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Summary 

  The bachelor thesis deals with Amatérská cave and her discovering in protected 

landscape area Moravian karst. In the first part has been described the characteristic of area 

Moravian karst and natural conditions. In the second part has been described Amatérská cave, 

her development and history of research. In the remaining part is proposed information board  

with information for the tourists, which contains the details about Amatérská cave. 

 

Keywords: Amatérská cave, Moravian karst, history of research, information board 

 

 

Anotace 

  Bakalářská práce se zabývá Amatérskou jeskyní a jejím objevováním v Chraněné 

krajinné oblasti Moravský kras. V první části práce je popsána charakteristika oblasti 

Moravského krasu a přírodních poměrů. V druhé části je popis Amatérské jeskyně, její vývoj 

a historie výzkumu. Ve zbývající části je navržena informační tabule s informacemi o 

Amatérské jeskyni pro turisty. 

 

Klíčová slova: Amatérská jeskyně, Moravský kras, historie výzkumu, informační tabule 
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1 ÚVOD 

 Amatérská jeskyně spadá do oblasti Moravského krasu, který je významným 

krasovým územím. Jeskyně konkrétně leţí v severni části Moravského krasu. Oblast se 

nachází v Jihomoravském kraji, nedaleko od Brna (Balák, 2003).  

 Mezi nejnavštěvovanější patří propast Macocha se známou říčkou Punkvou, která 

vzniká soutokem dvou toků Bílé vody a Sloupského potoka v Amatérské jeskyni. Tato 

jeskyně není v současnosti běţně veřejnosti přístupná, ač její rozloha je největší ve střední 

Evropě, s délkou 34,9 km. Z hlediska geologického a geomorfologického je 

nejvýznamnější speleologickou lokalitou. Zpřístupňení jeskyně by vyţadovalo úpravy tras 

a to by znamenalo nezvratné zásahy do jejího přírodního prostředí, avšak ochranáři 

povolují prohlídky Amatérské jeskyně pro věřejnost při mimořádných událostech (Audy, 

2000). 

 Cílem mé práce je obeznámit veřejnost s historií jeskyně od počátku jejího objevení 

aţ do současnosti. Výzkum probíhal po etapách a podílelo se na něm několik organizací. 

Moje práce bude pojednávat o výsledcích výzkumu nejen z hlediska historického. V mé 

práci uvedu studie vzniku a vývoje jeskyně, hydrologické podmínky a výskyt fauny. 
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2 CHARAKTERISTIKA OBLASTI MORAVSKÝ KRAS 

2.1 Chráněná krajinná oblast Moravský kras  

Moravský kras je největší a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky 

s typicky vyvinutými formami povrchového a podzemního krasu, s archeologickými 

doklady existence člověka v území jiţ před 100 000 lety. V oblasti se  také nachází mnoho 

kulturních a technických památek. Území má nejdelší historii výzkumu krasových lokalit 

v naší republice a nezastupitelné místo v rozvoji mnohých vědeckých disciplín. Současně 

je i územím s řadou sídel a intenzivním hospodařením, hojně navštěvovaným turisty. 

Moravský kras byl v roce 1956 vyhlášen CHKO a v současně době má rozlohu 92 km
2
. 

Téměř 60 % území pokývají lesy. Nejcennější částí území jsou chráněny v 11 přírodních 

rezervacích, 4 národních přírodních rezervacích a 2 národních přírodních památkách. 

Posláním CHKO Moravský kras je předat krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším 

stavu dalším generacím (www.ochranaprirody.cz/charakteristika).  

Pro zcela výjimečné přírodní hodnoty bylo téměř celé území zařazeno do sítě 

evropsky významných lokalit Natura 2000. Známe zde více neţ 1000 jeskyní. Pět z nich 

jsou zpřístupněny pro veřejnost (Punkevní jeskyně, Kateřinská, Sloupsko – šošůvské, 

Balcarka a jeskyně Výpustek). Cisařská jeskyně je vyuţívána pro speleoterapii. Největší je 

systém Amatérské jeskyně o délce více neţ 34 km (Prospekt – CHKO Moravský kras). 

 

Obrázek 1 CHKO Moravský kras na mapě (www.rodinnevylety.cz) 
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2.2 Geologie území 

 Krystalinickým podkladem Moravského krasu je intruzivní těleso brněnského 

masivu proterozoického stáří, sloţené především z granitoidních hornin. Vlastní 

geologický vývoj Moravského krasu začal v palezoiku ve středním devonu. Tehdy došlo 

k poklesu východního okraje brněnského masivu a k vytvoření mořské sedimentační pánve 

(Balák, 1999). 

 Devonské sledy jsou faciálně sloţité a ve zjednodušené formě zde můţeme 

rozeznávat čtyři typy faciálních vývojů (obr. č. 2) : vývoj drahanský (pánevní), vývoj 

Moravského krasu (prahový, platformní), vývoj ludmírovský (přechodní) a vývoj okrajový 

(tišnovský). Devon má obecně transgresivní ráz a jeho uloţeniny spočívají diskordantně na 

starším podkladu (Chlupáč et al., 2002).  

 

 Obrázek 2 Rekonstrukce vztahů hlavních vývojů moravskoslezského devonu v 

době svrchního givetu aţ spodního frasmu. 1 – mělkovodní karbonáty macošského 

souvrství, 2 – převáţně břidličné horniny stínavsko – chabičovského souvrství s tělesy 

vulkanitů, 3 – bazální klastické uloţeniny, 4 – kadomsky konsolidovaný podklad 

(brunovistulikum), j – jesenecké vápence, pl – karbonátová platforma (mělkovodní korálo 

– stromatoporoidové facie), N – dnešní orientace, N´- moţná orientace v devonu (Chlupáč 

et al., 2002). 

  



Petra Michalíková: Amatérská jeskyně: historie výzkumu 

 

2010 

4 

 Ve vývoji platformním nastala mořská transgrese později oproti předchozím 

vývojům, silně zde převaţuje karobnátová  sedimentace. Platformní vývoj má mnohem 

větší plošné rozšíření v podloţí mladších útvarů ve východnějších, okrajových částech 

Českého masivu od Ostravska aţ na jiţní Moravu. 

 Devonský sled začíná bazálními, často červenavě zbarvenými klastickými 

uloţeninami, které bývají označovány jako „brněnský Old Red“ (většinou křemenné 

slepence, pískovce, arkózy a prachovce velmi proměnlivé mocnosti – od několika metrů aţ 

přes 1000 m). Spočívají buď přímo na granitoidech nebo krystalinických horninách 

brunovistulika , nebo na klastikách nově řazených do spodního kambria (hranice mezi 

patrně kambrickými a devonskými klastiky zatím není jistá). Jde zřejmě o uloţeniny velmi 

různého stáří, snad od spodního devonu aţ do frasnu (Chlupáč et al., 2002). Vznikaly 

v kontinentálním prostředí a ve svém litologickém charakteru výrazně odráţejí klimatické 

výkyvy (Skoček, 1980). Mořský původ je nálezy fauny dokázán aţ ve vyšším středním 

devonu (Zukalová in Chlupáč et al., 2002).  

Nadloţí tvoří mocné macošské souvrství, které je nejtypičtější jednotkou celého 

vývoje. Je to soubor mělkovodních uloţenin karbonátové platformy s hojnou korálovou a 

stromatoporoidovou faunou. Uvnitř lze rozlišovat několik facií: naspodu tmavě šedé, často 

písčité a dolomitické vápence, místy s nahloučenými velkými silnostěnnými brachiopody 

(vápence josefovské, dříve označovány jako „stringocefalové“). Výše převládají tmavě 

šedé vápence s polohami bohatými na větevnaté stromatoporoidy rodu Amphipora, 

Stachyodes aj. (vápence lázeňské, dříve „amfiporové“), nejvýše pak převaţují vápence 

světlé šedé s místy hojnými korály, stromatoporoidy, bentózní faunou a řasovou flórou 

(vápence vilémovické, dříve „korálové“). Vápence macošského souvrství jsou náchylné 

k tvorbě krasových jevů a většina jeskynních systémů Moravského krasu je zaloţena právě 

v nich, stejně jako propast Macocha, podle níţ bylo souvrství názváno. Nadloţí 

macošského souvrství tvoří lišeňské souvrství. Od svého podloţí se výrazně liší faciální 

proměnlivostí. Uvnitř liseňského souvrství lze rozlišit několik facií, z nichţ jsou hlavní: 1. 

Vápence křtinské – hlíznaté, velmi jemnozrné vápence červenavých, růţových nebo 

šedých barev, s různým podílem jílových sloţek. 2. Vápence hádsko – říčské – deskovité 

bituminózní tmavě šedé bioklastické a mikritové vápence často s vloţkami vápnitých 

břidlic a s tmavými rohovci. 3. Vápence hněvotínské – šedé tence vrstevnaté vápence, 

většinou s tenkými vloţkami vápnitých břidlic a s častým gradačním zvrstvením uvnitř 
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tenkých vrstviček. Hranice mezi devonem a karbonem probíhá průkazně uvnitř sledu 

lišeňského souvrství a je zjistitelná pouze paleontologicky (Chlupáč et al., 2002). 

