speleologové ve své práci dál pokračují, protože předpokládají další otevřené krasové 

prostory. Pokud by se toto potvrdilo stal by se Javoříčský kras největším jeskynním 

komplexem v rámci celé ČR (Internet 2). 

4.6 Národní přírodní rezervace Špraněk 

Javoříčské jeskyně leží v Národní přírodní rezervaci Špraněk, která byla vyhlášena 

v roce 1949. Celková rozloha rezervace činí 28,7 hektarů. Touto přírodní rezervací vede 5 

km dlouhá naučná stezka se sedmi zastávkami. Každou zastávku této stezky představuje 

naučná tabule, kde najdeme zástupce zde typické flóry a fauny. Rezervaci tvoří především 

trvale zalesněná plocha s útvary krasového původu, na jejímž vrcholu se nalézá nejvyšší 

bod nazýván Špláz s nadmořskou výškou 539 m n. m. Vegetace je ovlivněna především 

vápencovým podloží, tvořená převážně bukovými porosty s bohatým bylinným patrem a 

vzácnou teplomilnou květenou. Dalším důležitým faktorem pro místní faunu je nadmořská 

výška, ta se zde pohybuje v rozmezí od 388 m n. m. do 539 m n. m. (Špláz) (Šafář et al. 

2003).   
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V této oblasti převládají lesy s mateční vápencovou horninou. Proto jsou zde 

nejrozšířenějším typem především vápnomilné bučiny s podrostem, ve kterém rostou 

například ostřice prstnatá (Carex digitata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), 

svída krvavá (Cormus sanguinea), svízel lesní (Galium sylyaticum), břečťan popínavý 

(Hedera helix) a jiné (Šafář et al. 2003).   

Ve stromovém patře pak dominuje především buk lesní (Fagus sylyatica). 

V rezervaci mimo květnatých bučin jsou zastoupeny i suťové a roklinové lesy s dřevinami 

buku, javoru mléče (Acer platanoides), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), jasanu 

ztepilého (Fraxinus excelsior) a lípu velkolistou (Tilia platyphyllos). 

V menší míře se zde vyskytují květnaté dubohabrové lesy, pro které jsou typické 

rostliny zastoupeny habrem obecným (Carpinus betulus), konvalinkou vonnou 

(Convallaria majalis), hrachorem jarním (Lathyryus vernus) a prvosenkou jarní (Primula 

veris).   

Na stěnách skalního masivu a stinných štěrbinách bazických skal najdeme  květenu -

puchýřník křehký nebo pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). V mělkých půdách na 

slunných místech byl zaznamenán výskyt lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites).  

V rezervaci bylo rozpoznáno 300 druhů vyšších rostlin z toho velké množství jsou 

zvláště chráněné rostliny nejen v rámci regionu, ale dokonce i v celé České republice. Mezi 

tyto vzácné a ohrožené rostliny se řadí například skalník celokrajný (Cotoneaster 

intergerrimus), strdivka sedmihradská (Melica transsilyanica), tolita lékařská 

(Vincetoxicum hirundinaria), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), kostřava sivá (Festuca 

pallens) a violka divotvorná (Viola mirabilis). 

Mimo jiné v této lokalitě je doložen výskyt přibližně 40 druhů játrovek a mechovek. 

Z játrovek – jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis) na (Obr. 17), kýlnatka drsná (Scapania 

aspera) a kýlnatka vápencová (Scapania calciola). Z mechů – hájovka chluponosná 
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(Cirriphyllum piliferum), sádečník zakřivený (Homomallium incurvatum) a loděnka 

smáčklá (Taxiphyllum depressum), (Šafář et al. 2003).    

 

Obrázek 17: Jaterník trojlaločný 

 

4.7 Fauna v Národní přírodní rezervaci Špraněk 

Javoříčský jeskynní systém obývá rodina jezevce lesního (Meles meles), tento 

jezevec proniká 700 m do jeho nitra. Jeskyně jsou s počtem 5 500 netopýrů největším 

zimovištěm v ČR. Významným druhem je zejména kriticky ohrožený vrápenec malý 

(Rhinolophus hipposideros) na (Obr. 18), tento ohrožený druh zde byl zaznamenán v počtu 

1500 kusů. Dalšími netopýry, kteří prostory Javoříčských jeskyní vyhledávají pro 

přezimování jsou netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velký (Myotis myotis), 

ohrožený netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr vodní (Myotis daubentonii), 

netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr večerní 
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(Eptesicus serotinus), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), netopýr ušatý (Plecotus 

auritus) a kriticky ohrožený vápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Obrázek 18: Vrápenec malý 

V národní přírodní rezervaci Špraněk hnízdí běžná avifauna a také holub doupňák 

(Columba oenas), skvorec vodní (Cinclus cinclus) a datel černý (Dryocopus martius). 

Nejzajímavějším druhem z 55 druhů měkkýšů je v lokalitě hojná populace zdobenky 

tečkované (Charpentieria ornata). Tento druh pochází z jihovýchodních Alp. Dále tu žijí 

zrnovka žebernatá  (Pupilla sterii), trojlaločka pyskatá (Helicodonta obvoluta), žitovka 

obilná (Granaria frumentum), skelnička průzračná (Vitrea diaphana), skelnička zjizvená 

(Vitrea subrimata), kuželovka skalní (Pyramidula rupestris), ovsenka žebernatá (Chondrina 

clienta), zemoun skalní (Aegopis verticillus), zuboústka sametová (Causa holosecrium), 

skelnatka (Oxychilus depressus) (Šafář et al. 2003). 
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4.8 Turismus 

4.8.1 Lokalizace 

Javoříčko se nachází v Olomouckém kraji v nadmořské výšce 400 m n. m. v horském 

úžlabí Českomoravské vysočiny na samém úpatí Moravského krasu, vzdáleno je 14 km 

západně od Litovle v okrese Olomouc. Severozápadním směrem protéká potok Javoříčka 

na ní se za vesnicí kolmo napojí potok Špraněk. 

4.8.2 Dopravní dostupnost z Olomouce  

Dopravní dostupnost do Javoříčka je vhodná pro osobní vozidla, autobusy, cyklisty a 

pěší turisty. Cesta z Olomouce je 31 km dlouhá a vede po rychlostní komunikaci R35 

směrem na Mohelnici. Z dálnice návštěvníci mohou využít sjezd číslo 248 u obce 

Nasobůrky (Obr. 19). Dále je cesta vedena po komunikaci 2. třídy číslo 373 přes obce 

Chudobín, Slavětín a Javoříčko. Mimo jiné, je velmi dobře značená turistickými a 

cyklistickými značkami. Autobusové linkové spoje z Litovle jezdí ve všední dny v 

intervalech po jedné hodině. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Dopravní dostupnost Olomouc – Javoříčko (Internet 3) 
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V Javoříčku je parkoviště pro 100 vozidel a 10 autobusů. Tato kapacita parkoviště je 

vyhovující, a proto zde není problém kdykoliv vozidlo zaparkovat. Parkoviště je placené. 

Hodinová sazba činí 50 korun za stání osobního vozu, motocykly parkují zdarma. Pro 

cyklisty jsou zde železné stojany pro uzamčení kola.  

Po zaparkování vozidla se návštěvníci mohou vydat pěší cestou. Cesta k jeskyním je 

částečně vydlážděná a dlouhá 500 m. Po příjezdu mají možnost využít místních 

stravovacích služeb hostince ve staré škole. Stezka pokračuje kolem hromadného hrobu 

zastřelených mužů při vypálení Javoříčka. Za památníkem po levé straně jsou umístěny 

naváděcí tabule s turistickou modrou značkou směřující do lesa. Tato cesta je fyzicky 

náročná, má 60 metrů převýšení. Turisty po cestě k jeskyním čeká 90 schodů, proto tato 

cesta není vhodná pro cyklisty, tělesně handicapované a méně fyzicky zdatné osoby. 

Pro cyklisty a tělesně handicapované osoby se doporučuje využít silnici přes obec 

Březina (Obr. 20). Po 2 km této cesty se dostanou návštěvníci přímo k pokladnám jeskyní 

a chatě Jeskyňka, kde se mohou občerstvit při případném čekání na prohlídku. 