 Vápencová loţiska, vzniklá v devonu jsou ekonomicky cenná. Devonské vápence 

jsou vhodné pro vznik krasových jevů a krasových oblastí s jeskynními systémy, 

příkladem je macošské souvrství na Moravě. 

 V nadloţí Lišeňského souvrství jsou usazeny nekrasové flyšové sedimenty 

spodního karbonu, tzv. drahanského kulmu. Jsou to zejména břidlice, droby a slepence, 

sloţené z úlomků okolní souše. Nejstarším členem jsou šedozelené ostrovské břidlice. 

Dominantním horninovým prvkem budujícím převáţnou část území na severovýchod od 

vápenců Moravského krasu jsou nekrasové brodecké droby protivanovského souvrství 

s vloţkami velenovských břidlic (Balák, 1999). Druhohorní horniny nejsou v našem území 

zastoupeny. Na území střední části Moravského krasu se vyskytují drobné denudační 

ostrůvky mladších mesozoických sedimentů (Balák, 1999). Paleontologicky velmi 

zajimavý je výskyt jury u Olomoučan, v němţ se objevují písčité vápence s rohovci a 

spongility. Horniny jsou velmi bohaté na fosilie, z nichţ nejznámější jsou nálezy amonitů, 

belemnitů, jeţovek a ţivočišných hub (Balák, 1999). 

  Z období spodní křídy zůstaly v okolí Rudice dochovány pestře zbarvené 

jílovitopísčité sedimenty rudických vrstev, které vyplňují hluboké deprese ve vápencovém 

podkladu (Balák, 1999). Během spodního badenu postihla území mořská záplava. 

Ukládané vápnité jíly vyplnily všechny nerovnosti tehdejšího povrchu včetně údolí a 

vznikajících jeskynních systémů. Po regresi moře nastalo vyklízení spodnobadenských 

sedimentů a obnovení funkce paleogenních údolí a jeskynních systémů. Třetihorní 

sedimentární horniny, vyplňující nerovnosti krasového povrchu jsou terciérní jíly, písky a 

štěrky bádenské transgrese, které jsou uloţeny ve dně krasových ţlebů (Balák, 1999). 

  V období čtvrtohor se postupně dokončuje modelace krasového reliéfu, coţ je 

doprovázeno periodickými změnami podnebí. Období je typické střídáním etap akumulace 

a vyklízení sedimentů z údolí a jeskyní. Trhliny a krasové deprese v oblasti Moravského 

krasu jsou vyplňovány pokryvnými útvary a fosilními půdami kvarterního stáří. Statigrafie 

a charakter těchto zvětralin je dobře vidět ve vápencových lomech např. v opuštěném lomu 

na Bradinách pod Šošůvkou. Z pleistocénu známe první nálezy suchozemských obratlovců 

Moravského krasu (Balák, 1999) 
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Obrázek 3 Blokdiagram geologické stavby Moravského krasu (1. starohory – ţuly 

brněnského masivu. 2. spodní a střední devon – bazální klastické sedimenty. 3. střední 

devon – josefovské a laţánecké vápence. 4. střední a svrchní devon – vilémovické 

vápence. 5. svrchní devon – křtinské vápence. 6. svrchní devon a spodní karbon – vápence 

a břidlice. 7. spodní karbon – droby, břidlice a na jihu slepence. 8. jura – vápence a 

slínovce. 9. křída – pestré jíly a písky, Fe-rudy. 10. miocén – vápnité jíly) (Balák et al., 

2003). 
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2.3 Geomorfologie území 

 Moravský kras je největším a nejlépe vyvinutým krasovým územím, s nejdelším 

spektrem krasových jevu v České republice. Rozkládá ve 30 km dlouhém a 3 – 6 km 

širokém pruhu vápenců mezi Brnem a Sloupem. Charakteristické jsou krasové plošiny 

rozryté mnoţstvím závrtů a hluboké ţleby s ponornými toky a temnými otvory jeskyní. 

V blízkém okolí Sloupu se stýkají tři orografické oblasti základní jednotky Drahanské 

vrchoviny – Adamovská a Konická vrchovina a Moravský kras. Drahanská vrchovina patří 

jako celek do podsoustavy Brněnské vrchoviny a soustavy Českomoravské vrchoviny 

(Balák, 1999). Geomorfologicky se jedná o plochou vrchovinu tvořenou devonskými a 

spodnokarbonskými vápenci s povrchem v průměrné nadmořské výšce 500 m (Demek in 

Musil et el., 1993). Moravský kras se geomorfologicky dělí na tři základní okrsky, severní 

zvaný Suchdolské plošiny, střední Rudickou plošinu, a na jiţní Ochozské plošiny (Demek 

et al., 1987).  

 Jedním ze základních tvarových prvků Moravského krasu je zarovnaný povrch 

neboli plošina, který zaujímá cca 70 % plochy vápencového reliéfu. Na zarovnaném 

povrchu vznikla řada drobných tvarů, z nichţ nejčastější jsou škrapy a závrty, jichţ připadá 

v severní části Moravského krasu průměrně 13 na 1 km
2 

(Demek, 1965). Závrty vznikají za 

spoluúčasti koroze vápenců a řícení. Řícení se podílelo také na modelaci propasti 

Macocha, jejíţ hloubka dosahuje 138,5 m (www.ochranaprirody.cz/geomorfologie). 

Zarovnaný povrch je přikryt tenkou vrstvou spraší a sprašových hlín, které kopírují skalní 

reliéf. Pod nimi, v puklinách, byly na mnoha místech zjištěny rudohnědé jílovité sedimenty 

terra rossového charakteru (Demek, 1965). Plošiny jsou rozčleněny hlubokými údolími tzv. 

ţleby (Suchý, Pustý a Laţánecký ţleb). Údolí nejsou vyvinuta v celé své délce 

stejnoměrně. Vyšší úseky jsou široké a mělké, niţší mají typické znaky kaňonů s vysokými 

a příkrými, aţ svislými skalnatými svahy. Skalní dna údolí a ţlebů neprobíhají plynule, ale 

často tvoří různě vysoké stupně nebo deprese, související se zkrasověním vápenců (Demek, 

1965). 

 Vodní toky, pronikají na okraji vápenců četnými ponory a několika propadáními do 

podzemí, kde pokračují jako podzemní krasové toky. Sloţitými destrukčními procesy byla 

údolí v okolí ponorů a propadání rozšířena a později prohloubena, čímţ vznikla slepá a 

poloslepá údolí (Štelcl, Panoš in Demek, 1965). Nejznámější je údolí Hostěnické, Rudické, 

Sloupské a Holštejnské. Jsou vyplněna aţ 56 m mocnými polohami pleistocenních štěrků a 
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písků. Dobře vyvinutá propadání jsou např. Staré skály u Sloupu, Nová Rasovna u 

Holštejna a Rudické propadání (www.ochranaprirody.cz/geomorfologie).  

 K dalším významným povrchovým krasovým jevům patří izolované skály – 

hřebenáče, sklaní okna a mosty. Většinou se jedná o trosky starých jeskyní. Typické jsou 

např. Hřebenáč u Sloupu, skupina hřebenáčů v Kolíbkách u Rudického propadání, Čertův 

most v Suchém ţlebu, Čertova branka v Pustém ţlebu. 

 

Obrázek 4 Čertová branka v Pustém ţlebu (www.keprt.cz) 

K podzemním krasovým jevům jsou řazeny jeskyně s výplněmi. Jeskyně vznikaly 

v několika fázích krasové modelace. Na tvorbě jeskyní se podílí geologická stavba území 

za spoluúčasti koroze (rozpouštění) a eroze vápenců, místně se projevuje i řícení 

(www.ochranaprirody.cz/geomorfologie). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/geomorfologie
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2.4 Hydrologie území 

 Typickým rysem krasové krajiny je nedostatek povrchových vodních toků a nádrţí, 

coţ je způsobeno dobrou propustností zkrasovělých hornin. Vodní toky se do podzemí 

obvykle dostávají v jednom místě – ponoru. Otevřené ponory, v nichţ je moţné sledovat 

vodní tok, nazýváme propadání (Balák, 1999). MK je členěn na tři části. Severní je vázaná 

na povodí Punkvy, střední na Křtinský potok a jiţní na povodí Říčky (Demek et al., 1965). 

 Hlavním vodním tokem severní části Moravského krasu je řeka Punkva, jejímiţ 

zdrojnicemi jsou Sloupský potok a Bílá voda. Plocha povodí je 170 km
2
 s průměrným 

ročním průtokem 0,96 m
3
.s

-1
. Sloupský potok se propadá do podzemí ve Starých skalách u 

Sloupsko – šošůvských jeskyní. V hloubce 70 – 100 m vytváří Sloupský koridor, který je 

součástí systému Amatérské jeskyně. Bílá voda se ztrácí v ponorech Nové Rasovny. Po 

průtoku podzemními prostorami Holštejnské větve Amatérské jeskyně vzniká soutokem 

Bílé vody se Sloupským potokem Punkva. Ta protéká z velké části neznámými koryty aţ 

do propasti Macocha, odkud teče Punkevními jeskyněmi k vývěru. Převáţná část systému 

Amatérské jeskyně je tvořena chodbami, kterými podzemní vody protékají jen za 

povodňových situací. Na systém Amatérské jeskyně navazuje několik drobných toků, které 

se ztrácejí do podzemí v  ponorech na Plánivách, v Jedlích, Vavřicích, v Suchdole. Průběh 

Amatérské jeskyně je na povrchu naznačen závrtovou řadou Cigánský závrt, Měšiny, 

Dolina, Městikláď, Hluboký.  