 

Obrázek 20: Objízdná trasa pro cyklisty a handycapované (Internet 3) 
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4.8.3 Otvírací doba 

Otevírací doba Javoříčských jeskyní je rozdělena do dvou sezonních intervalů. Na 

hlavní a vedlejší sezonu. Vedlejší sezona začíná počátkem ledna a končí v květnu, kdy 

začíná hlavní turistická sezona. Dále pak vedlejší sezona opět začíná počátkem října a 

končí v listopadu. V prosinci jsou Javoříčské jeskyně zavřené, provádí se nutné opravy a 

úpravy. Od začátku ledna do konce března jsou organizovány pouze dva vstupy denně a to 

v 10:00 a 13:00 od pondělí do pátku. V tomto období je o víkendech zavřeno. Od dubna 

jsou jeskyně přístupné od úterý až do neděle po hodinových intervalech od 9:00 do 15:00 

(poslední vstup). Od května začíná hlavní sezona, která trvá 5 měsíců, do konce září. 

V hlavní sezoně je otevírací doba prodloužena, s posledním vstupem v 17:00, respektive 

od 9:00 do 17:00 (úterý až neděle). Pondělky jsou označeny jako sanitární den. V říjnu kdy 

začíná druhá vedlejší sezona je otevírací doba totožná jako v měsíci duben od 9:00 do 

15:00. Listopad je posledním měsícem v roce kdy mohou návštěvníci zavítat do jeskyní. 

Otevírací doba je zde stejná jako v lednu. Dva vstupy denně v 10:00 a 13:00 od pondělí do 

pátku. V prosinci jsou jeskyně veřejnosti nepřístupné. Otevírací doba (Tabulka 1), (Internet 

2). 

Tabulka 1: Otevírací doba Javoříčských jeskyní (Internet 2) 

Měsíc Pondělí Úterý - Pátek Sobota - Neděle 

leden 10:00, 13:00 10:00, 13:00 zavřeno 

únor 10:00, 13:00 10:00, 13:00 zavřeno 

březen 10:00, 13:00 10:00, 13:00 zavřeno 

duben zavřeno 9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 
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květen zavřeno 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 

červen zavřeno 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 

červenec zavřeno 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 

srpen zavřeno 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 

září zavřeno 9:00 – 17:00 9:00 – 17:00 

říjen zavřeno 9:00 – 15:00 9:00 – 15:00 

listopad 10:00, 13:00 10:00, 13:00 zavřeno 

prosinec zavřeno zavřeno zavřeno 

 

4.8.4 SWOT analýza  

V této analýze (Tabulka 2) jsou zpracovány veškeré silné a slabé stránky, hrozby a 

příležitosti Javoříčských jeskyní a příslušného okolí.  
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Tabulka 2: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky Hrozby Příležitosti 

Dopravní dostupnost Chybí bezbariérový 

přístup 

Neohleduplní turisté Propojení 

víceúčelovou cestou s 

Bouzovem 

Naučná stezka Technické zázemí 

jeskyní 

Ekonomická situace –

pokles návštěvnosti 

Spolupráce s hradem 

Bouzov 

Ubytovací kapacity Složitá dostupnost 

autem z Bouzova 

Úbytek školních 

zájezdů 

Projekční místnost 

pro handicapované 

Stravovací služby Fyzicky náročná cesta 

k jeskyním 

 Zpřístupnění jeskyní 

„Za Hájovnou“ 

Stezka z Bouzova    

Přírodní poměry    

Ukazatele na dálnici    
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4.8.5 Vstupné 

Cena vstupného do Javoříčských jeskyní je ovlivněna délkou trasy, kterou si 

návštěvník zvolí. Krátká trasa měří 460 m, doba prohlídky trvá 40 minut. Dlouhá trasa 

měří 788 m a trvá 60 minut. Návštěvníci mohou využít níže uvedených slev. 

Tabulka 3: Ceník vstupného 2013 (Internet 2) 

 Plné Senioři 65 + Zlevněné 

Dlouhá trasa 130,- 90,- 60,- 

Krátká trasa 110,- 80,- 50,- 

 

Zlevněné vstupné: 

 Děti od 6 do 15 let. 

 Držitelé průkazu ZTP starších 15 let. 

 Držitelé platné ISIC karty. 

 Členové Českého svazu ochránců přírody po předložení členského průkazu. 