 Střední část Moravského krasu odvodňují Křtinský potok a jeho přítok Jedovnický 

potok. Povodí má plochu 70 km
2
 a průměrný roční průtok 0,25 m

3
.s

-1
. Jedovnický potok 

vytváří v podzemí druhý největší jeskynní systém Moravského krasu (Rudické propadání – 

Býčí skála). Propadá se v ponoru Rudického propadání do hloubky cca 90 m. Potok 

v podzemí vymodeloval asi 13 km dlouhý, aktivně protékaný jeskynní koridor. Na své 

podzemní cestě protéká řadou dómovitých prostor, mezi nimiţ dominuje Obří dóm, 

největší podzemní prostora Moravského krasu. Podzemní tok je několika sifony propojen 

s jeskynní soustavou Býčí skály, blízko níţ také vyvěrá. Křtinský potok za vývěry protéká 

Josefovským údolím a v Adamově se vlévá do Svitavy. 

  Jiţní část Moravského krasu je odvodňována Ochozským, Hádeckým a 

Hostěnickým potokem. Povodí má plochu 76 km
2
 s průměrným ročním průtokem 0,16 

m
3
.s

-1
. Největším jeskynním systémem je Ochozská jeskyně, jejíţ známá část je tvořena 

povodňovým patrem Hostěnického potoka. Aktivní podzemní tok je kromě vývěru 
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zastiţen pouze ve spodním patře jeskyně Netopýrky. Ponorné toky po průtoku velmi 

sloţitou hydrografickou sítí vyvěrají jako potok Říčka ve dvou vývěrech 

(www.ochranaprirody.cz/hydrologie). 

2.5 Hydrogeologie území 

Moravský kras je hydrogeologicky výraznou jednotkou a příznivými podmínkami 

pro vznik, akumulaci a dotaci podzemních vod. Podloţí i laterální ohraničení vápenců tvoří 

velmi málo propustné horniny (granitoidy brněnského masivu, spodnokarbonské břidlice a 

droby), prakticky bez moţnosti silnějšího přítoku podzemích vod (Musil et al., 1993). 

Značné zkrasovění vápence umoţňuje snadné pohlcování atmosférických sráţek i přítoků 

z okolního výše poloţeného území. Proto se krasové území vyznačuje malou hustotou 

povrchové vodní sítě, výskytem okrajových slepých a poloslepých údolí s ponory. Vývoj 

podzemní hydrografické sítě záleţí na tektonickém porušení vápenců, stupni zkrasovění, 

poloze vůči místní erozní bázi, mocnosti a plošném rozsahu (Balák, 2003). 

 Kras svou členitostí a propustností pro vodu znemoţňuje efektivní zemědělské 

vyuţití. Hlavním činitelem, který ovlivňuje sloţení pokryvných uloţenin a půd 

v krasových oblastech a propůjčuje jim některé zvláštní vlastnosti, je vápencový sklaní 

podklad a jeho deriváty. Při zvětrávání vápenců hraje mimořádnou roli jejich rozpustnost, 

která je podstatou krasového pochodu. Jako jiné horniny se ovšem i vápence mechanicky 

rozpadají působením fyzikálních činitelů, zejména změn teploty, a na jejich povrchu se 

vytváří plášť z úlomků matečné horniny různé velikosti. Současně však vápencová skála i 

úlomky v suti se rozpouštějí vlivem sráţkové vody, produkty rozpouštění se dostávají do 

roztoku, v němţ buď migrují mimo kras, nebo se přemisťuje do prostorů, kde se opět 

vysráţí v podobě sintrů (Přibyl, Ložek, 1992). 
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2.6 Flóra a fauna v Moravském krasu 

V oblasti MK se nachází cenná flóra a fauna. V jeskynních ţijí četné druhy 

bezobratlých ţivočichů, z nichţ mnoho bylo popsáno jako nové druhy pro vědu. Specifické 

ekologické podmínky krasového území, zejména ţivný vápencový podklad, vlhko, stálý 

chlad a stín krasových ţlebů a naopak světlo sklaních ostrohů, určují i výskyt zde 

charakteristických rostlinných a ţivočišných společenstev. Typickým jevem, který odlišuje 

území MK od jiných oblastí ČR je výskyt řady karpatských rostlin a ţivočišných druhů. 

Jejich přítomnost dokazuje úzkou vazbu Moravského krasu a Karpat v době ledové. Území 

CHKO Moravský kras je z větší části pokryto lesem. V jiţní části jsou to dubové a 

dubohabrové lesy. Ve střední části převaţují bučiny, které byly v severní části na značných 

plochách nahrazeny druhotnými smrkovými monokulturami (www.webserver.cz/cewis/). 

 Zastíněné a vlhké svahy ţlebů hostí vzácné typy suťových lesů s horskými a 

vlhkomilnými druhy jako je Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a ohroţená kapradina 

Jelení jazyk (Phyllitis scolopendrium). Ve světlých tzv. vápnomilných bučinách roste řada 

lesních orchidejí. Patří k nim naše největší orchidej Střevíčník pantoflíček (Cypripedium 

calceolus). Na holých skalách rostou pouze sinice, lišejníky a mechorosty.  Některé 

cévnaté rostliny jsou schopny růst ve skalních štěrbinách a na teráskách. Jediná populace 

horské prvosenkovité rostliny Kruhatky Matthioliho v ČR dokázala přeţít v kolmé stěně 

Macochy od poslední doby ledové. Na území MK se nachází téměr 68 chráněných druhů 

vyšších rostlin, z nichţ polovina je kriticky ohroţena (Prospekt – CHKO Moravský Kras).  

 

Obrázek 5 Kruhatka Matthioliho (www.biolib.cz) 

http://www.webserver.cz/cewis/
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Především geografická poloha a mikroklimatické podmínky jsou příčinou výskytu 

rozmanitých ţivočišných společenstev. Na území MK bylo popsáno 50 nových druhů 

z různých zoologických skupin. V CHKO MK je známo více neţ 100 chráněných druhů 

ţivočichů, z toho 19 je kriticky ohroţených a 39 silně ohroţených. Na území bylo 

zaznamenáno více neţ 2000 druhů motýlů, skupinu netopýrů zastupuje 21 druhů. 

Nejpočetnějšími jsou Netopýr velký (Myotis myotis) a Vrápenec malý (Rhinolophus 

hipposideros), (www.ochranaprirody.cz/fauna). Raritou se stal bílý netopýr druhu 

Vrápenec malý, který byl letos objeven při sčítání netopýru (www.ekolist.cz). 

V jeskyních jsou vytvořeny zcela specifické extrémní podmínky pro ţivot v těchto 

prostorách a to je nepřítomnost světla, vlhkost, kolísání teplot (Balák, 2003). Chvostoskok 

Shaefferia emucronata patří k pozůstatkům dob ledových a meziledových, byl popsán K. 

Absolonem. Podle míry přizpůsobení jeskynnímu ţivotu, a tím i těsnost vazby na jeskyně 

dělíme ţivočichy na tři základní skupiny: Troglobiont je druh ţijící výlučně v jeskyni, 

kterou nikdy neopouští. V jeskyni se rozmnoţuje, je většinou slepý a pigmentovaný. 

Troglofil je druh ţijící jak v jeskyních, tak v hlubokých vrstvách půdy. Druh není extrémně 

morfologicky přizpůsobený, v jeskyních se můţe rozmnoţovat. Trogloxen je druh, který 

v jeskyni pouze hostuje, v jeskyni se nerozmnoţuje a po čase hyne (www.jeskynecr.cz). 

 

 

Obrázek 6 Vrápenec malý (www.ochranaprirody.cz/fauna) 

 

 

http://www.jeskynecr.cz/
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3 AMATÉRSKÁ JESKYNĚ 

Amatérská jeskyně je největším jeskynním systémem v České republice. Společně 

s dalšími jeskyněmi (Punkevní, Sloupsko – šošůvské, Stará a Nová Rasovna, Piková dáma, 

Spirálka a 13 C) tvoří jediný systém vytvořený ponornými toky Bílou vodou a Sloupským 

potokem v celkové délce 34,9 km (www.planivy.cz). 

Půdorys Amatérské jeskyně lze charakterizovat jako písmeno „Y“ (viz. obr. č.8), 

kde levá větev byla vytvořena převáţně Sloupským potokem a pravá Bílou vodou. Ačkoli 

byla Amatérská jeskyně objevena jako celek jedním vchodem, je dnes členěna na dvě části: 

Starou Amatérskou jeskyni s vchodem na Ostrovské plošině v nadmořské výšce 508 m n. 

m. a Novou Amatérskou jeskyni dnes přístupnou uměle vyraţenou štolou z Pustého ţlebu 

z nadmořské výšky 393 m n. m. (Audy, 2000). 

3.1  Vznik a vývoj 

Vývoj jeskynních systému v MK jé úzce spjat s vývojem údolní říční sítě. Teorie 

popisuje jako rozdělující moment poslední mořskou záplavu (transgrese) ve středním 

badenu, která vývoj jeskynní sítě v MK přerušila, a to nejen vlastním zalitím mořem, ale 

také překrytím mocnou vrstvou jílovitých sedimentů. V zásadě je řešen problém, které 

části jeskynní sítě vznikly jiţ v průběhu paleogénu, a které po ústupu moře od konce 

paleogénu a během kvartéru. Panoš (1963) představil teorii, ţe mladší pliocénní a 

pleistocénní jeskynní úroveň a patra jsou vsunuta mezi paleogénními a staromiocénními. 

Nejmohutnější chodbu a zároveň i osu celé jeskyně je moţné sledovat od 

nejhlubších míst ponorných údolí aţ do Javorové chodby, kam ústí vstupní štola do 

Amatérské jeskyně. Její velice vyrovnaný spád a stabilní rozměry ukazují na dlouhodobý 

vývoj, během kterého byly v ponorné oblasti zpětnou erozí zcela zlikvidovány skalní 

stupně a tok postoupil v téţe spádové křivce i dále proti svému toku aţ na hranice vápenců. 

Ovšem Kadlec (1994,1995) vidí vývoj odlišně. Analogie z Jedovnické kotliny vede 

k předpokladu, ţe ke vzniku této jeskynní úrovně došlo ještě před bádenskou transgresí.  

Dalším sniţováním erozní báze začala směrem od vývěru vznikat další úroveň, 

která postupně na sebe stahovala vodní tok tekoucí v úrovni vyšší. Kadlec (1995) se zde 

přiklání k moţnosti vývěru vod ze severní části MK aţ v Laţáneckém ţlebu. Nasvědčuje 

tomu existence zvláštně směřující chodby Skleněných dómu. Tento vývoj byl přerušen 

mořskou transgresi, kdy mořské sedimenty zcela zakonzervovaly další vývoj jeskyní. Ten 
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byl obnoven aţ po jejich vyklizení. Pro období před bádenskou transgresí neexistují 

jednoznačné sedimentární doklady, avšak byla objevena celá řada indicií, které nelze 

pominout např. freatický kanál vyplněný sedimentem, který svým sloţením těţkých 

minerálů napovídá, ţe se jedná o předbadenský in situ uloţený sediment (Audy, 2000). 

 

Sedimentologie 
 

 Ze sedimentologického hlediska je Amatérská jeskyně zajímavým objektem, který 

poskytuje moţnost celé škály různých přístupů. Stratigrafie sedimentární výplně společně 

s morfologií prostor poskytují opěrné body pro interpretaci vývoje jeskyně. Při studii 

sedimentů se pouţívalo valounových analýz a analýz asociací průsvitných těţkých 

minerálů. Výplň Přítokové chodby tvoří 10 – 20 cm mocná vrstva jílovito – prachovitých 

uloţenin, po pouţití analýzy APTM se v těchto uloţeninách objevuje vyrovnané 

zastoupení granátu, epidotu a amfibolu. Významnější odkryv fluviálních sedimentů se 

vyskytuje v přední části  Povodňové chodby. Směrem do nadloţí vystupují štěrky středně 

aţ hrubě zrnité. Pro celou akumulaci je typické minimální zastoupení podílu jemnějšího 

písku. Z hlediska obsahu APTM se jedná o sedimenty s výraznou převahou granátu nad 

epidotem, z dalších minerálů je výrazněji zastoupen zirkon.  

 Snad úplně nejstarším zde zjištěným sedimentem, i kdyţ ne v pozici in situ, jsou 

vápencové brekcie tmelené křemennou polymiktní písčitoštěrkovitou matrix, ve které se 

objevuje značné zastoupení staurolitu, a mohlo by se jednat o relikt původní výplně.  Podle 

analýzy jílovitých minerálů v Západní macošské větvi existuje více významnějších fází 

akumulace. V Amatérské jeskyni jsou nejstaršími písčité aţ prachovité sedimenty 

(freatické prachy), se kterými je moţné se setkat v podloţí štěrkové výplně ve Východní, 

tak i Západní macošské větvi, ale také v odbočce z Rozlehlé chodby k Jezerní propasti. 

V superpozici jsou sedimenty zastiţené na profilu č. I (viz. Obr. č.). Značná část profilu je 

tvořená hrubozrným štěrkem s písčito – jílovitou matrix, ve spodní části se nachází 

čočkovité těleso. Valouny jsou tvořeny hlavně spodnokarbonskými (kulmskými) drobami, 

prachovci a jílovci. Profil č. II. je tvořen středně aţ jemně zrnitým štěrkem s jílovitou 

matrix (Audy, 2000). 
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Obrázek 7 Lokalizace vzorků v profilech č. I a II v Západní macošské větvi (Audy, 2000) 

1 – Vápencové klasty, 2 – Valouny, 3 – Drobnozrný štěrk, 4 – Písek, 5 – Jíl + silt 
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Obrázek 8 Mapa Amatérské jeskyně (www.planivy.cz) 
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3.2 Detailní popis Amatérské jeskyně 

3.2.1 Stará Amatérská jeskyně 

Vstupní část 
 

První objevitelský vchod do jeskyně se nachází na dně Cigánského závrtu na tzv. 

Simonově vrchu. Dnešní vchod je situovaný v sousedním mělkém závrtu, tvoří jej 

zaskruţovaná šachta. Sestupová cesta prochází přes tři menší dómovité prostory  - Vstupní 

dóm, Kruhový dóm a Sintrová síň, na jehoţ dně za skalní kulisou se nachází rozměrný 

dóm Objevitelů, jehoţ dno je pokryto podlahovým sintrem s mocnými stalagmitovými 

kupami. Spodní část je ukončena stupněm oddělující dóm Objevitelů od strmého hlinitého 

svahu, níţe s bloky a štěrkem, u jehoţ paty teče v hloubce 110 m pod povrchem podzemní 

Bílá voda. 

 

 

Obrázek 9 Dóm Objevitelů (www.ochranaprirody.cz) 
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Přítoková část 
 

Směrem proti toku Bílé vody pokračuje nízká zatopená chodba pojmenovaná Vodní 

tunel, v které se jeví náznak bifurkace. Po 40 m se chodba rozděluje na severněji 

poloţenou chodbu s výškou cca 1 m, kterou protéká Bílá voda a na jiţněji poloţenou 

neznámou chodbu zaplněnou náplavami aţ do výšky 7 m nad úroveň řečiště. Po desítkách 

metrů se chodba zvyšuje a z levé strany do Bílé vody vtéká malý tok. Následuje dóm 

Zelené vody, kde se přítoková část větví. Východním směrem pokračuje chodba Bílé vody. 

Proti toku je moţné sledovat Bílou vodu asi 100 m. Tyto prostory mají polosifonový 

charakter a od jeskyně 13 C je odděluje sifon, kde se nachází přítok Jedelského potoka. 

Směrem na sever pokračuje Přítoková chodba, která má na povrchu jílovitopísčitý 

charakter a ve větších hloubkách přechází do hrubě zrnitých aţ balvanových štěrků. 

V zadních částech jsou do chodby prořícené komínovité prostory pokryté jílovitopísčitým 

sedimentem a krápníkovou výzdobou, kterou tvoří podlahové sintry a stalagmity. Na konci 

Přítokové chodby podzemní tok vytváří polosifony a sifony. 

 

 

Odtoková část 

 
Pod dómem Objevitelů protéká Bílá voda chodbou vysokou cca 3 m a širokou 

přibliţně 6 m, ale postupně dochází k jejímu sníţení aţ na 1,2 m. Náhle dochází k stočení 

SSV směrem a následuje část zvaná Obtok, která je za zvýšených vodních stavů 

nepřístupná. Od Nové Amatérské jeskyně jsou volné prostory odděleny sifonem. 

Povodňová chodba odvádí tok Bílé vody přes Povodňový sifon do Nové Amatérské 

jeskyně v době, kdy nízké prostory Obtoku nestačí pojmout vysoký průtok. Povodňová 

chodba začíná štěrkovým svahem, za nímţ se nachází dvě prostory s jezírky, nad kterými 

se vypíná dutá krápníková kupa označována jako Chýše, v prostoře druhé je krápníkový 

vodopád. Následuje 80 m dlouhá dómovitá prostora, která přechází v zúţenou chodbu, kde 

se nachází Písčitý dóm, jehoţ pravá strana je silně erodována a dno tvoří vápencové bolky. 

Posledních 30 m chodby je nízká kolem 1 m a má štěrkové dno. Povodňová chodba je 

ukončena Povodňovým sifonem, který se stal v roce 1969 východiskem pro objevení Nové 

Amatérské jeskyně (Audy, 2000). 
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3.2.2   Nová Amatérská jeskyně 

 Vstupní část 

 
Ve východním svahu meandru Pustého ţlebu pod Koňským spádem 393 m n. m. 

tvoří uměle proraţená 67 m dlouhá štola, vchod do Nové Amatérské jeskyně. Štola ústí do 

Javorové chodby, která je aţ ke stropu zasedimentována, avšak z genetického hlediska je 

hlavní osou celé jeskyně. Jiţním směrem pokračuje přírodní chodba s polosifony k jeskyni 

Pustoţlebské a směrem na sever pokračuje do hlavní části Amatérské jeskyně. Zde bylo 

prvotní volné pokračování s malými rozměry a bohatou krápníkovou výzdobou, a proto 

zde byla vyraţena štola, která usnadňuje přístup do jeskyně. Za štolou se nachází schodiště, 

pod kterým Javorová chodba ústí do Západní macošské větve. 