Sleva 50% ze zlevněného vstupného: 

 Hromadné skupiny dětí do 6 let. 

 Hromadné skupiny držitelů ZTP věku 6 – 15 let. 

Volný vstup: 

 Děti do 6 let s výjimkou hromadných skupin. 
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 Držitelé průkazu ZTP/P včetně průvodce. 

 Držitelé průkazu ZTP ve věku od 6 do 15 let s výjimkou hromadných skupin. 

 Členové České speleologické společnosti. 

 Členové Slovenské speleologické společnosti. 

 Členové Českého svazu ochránců přírody mladší 15 let. 

 Zaměstnanci správ jeskyní sdružených v ISCA. 

4.8.6 Návštěvnost  

Návštěvnost je jedním z důležitých a rozhodujících faktorů, který má vliv na 

hospodářskou situaci organizace. Počet návštěvníků jeskyní poukazuje také na atraktivitu 

turistické destinace. Velkou výhodou jeskyní v návštěvnosti je především v hlavní sezóně 

poskytování specifických služeb i za klimaticky nepříznivých podmínek. Z dlouhodobého 

hlediska (rok 2000-2011), návštěvnost Javoříčských jeskyní zpozvolna klesá (Obrázek 21), 

(archiv Javoříčských jeskyní 2013). Toto je způsobeno především velkým úbytkem 

školních zájezdů (Obrázek 22).  

 

Obrázek 21: Návštěvnost Javoříčských jeskyní (upraveno podle archivu Javoříčských jeskyní 

2013) 
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Obrázek 22: Podíl školních výletů na návštěvnosti (archiv Javoříčských jeskyní 2013) 

4.9 Návrhová opatření 

„Z hradu až k jeskyním“ 

Je program, který jsem vytvořil na základě získaných primárních informací 

z provedené SWOT analýzy zájmového území - Javoříčské jeskyně.  

1. Dohoda o spolupráci: 

Javoříčské jeskyně se nachází 2 km (lesní cestou) od kulturní památky hradu 

Bouzov, který je dlouhodobě  vyhledávanější turistickou destinací. Proto by se Správa 

jeskyní ČR, měla pokusit uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci se Správou státního hradu 

Bouzov. Propagace by se realizovala přímou propagací v místě nabízených služeb. 
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2. Víceúčelová komunikace: 

Dalším mým návrhovým opatřením je oprava stávající komunikace propojující 

Javoříčko s Bouzovem. Víceúčelová komunikace by v letních měsících sloužila pro pěší, 

cyklisty, bruslaře na kolečkových bruslích a elektrický vláček. V zimních měsících 

v případě dostatečné sněhové pokrývky by zde byla pro běžkaře upravená běžecká stopa. 

Vytvořil by se tak okruh Bouzov - Javoříčko - Březina - Bouzov. Vzhledem k nadmořské 

výšce Javoříčka (400 – 460 m n. m.) a dobrým sněhovým podmínkám v zimních měsících 

by tento návrh snížil výkyv sezónní a mimosezónní návštěvnosti Javoříčka a přinesl 

zvýšenou poptávku po sekundárních službách (stravovací, ubytovací služby). 

3. Rekonstrukce zázemí Javoříčských jeskyní: 

Tento návrh by zahrnoval rekonstrukci pokladen a zázemí Javoříčských jeskyní 

(Obrázek 23). Proběhla by rekonstrukce 1. přízemního patra s obvodovým předsazením 

půdorysné šířky o 4 m oproti stávajícímu stavu. Na základě půdorysného tvaru 1. 

přízemního podlaží by bylo přistaveno 1. nadzemní podlaží. V tomto podlaží by se 

nacházela projekční místnost pro tělesně handicapované a zdravotně tělesně postižené 

osoby. Jelikož jeskyně nejsou vybaveny bezbariérovým přístupem, proto by tato projekční 

místnost alespoň částečně přiblížila handicapovaným podzemní krásy jeskyní. Promítání 

by probíhalo prostorově ve 3D. Střecha budovy by byla z fotovoltaických panelů 

uložených horizontálně, aby nerušila ráz krajiny. Panely společně s tepelným čerpadlem by 

vytvářely energii pro chod nové budovy. Takto vybavená budova by byla energeticky zcela 

soběstačná. Snížily by se náklady na provoz a ušetřené prostředky by byly dále 

investovány pro další rozvoj Javoříčských jeskyní. 