 

 

Obrázek 10 Vchod do Nové Amatérské jeskyně (Michalíková, 2010) 
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 Západní macošská větev 

 
Západní macošská větev pokračuje jiţním i severním směrem. Na jih do 

Absolonova dómu s odbočkou do síně Honzovo království, anebo strmě klesající chodbou 

přes Bahnitá jezírka k podzemní říčce Punkvě. Směrem na sever Západní macošská větev 

pokračuje rozměrnou chodbou s krápníkovou výzdobou. Štěrkové podloţí je částečně 

erodováno. Na konci Západní macošské větve tvoří dóm Pestré jíly a Zával, kde jsou 

z vysoké prostory vysypány vápencové bloky, které jsou korodované dříve protékající 

vodou. Tímto místem Západní macošská větev končí a v dómu Roztoka se napojuje na 

Macošský koridor. 

 

 

Obrázek 11 Honzovo království (Audy, 2000) 
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Východní macošská větev 

 
 Směrem k jihu klesá z dómu Roztoka stupňovitá chodba, která se zuţuje na šířku 1 

m a je propojena komíny s vyšším patrem – chodba Obřích hrnců.  Následuje 50 m dlouhý 

úsek, kde začíná chodba prudce stoupat a postupně se rozšiřuje. Dno chodby je pokryto 

opracovanými valouny. Chodba ústí do dómu Rovné stropy, která má tvar obdélníku. 

Směrem na západ dómu je svah tvořený jemnými sedimenty a na jihovýchod je dóm tvořen 

sutí. Na začátku dómu je komín Rychlé kroky, jehoţ výška dosahuje 38 m a přechází 

v krátký horizontální úsek. V zadni části dómu vybíhá komín ve výšce 12 m. Na jiţním 

konci chodby následuje klesající odbočka s prudkým hlinitým svahem a je zakončena větší 

prostorou. 

Východní macošská větev pokračuje za dómem Rovné stropy k malému jezírku. 

Tyto prostory nesou známky zaplavování při vyšších vodních stavech. U východní stěny je 

mohutný stalagnát, za nímţ při povodních vyvěrá podzemní Punkva. Po 80 m je chodba 

přehrazena mohutným jezerem – Zadní jezero. Dno jezera se svaţuje jiţním směrem, kde 

přechází v sifon. V r. 1983 potápěči propojili Zadní jezero s Podzemním vývěrem Punkvy. 

Za zadním jezerem ústí východní macošská větev do dómu U vývěru., kde výplň dna 

chodby je tvořena vápencovou sutí a skalními bloky. Na severní straně je 20 m vysoký 

suťový svah, který pokračuje v chodbu několik desítek metrů dlouhou a uzavřenou 

sedimenty a zasintrováním. Na protější straně ve výšce cca 15 m je skalní okno. Za tímto 

oknem vede směrem na jih chodba, která se sniţuje a po několika metrech je téměř 

neprůlezná. Ve stropu chodby jsou 3 komíny, které jsou uzavřeny ve výšce 10 m. 

Na jiţním konci dómu U vývěru vyvěrá aktivní tok Konstantní přítok, který je 

charakteristický čistou vodou. Východní macošská větev pokračuje mohutnou chodbou a 

severovýchodně se nachází Podzemní vývěr Punkvy. Od vývěru teče Punkva tunelovitou 

chodbou směrem na jihozápad a po 100 m odbočuje JZ směrem do Bahnitých jezírek. Po 

200 m je řečiště přehrazeno Předmacošským sifonem. 

 

Macošský koridor 

 
Za sníţeným stropem Západní macošské větve se stává hlavní chodba rozměrnější. 

Macošsský koridor je v celé své délce jednou z nejmohutnějších chodeb Amatérské 

jeskyně. Jeho monumentálnost vyniká na místech dómovitých prostor. Dno tvoří většinou 
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štěrky a v dómech často rozměrné vápencové bloky. Mezi dómem Rozoka a dómem 

Brekcií se nachází chodba Jezerní galerie, která leţí 5 m nad vlastním Macošským 

koridorem a je s ním propojena několika menšími komíny. Z dómu Brekcií chodba 

přechází do dómu U Bílé kašny. Na konci chodby se nachází propast Šolimova mísa, která 

je zároveň odtokovým místem aktivního toku. Strop Šolimovy mísy tvoří mohutný komín, 

který nebyl dosud prozkoumán. Následuje Bezejmenný dóm a Písečný dóm s výrazně 

vykrouţenými komíny ve stropě. Na SZ odbočuje nízká chodba, která je vchodem do Jiţní 

části Bludiště Milana Šlechty. Za odbočkou se nachází dóm Zemních pyramid, jeţ má dno 

pokryto mohutnými bloky, které jsou překryty písčitými sedimenty. Na některých místech 

s vytvořenými zemními pyramidami. Ve stropě je situováno celkem 9 komínu. Dóm u 

Dvou velkých představuje koncovou část Macošského koridoru, vyznačuje se přítomností 

dvou velkých krápníkových kup, nad kterými jsou dva mohutné komíny. Macošský 

koridor končí hlinitým svahem spadajícím do Rozlehle chodby. 

 

 

 

Obrázek 12 Macošský koridor (Audy, 2000) 
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Bludiště Milana Šlechty 

 
Bludiště Milana šlechty se rozkládá severozápadně od závěru Macošského 

koridoru, je charakteristické spletitým systémem kanálů a chodeb v několika patrech. 

Bludiště můţeme rozdělit na Jiţní, Střední a Severní část. Tyto celky jsou zpřístupněny 

třemi vchody – I. vchod (Hlavní chodba) zpřístupňuje Jiţní část z Macošského koridoru 

před dómem Zemních pyramid, II. vchod vede do Střední části, do oblasti Říceného dómu, 

III. vchod je vstupní branou do Severní části, nachází se na začátku Rozlehlé chodby. 

Hlavní chodby bludiště jsou hladce erodované téměř bez výzdoby, dno je pokryto valouny 

kulmských hornin, zrnitým štěrkem a pískem.  

 

Hlavní chodba zpočátku má šířku 4 - 6 m, částečně je zavalená řícenými bloky. 

Následně se chodba stáčí SZ směrem, kde se v zadní stěně nacházejí dva vchody do Jiţní 

části Bludiště Milana Šlechty. Ty to prostory jsou charakteristické řícením, výplně dna 

tvoří sklaní bloky s štěrkem a valouny kulmských hornin. Po 125 m chodba ústí do větší 

prostory s výrazným suťovým kuţelem, odtud pokračuje do centrální prostory Bludiště – 

Říceného dómu.  Za zvýšených vodních stavů zde protéká aktivní tok. Nad řečištěm je 

situován jícen Osudového komínu s vyzdobeným horizontálním patrem. Následuje dóm 

Městikádi a strmý 20 m vysoký komín Nad Bivakem. Hlavní chodba dále SSZ směrem 

klesá k bahnitému polosifonu, po 40 m se spojuje s chodbou Velké rondo, odtud pokračuje 

výrazným říčním korytem aţ k Přítokové chodbě Sloupského potoka. V tomto místě 

přechází chodba v dómovitou prostoru nazvanou dóm U soutoku (8 x 6 m). Východním 

směrem pokračuje chodba meandrující chodbou s krápníkovou výzdobou, která po 120 m 

ústí do Rozlehlé chodby (III. vchod). 
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Obrázek 13 Rozlehlá chodba - III. vchod do Bludiště Milana Šlechty (Audy, 2000) 

 

V Jiţní části Bludiště Milana Šlechty odbočuje jiţním směrem Hlavní chodba, poté 

se chodba větví do několika tlakových kanálů. Pro labyrint těchto chodeb je pouţíván 

název Jiţní část Bluditě Milana Šlechty. Za extremních povodní dochází k zahlcení celé 

Jiţní části. Směrem na JZ vybíhá spleť tlakových kanálů, které se po 25 m spojují do dvou 

chodeb - Jihozápadní větev a Západní větev. 

Jihozápadní větev má profil kanálů, spodní část je často zaplavována. Nejniţším 

místem je zvodnělá studna nacházející se za úţinou nazývanou Sexychodba. Západní větev 

je prostornější neţ Jihozápadní větev. Chodba mírně stoupá a míjí dvě komínové odbočky, 

které jsou zasucené. Dno je vyplněno sintrovými kaskádami, z hlavní chodby odbočují dva 

úzké tlakové kanály. 
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Dóm u Ozvěny je nejvýraznější prostorou Jiţní části Bludiště M. Šlechty, nachází 

se v něm několik komínů (Komín U Pletiva, Komín Ve Svahu, Komín do Alabastru). 

Všechny byly prozkoumány.  Alabastr je vyšší etáţ chodeb puklinového charakteru. U 

Ozvěny je chodba spojena s 53 m hlubokou studnou (komín do Alabastru). Páteř Alabastru 

je tvořena prostornou horizontální chodbou s celou řadou komínů. Po 30 m se tato chodba 

zuţuje a přechází v chodbu Zvonících zvonečků, která je vyplněna dlouhými brčky. 

Puklinová vysoká chodba Galerie Excentrik je půdorysně shodná s chodbou Zvonících 

zvonečků, avšak leţí o 15 m výše. Část Zadního Alabastru je zakončena soustavou téměr 

50 m vysokých členitých komínů (komín Hex, Hebké sintry, K Matce Němcové, Členitý 

komín). Excentrická výplň Alabastru je tvořena kalcitem a svou mohutností se řadí na 

první místo v ČR. 

 

 

Obrázek 14 Alabastr - Hlavní chodba (Audy, 2000) 
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Obrázek 15 Alabastr - helikty v komínu Hex (Audy, 2000) 

 

  Střední část je tvořena hydrologicky aktivním systémem chodem a freatických 

kanálů v několika patrech, vzájemně propojených vertikálními studnami. Dělíme ji na 

Odtokovou část a Jádro. Odtoková část je chápana jako systém chodeb a kanálů slouţících 

k odvádění povodňových vod z jeho centra – Říceného dómu. Nejmohutnější chodbou 

Odtokové části je 80 m dlouhá Třístovková chodba.  

 Severní část je tvořena partiemi od severního konce Velkého ronda po Rozlehlou 

chodbu s Přítokovou chodbou Sloupského potoka a všemi odbočkami z Hlavní chodby. 

Přítoková chodba Sloupského potoka se napojuje na Hlavní chodbu ve velké prostoře dóm 

U Soutoku s mohutně erodovaným korytem ve valounech kulmských hornin. Proti toku 

pokračuje a ústí do menší prostory. Následuje mírně klesající kanál 1 – 1,25 m široký.  

Kanál je zakončen příčnou puklinovou prostorou. 

 

Rozlehlá chodba 
 

 Rozlehlá chodba je nejrozměrnější chodbou celé Amatérské jeskyně. Chodba se 

táhne směrem severoseverovýchodním, šířka činí kolem 20 m a výška aţ 15 m. Dno je 

pokryto hrubozrným štěrkem. V polovině úseku se nachází na východní straně ústí 

freatické chodby o průměru 1 m, která přechází ve stupeň zakončený vodní hladinou. 

Rozlehlá chodba se dále stáčí na SZ, a následuje odbočka U Deštníku s výrazným 

sintrovým útvarem. Přibliţně po 100 m se směr Rozlehlé chodby točí k SV, následuje 

křiţovatka, kde doleva pokračuje nenápadná chodba zakončená dómem s vodní hladinou – 
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Jezerní propast. Vlastní Rozlehlá chodba končí v dómu U Homole, který je významnou 

křiţovatkou, kde se odděluje chodba jdouci ke Sloupu – Sloupský koridor a chodba 

směřující do Holštejna – Bělovodská větev. 

 

Krematorium 

 Vstup do Krematoria se nachází ve východní stěně Rozlehlé chodby, asi 80 m od 

III. vchodu do Bludiště M. Šlechty. Krematorium je systém hydrologický vázaný na tok 

Bílé vody, nachází se nad její hladinou a bývá často zatopeno. O značné hydrologické 

aktivitě svědčí erodované koryto ve valounech kulmských hornin a přítomnost mohutných 

akumulačních teras. Systém chodeb Krematoria tvoří dvě větve. První má směr SV- JZ  a 

vedek chodbě Samoty a nazývá se Přítoková větev.  Odtoková větev. Odtoková větev 

směřuje S – J vyznačuje se menší mohutností a je ukončena sifonem. Odtoková větev 

zpočátku je 1- 2 m široká, 3 – 6 m vysoká a postupně přechází v Dlouhý dóm, který je 

nejrozlehlejší prostorou Krematoria. Směrem k SZ pokračuje puklinová Hřbitovní cesta, do 

další části Krematoria zvané Studny. Charakter Studny je velice podobný charakteru 

chodeb v Bludišti M. Šlechty. Jsou zde skalní stupně, částečně zatopené freatické kanály, 

propástky i komínky. 

 

Bělovodská větev 

Souběžná chodba 

 Souběţná chodba je spojkou mezi dómem U Homole a aktivním tokem Bílé vody 

v Chodbě samoty. Dno je pokryto mohutnými bloky, které stěţují přístup do dómu Marka 

Zahradníčka. Za ním se dno mění v štěrkové a mírně klesá. Po levé straně ústí Spojovací 

chodba, která tvoři spojku mezi Souběţnou chodbou a Sloupským koridorem. Spojovací 

chodba je ovšem průchozí jen za extrémně nízkych stavů. Souběţná chodba dále pokračuje 

k Dlouhému jezeru, po 80 m se chodba rozšiřuje ve větší prostoru, ze které JV odbočuje 

puklinová chodba, klesající k aktivnímu řečišti Bílé vody. Hlavní chodba pokračuje ostrým 

zákrutem aţ ke stupni, pod kterým jiţ také protéká Bílá voda. 

Chodba Samoty a Obtok 

 Chodby Samoty je tvořená hlinitým stupněm s bloky a v celém svém průběhu je 

protékána aktivním vodním tokem. Pokračuje chodbou ústící do Katedrály Jiřího Šlechty. 

Aktivní část zvaná Obtok se vyznačuje poměrně nízkou erodovanou chodbou s častými 

polosifony. 
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Obrázek 16 Chodba Samoty (www.planivy.cz) 

Sloupský koridor 

 Sloupský koridor začíná jako levostranná odbočka v dómu U Homole. Na samém 

počátku je v zadní stěně ve výšce 8 m skalní okno, za nímţ pokračuje 70 m dlouhá chodba 

Za Ţebříkem. Postupně se chodba sniţuje aţ na 1 m. Severním směrem odbořuje 25 m 

dlouhá chodbička zvaná Pískoviště, která končí z části zatopeným kanálem. Hlavní koridor 

se dále stáčí k východu a klesá do Nultého sifonu, který býva zaplavován Bílou vodou ze 

Spojovací chodby. Za nultým sifonem je koridor po několika metrech přehrazen 1. 

jezerem. Za jezerem se otvírá největší prostora Sloupského koridoru Brčkový dóm, který je 

bohatě vyzdoben sintry, zejména stalaktity. Za Brčkovým dómem se strop koridoru sniţuje 

a po 30 m je tato mírně klesající chodba přehrazena 2. jezerem dlouhým 18 m. Dále 

postupuje mírně klesající chodba k hladině 3. jezera, 4. jezera aţ k 5. jezeru. 

 

 Za 5. jezerem se charakter jeskyně výrazně mění a začíná nejsloţitější část celého 

koridoru, jehoţ první úsek se nazývá Bahňače a poté odbočka Appendix. Kromě odboček 

vybíhají ještě dvě puklinové chodby bo Černého dómu. Z dómu vystupuje mnoho chodeb, 

puklin, komínů a kanálů. Černý dóm ústí po 30 m do chodby s tůní stojaté vody zvané 

Vana. Směrem na SZ ústí aktivní tok Sloupského potoka, přitékajícího ze sifonu a mizí 

v ostokovém hrdle zvaném Turbína. Na severní straně se otvírá 8 m vysoký komín – 

Beníškovo okno. Ten ústí 4 m dlouhým, tlakovým kanálem do větší prostory, odkud 
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pokračuje chodba s jílovým sedimentem na dně a po 40 m ústí do Ţíţalového dómu. 

Z Ţíţalového dómu vybíhá několik tlakových kanálů a také chodba směřující do větší 

prostory s jezerem na dně zvané Ţumpa. Ze Ţíţalového dómu pokračují dvě chodby, které 

končí v řícené prostoře. Toto místo je nejvyšším bodem v zadní části Sloupského koridoru 

a nazývá se Bivak. Za Bivakem klesá hlavní chodba strmým jílovitým svahem asi 15 m, 

kde v nejniţším místě zastihuje drobné vodní korýtko občas protékané slabým tokem. 

Následuje pokračování vedene nízkou chodbou a po 10 m vyústění do dómu Trychtýřů. Ve 

stropě dómu se nachází vstup do Sněhového komínu, který vede do dlouhého horizontu  

chodby U vizíru. Pokračování je meandrující chodbou šikmo vzhůru aţ do celkové výšky 

33 m nad dnem dómu Trychtýřů. Vzestupná chodba se ještě před koncem větví. Těsně před 

nejvyšším bodem se v odbočce nachází jezírko s unikátní krystalovou výzdobou. Následuje 

pokračování s odbočkou Za Vodopádem, poté je ústí do odbočky U Spalského člunu.  

 

 Hlavní koridor pokračuje svahem, kde jsou po obou stranách výrazné skupiny 

sintrů a mohutná chodba s modelovanými stěnami pokrytými výraznými facetami. Chodba 

se po 100 m dvaktrát lomí. V místě druhého zalomení vybíhá 60 m dlouhá chodba U 

Křivého krápníku, která sleduje výraznou kalcitovou ţílu. Odtud pokračuje 1 m široký 

kaňon, jehoţ pravá stěna se ve výšce 2 m mění na skalní šikminu. Kaňon dále ústí do 

prostory s 1. sifonem, ze kterého vytéká aktivní tok Sloupského potoka. Část potoka 

pokračuje do tzv. Zaříceného dómu, kde mizí v neprůlezných trativodech. Na protější 

straně hlavní chodby vybíhá strmý svah přecházející v Brčkovou chodbu. 