Obrázek 23: Nové multifunkční zázemí Javoříčských jeskyní 
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4. Propagace - soutěže pro školy: 

Z primárních dat SWOT analýzy je patrná hrozba dalšího úbytku školních zájezdů, 

proto bylo mým úkolem v tomto návrhovém opatření vymyslet program do kterého by 

byly zapojeny školáci základních a středních škol.  

V tomto opatření navrhuji oslovit ředitele a učitele základních a středních škol 

s různými soutěžemi. Například soutěž o maskota Javoříčských jeskyní. Dětem by tato 

soutěž byla prezentována učiteli, kteří by děti motivovali odměnou v podobě školního 

výletu „Za netopýry do Javoříčských jeskyní“. Ve výtvarné výchově, přírodovědě či 

zeměpise by děti vytvořily plastiku, malbu, pastelový obraz. Díla by poslaly školy do 

Javoříčských jeskyní, kde by porota vybrala nejpovedenější návrhy, a vítězné třídy by jely 

na prohlídku jeskyní, školáci by dostali helmy s lampičkami a průvodci je zábavnou 

formou provedli jeskyněmi. Toto opatření by plnilo metodickou funkci a zvedlo povědomí 

o Javoříčských jeskyní. 

5. Vláček hrad Bouzov – Javoříčské jeskyně: 

Poslední návrhové opatření by spočívalo v zakoupení elektrického vláčku. Ten by 

převážel turisty z hradu Bouzov k Javoříčským jeskyním a opačným směrem. Vláčky by 

využívaly víceúčelové komunikace popsané výše v návrhovém opatření číslo 2. Společně 

s návrhovým opatřením číslo 1, by toto opatření tvořilo ucelený balíček služeb s přínosem 

v cestovním ruchu pro obě turistické destinace.  

Financování: 

Spolufinancování programů číslo 2, 3 a 5 by bylo možné z Evropských fondů pro 

regionální rozvoj, jejímž cílem je rozvoj turistiky a infrastruktury. Z těchto fondů by se 

dalo čerpat až 65 % z celkové částky (Internet 4). 

 



MICHAL JARMAR: PŘÍNOS JAVOŘÍČSKÝCH JESKYNÍ 

2013  52 

 

  5 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat přínos Javoříčských jeskyní pro turismus 

a navrhnout opatření k rozvoji, zvýšení návštěvnosti a popularity tohoto místa. 

 V průběhu získávání informací jsem osobně několikrát navštívil zájmové místo, 

které mi je blízké. Javoříčské jeskyně osobně považují za skvostnou ukázku krasové 

činnosti. Obrovský potenciál tkví v dalších neobjevených podzemních prostorech těchto 

jeskyní. O kterých se domníváme, že tady jsou. Toto tvrzení zakládáme na výsledcích 

hydrogeologických průzkumů, které provedl doktor Panoš. Pokud by se toto tvrzení 

potvrdilo a došlo by k zpřístupnění těchto zatím neprobádaných částí, vznikl by jeden 

z největších krasových útvarů ve střední Evropě. Nově zpřístupněné prostory by sloužily 

nejen k návštěvě turistů, ale díky klimatickým podmínkám, které v jeskyních panují, by 

sloužily i k ozdravným účelům. Konkrétně by se jednalo o ozdravné pobyty pro osoby se 

zhoršeným dýcháním, například astmatiky.  

 V mé práci jsem navrhl víceúčelovou stezku, která by propojovala Javoříčko 

s dalším zajímavým turistickým místem – Bouzovem. V případě propojení mnou navržené 

víceúčelové stezky s hradem Bouzov by došlo k vytvoření většího turistického okruhu, 

který by čítal větší množství turisticky zajímavých míst, které by lákaly ke své návštěvě.  

 Přínos zájmového území by nebyl pouze pro turismus, ale měl by i společenský 

efekt. Například v podobě  nových pracovních míst, zvýšení povědomí o Javoříčku a jeho.  

 I přes vysoké finanční nároky na úpravu jeskyní tak, aby bylo možné je zpřístupnit 

veřejnosti věřím, že se tento projekt v budoucnu realizuje. 
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