 Za 1. sifonem pokračuje říční chodba k hladině plynoucí z 2. sifonu, za nímţ se 

nachází řečiště protékané aktivním tokem z 3. sifonu. Jeskyně za 3. sifonem pokračuje 

chodbou, která končí u hladiny 4. sifonu. Za ním pokračuje úzká chodba, která přechází asi 

po 20 m meandrem do vyšší puklinové chodby. Ta ústí po dalších 25 m kolmo do 

mohutného tunelu, který směřuje SV směrem. K JV je tunel uzavřen mohutným 

zasintrovaným závalem. Hlavní chodba dále pokračuje a následně končí v 5. bahnitém 

sifonu, který zatím nebyl prozkoumán (Audy, 2000). 
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3.3  Hydrologie 

Sloupský potok  

Sloupský potok jako jedna z hlavních zdrojnic Punkvy, vzniká v obci Sloup na 

severním okraji Moravského krasu soutokem potoků Luhy a Ţdárné. Rozloha jeho povodí, 

zahrnující další přítoky obou potoků, činí více neţ 60 km
2
. Vody Sloupského potoka po 

450 m povrchového toku mizí v propadání Staré skály ve Sloupsko – šošůvských 

jeskyních. Hlavní část vod směřuje do spodních pater Sloupsko – šošuvských jeskyní, kde 

je lze zastihnout v otevřeném podzemním řečišti a hlubokých komplikovaných sifonech. 

Odtud teče doposud neznámým pokračováním směrem k Amatérské jeskyni. 

První známou hladinou Sloupského potoka v Amatérské jeskyni je 5. sifon na 

samém konci Sloupského koridoru.  

Bílá voda 

Povodí Bílé vody, jako jedné ze dvou hlavních zdrojnic Punkvy, má plochu 66,6 

km
2
. Nejvýznamnějším přítokem je Lipovecký potok. Z Nové Rasovny odtékají vody 

neznámými prostorami. Za zvýšených stavů se objevuje v jeskyni Spirálka, ale stálý 

aktivní tok se objevuje aţ po cca 500 m v jeskyni 13C. Zde Bílá voda protéká 800 m 

dlouhým řečištěm a mizí opět v odtokovém sifonu na konci 13C. Za sifonem dlouhým 100 

m opět vyvěrá ve Staré Amatérské jeskyni nedaleko dómu Zelené vody, kde se stéká 

s pravostranným přítokem z Přítokové chodby, odvodňujícím Holštejnskou plošinu. Starou 

Amatérskou jeskyní teče dále chodbou zvanou Vodní plavba. Asi 100 m za vstupním 

dómem Objevitelů pokračuje Obtokovou chodbou směrem k Nové Amatérské jeskyni. Za 

normálního stavu je Obtoková chodba ze Staré Amatérské jeskyně zakončena dlouhým 

polosifonem. Za ním Bílá voda protéká prostorami Nové Amatérské jeskyně a po 350 m se 

spojuje s Povodňovým sifonem Povodňové chodby. Dále odtéká řečištěm chodby Samoty. 

Bílá voda pokračuje tunelovitými chodbami 300 m, konec tvoří jezero (Vodní dóm), které 

je současně odtokovým sifonem Bílé vody. Toto je poslední místo, kde je moţné Bílou 

vodu sledovat v otevřeném podzemním řečišti. 

Bílá voda však tvoří hladiny sifonu v některých dalších částech Amatérské jeskyně. 

První je hladina přítokového sifonu v Přítokové větvi Krematoria, která je vzdálená od 

odtokového sifonu ve Vodním dómu cca 50 m. Další hladinou je Odtokový sifon 

v Odtokové větvi Krematoria. Třetí hladina, která je závislá na momentálním stavu Bílé 
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vody, je situována v koncové vodní propástce v partiích Studny v Krematoriu a která 

souvisí s hladinou ve vodní studni v odbočce ve východní stěně Rozlehlé chodby, asi 50 m 

od III. vchodu do Bludiště Milana Šlechty (Audy, 2000). 

Punkva 

Říčka Punkva vzniká soutokem dvou hlavních zdrojnic. Sloupský potok se propadá 

pod obcí Sloup. Ze spodních pater Sloupsko – šošůvských jeskyní odtéká do Sloupské 

větvě Amatérské jeskyně. Druhou zdrojnicí je Bílá voda, která se ztrácí v ponoru Nové 

Rasovny u Holštejna. Její další podzemní cesta vede přes jeskyně Spirálku, 13 C a Starou 

Amatérskou jeskyni. V dosud neznámých prostorách v oblasti Bludiště Milana Šlechty se 

Bílá voda stéká se Sloupským potokem a vytváří říčku Punkvu. Na podzemní Punkvu a její 

zdrojnice jsou navázány další, méně významné ponorné toky. Po soutoku v Amatérské 

jeskyni protéká říčka Punkva málo známými prostorami a noří se do 420 m dlouhého a 20 

m hlubokého Předmacošského sifonu. Poté putuje do Punkevních jeskyní. Od Vývěru 

Punkvy protéká povrchovým korytem v Pustém ţlebu, kde přibírá vody Malého výtoku. 

Punkva protéká osadou Skalní Mlýn, odkud pokračuje údolím Punkvy a Arnoštovým 

údolím k Blansku. Zde se levostranně vlévá do řeky Svitavy (Audy, 2000). 

Na otázku kde vlastně vzniká podzemní říčka Punkva, ani dnes není odpověď jasná. 

Hypotézou je, ţe Punkva vzniká v okolí Bludiště Milana Šlechty, ale k přesné lokalizaci 

zatím chybí mnoho hydrologických poznatků. Místo jejího vzniku je také závislé na 

momentálním vodním stavu Bílé vody a Sloupského potoka. 
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Obrázek 17 Hydrografická síť povodí Punkvy v Amatérské jeskyni (Informační tabule 

MK, Správa jeskyní) 
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3.4 Historie výzkumu Amatérské jeskyně 

Kapitola Historie výzkumu je rozdělena do tří podkapitol, které popisuji 

nejdůleţitější poznatky a objevy při zkoumání Amatérské jeskyně. První kapitola popisuje 

výzkumy v letech 1965 – 1975, kdy výzkum provádí především amatérská skupina 

Plánivy. V tomto období dostala jeskyně své jméno, které jí zůstalo dodnes. Druhá 

podkapitola popisuje průzkum v letech 1976 – 1992, kdy bylo zmapováno dalších 1200 m 

chodeb a zhotovena mapa Staré Amatérské jeskyně. Třetí kapitola je rozebrána podrobněji, 

jelikoţ v tomto období na výzkumu spolupracovalo několik organizací najednou. Čtvrá 

kapitola popisuje výzkum a objevy aţ do r. 2008. 

3.4.1  Výzkumy v letech 1964 -1975 

Skupinu speleologů spojuje myšlenka objasnění podzemního toku Bílé vody mezi 

propadáním Nova Rasovna a propastí Macocha. Zakládají Speleologickou skupinu pro 

výzkum Plániv. Aţ do počátku roku 1964 se snaţí o průnik jeskyní Plánivy, avšak přes 

počáteční úspěchy jsou nakonec zastaveni nepřekonatelným bahnitým sifonem, a proto 

zájem skupiny se přesouvá do jeskyně 13C, leţící v pravé stráni Hradského ţlebu naproti 

jeskyni Michalka. Po několikaměsíční práci následuje objev, kdy pět členů Plánivské 

skupiny proniká v r. 1964 do 50 metrů hlubokého dómu Halucinací, na jehoţ dně protéká 

potok. Je tak objeveno 350 metrů podzemního toku Bílé vody mezi Novou Rasovnou a 

Macochou. Další postup uzavírají sifony.  

Dne 5. září 1965 během potápěčského průzkumu zahynul člen Plánivské skupiny J. 

Šlechta, a proto dalších výzkumů se ujímá profesionální výzkumná skupina podniku 

Moravský kras Blansko. V dalších letech se Plánivská skupina pokoušela proniknout do 

podzemí z několika závrtů (U kaštanu, Zelená tma), avšak práce byly ukončeny, jelikoţ 

bylo zjištěno, ţe průnik touto cestou je nepravděpodobný. Poté to zkouší Plánivská skupina 

na Holštejnsku, dne 6. ledna objevuje jeskyni Piková dáma, první ledovou jeskyni v MK. 

Novým pracovištěm Plánivské skupiny se v r. 1968 stal Cigánský závrt na Simonově 

vrchu, kde hloubili šachtu, a v hloubce 30 m byly objeveny první volné prostory (kruhový 

dóm). Raţení pokračovalo a po vytěţení dalších 10 m šachty v r. 1969 pronikli do dalšího 

dómu, dlouhého 30 m. Dóm je ukončen kolmým stupněm, který skupinka s pomocí 

lezeckého materiálu zdolala a pronikla do gigantického 90 m dlouhého dómu a dále 

pokračovala po svahu k aktivnímu toku Bílé vody. Následně prozkoumala 1,5 km 
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přilehlých prostor.  Plánivské skupině se jiţ podruhé podařilo nalézt podzemní tok Bílé 

vody mezi Novou Rasovnou a Macochou. Jeskyně byla nazvána Amatérská na počest 

všech amatérských kolektivů, které v Moravském krasu pracovaly. 

V březnu 1969 byl vchod do jeskyně zajištěn ţeleznou bránou a šachta byla 

vybavena pevnými ţeleznými ţebříky. Poté je zahájen komplexní výzkum Amatérské 

jeskyně. V srpnu 1969 byl Plánivskou skupinou proveden potápěčský průzkum sifonu 

v odtokové části jeskyně na konci Povodňové chodby, který podle poznatku korespondoval 

s aktivním tokem Bílé vody. Další výzkumy přispěly k objevu rozsáhlého systému chodeb 

a dómů. Byly prozkoumány povodňové chodby za Dlouhým jezerem aţ k oblasti 

Krematoria a dnešního Bludiště Milana Šlechty, situované do oblasti pod závrt Městikáď, 

ovšem detailnější průzkum nebyl moţný, jelikoţ prostor byl komplikován přístupem přes 

vodní sifon. Dne 29. srpna 1970 zahynuli Milan Šlechta a Marko Zahradníček, při 

zkoumání části za sifonem. Z šetření událostí vyplynulo, ţe příčinou byly mimořádně 

vysoké vodní stavy, způsobené silnou bouřkou. Jednalo se o historicky nejsilnější projevy 

přívalových dešťů v MK. Po tragické události byla výzkumná činnost na lokalitě 

zastavena. V roce 1971 zasedání Krasové komise ČSAV rozhodlo, ţe výzkumné práce 

v Amatérské jeskyni bude provádět Geografický ústav Československé akademie věd. Byl 

vypracován „ Projekt průzkumu a komplexního vědeckého výzkumu jeskyní vázaných na 

podzemní Punkvu a jejich ekonomické vyuţití“. Projekt se členil do pěti etap:  

1. etapa: Průzkum celého systému, předběţné zaměření jeho rozsahu a vytipování místa 

nového vchodu. K zajištění bezpečnosti při překonávání sifonu na konci Povodňového 

chodby byl přijat program sníţení hladiny sifonu čerpáním. 

2. etapa: Vybudování nového vchodu. 

3. etapa: Komplexní výzkum celé lokality a podrobné zmapování a dokumentace.  

4. etapa: Vypracování studie projektu ke zpřístupnění jeskyně pro veřejnost. Vzhledem 

k délce jeskyně a jejím rozměrům budou v projektu navrţeny nejmodernější zpřístupňující 

metody, dopravní prostředky pro transport návštěvníků v podzemí a další materiálně 

technické vybavení. Důraz bude kladen na bezpečnostní opatření proti náhlému zaplavení 

jeskyně povodňovými vodami. 

5. etapa: Realizace vlastních zpřístupňovacích prací. 

 



Petra Michalíková: Amatérská jeskyně: historie výzkumu 

 

2010 

35 

1. etapa 

Na konci r. 1971 se sestavil pracovní tým odborníků, který zajišťoval technickou 

stránku projektu. Byly provedeny pokusy čerpání sifonu, jehoţ obsah byl odhadnut na 400 

– 450 m
3
. Dne 19. ledna 1972 byl sifon poprvé vyčerpán tak, ţe na dně zbylo jen 5 – 10 cm 

vody.  V tomto období proběhlo celkem 17 exkurzí do části za sifonem a zúčastnilo se jich 

celkem 61 osob. Z důvodu náročnosti a nebezpečnosti výzkumu byla činnost rozdělena 

mezi čtyři pracovní skupiny.  Tento systém výzkumu se osvědčil a podařilo se získat velké 

mnoţství výsledků. Výzkum v zadních partiích byl velice náročný, protoţe průzkumníci 

museli urazit vzdálenost přes 20 km a dvakrát překonat téměř kolmou vstupní část vysokou 

110 m. To byl další důvod k otevření nového vchodu. Po zaměření jeskyně kompasem a 

upřesnění jejího průběhu geofyzikálními metodami se pro vybudování nového vchodu 

jevila jako nejvýhodnější Západní macošská větev. 

2. etapa 

Byla zahájena v r. 1973, kdy byl vypracován projekt na raţení štoly z jeskyně U 

Javora, 27. května 1973 se podařilo proniknout 67 m dlouhou úpadní štolou přesně do 

síňky. Ze síňky byla proraţena další štola 35 m dlouhá, ústící přímo do chodby Západní 

macošské větve. Ve vstupní části štoly byly instalovány dvoje plechové dveře, aby 

nedocházelo k neţádoucím klimatickým změnám. V této době vrcholí spory o název 

jeskyně. Přicházejí návrhy nového názvu jako „Nové Punkevní jeskyně“, „Absolonovy 

jeskyně“, „Jeskyně 25. výročí Vítězného února“ nebo „Jeskyně Klementa Gottwalda“ a 

s některými těmito názvy jsou publikovány i odborné články. Tečku za problémy s názvem 

jeskyně udělala návštěva zahraničních novinářů. Pro objevenou část jeskyně se začalo 

pouţívat označení Stará Amatérská jeskyně a pro část za Povodňovým sifonem Nová 

Amatérská jeskyně. 

 3. etapa 

V r. 1974 byla sestavena mapa 1 : 1000, která jako první v severní části MK 

zaznamenávala vztahy povrchových jevů a podzemních prostor. V r. 1975 provedli 

členové z Ústředního ústavu geologického terénní část geologické dokumentace jeskyně, 

zaměřenou převáţně na tektoniku, litologii a stratigrafii paleozoických karbonátů. Další 

výzkum se také zaměřil na průzkum komínů, propastí a dalších obtíţně přístupných částí. 

Hlavním cílem se stal průzkum odtokových partií Punkvy mezi Amatérskou jeskyní a 
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propastí Macocha, 15. dubna 1975 se podařilo potápěčům z Trygon klubu Brno uspět, po 

sloţitém bloudění v členitém sifonu proplavali do jezírka na dně Macochy. Délka 

Předmacošského sifonu byla změřena na 420 m s maximální hloubkou 20 m. Byl tak 

vyřešen hlavní speleologický problém podzemní Punkvy. Koncem r. 1975 byl tříletý 

komplexní výzkum Amatérské jeskyně u konce. Bylo doporučeno pokračovat v dalším 

pětiletém komplexním výzkumu s důrazem na ekonomické vyuţití jeskyně (Audy, 2000). 

3.4.2  Výzkumy v letech 1976 – 1992 

Posledním velkým speleologickým problémem Amatérské jeskyně zůstalo SZ 

pokračování Sloupského koridoru směrem na Sloupsko – šošůvské jeskyně. Aţ do r. 1978 

byl znám pouze 1 km dlouhý úsek povodňových chodeb Sloupského potoka a 50 m krátký 

úsek podzemního aktivního toku za Černým dómem mezi přítokovým sifonem a Turbínou. 

Dne 12. prosince 1978 byla zaloţena Česká speleologická společnost, která sdruţila 

amatérské i profesionální zájemce o speleologii. V průběhu roku 1979 byl Absolonův dóm 

upraven pro potřeby speleoterapie, včetně instalace elektrického osvětlení. V r. 1981 je 

dokončena rekonstrukce vstupní šachty do Staré Amatérské jeskyně a další úpravy 

započaté pracovní skupinou Moravské krasu Blansko. V r. 1983 byl potápěči 

Speleaquanaut proplaván sifon mezi jeskyní 13 C a Starou Amatérskou jeskyní, délka 

sifonu byla změřena na 130 m.  

V platnost vstoupila dne 1. března 1988 „ Dohoda o způsobu provádění 

průzkumných prací v lokalitě Stará Amatérská jeskyně" uzavřena mezi Správou CHKO 

Moravský kras a ZO České speleologické společnosti 6-15 Holštejnská a jihomoravským 

Krajským výborem ČSS. Hlavními cíly dohody byla revize původních mapových podkladů 

jeskyně s napojením na povrchovou situaci. Během roku 1988 byla přeměřena hlavní část 

polygonového tahu jeskyně. Měření potvrdilo chybu ve starších plánech, která vznikla ve 

vstupních šachtách. V r. 1989 potápěči ZO ČSS 6-09 Labyrint zdokumentovali 1200 m 

nových chodeb za koncovým sifonem Sloupského potoka. Také byly zdokumentovány 

známé komíny v jeskyni, z nichţ nejzajimavější je tzv. Varietní komín, dlouhý 105 m. V r. 

1992 se zhotovila nová mapa Staré Amatérské jeskyně v měřítku 1 : 200, která byla 

zpracována v souřadnicovém systému. V letech 1991 – 1993 proběhl v Amatérské jeskyni, 

na dně propasti Macocha a v Punkevních jeskyních entomologický průzkum (Audy, 2000). 
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3.4.3  Výzkumy v letech 1993 – 1999 

Na jaře 1993 dochází k zrušení GgÚ ČSAV, jehoţ Krasové oddělení aţ dosud 

Amatérskou jeskyni spravovalo. V rámci předávání majetku a kompetencí jsou vedena 

vleklá jednání mezi GgÚ ČSAV, Správou CHKO MK a ZO ČSS 6-19 Plánivy. Výsledkem 

bylo předání klíčů od Nové Amatérské jeskyně Plánivske skupině, která můţe pokračovat 

ve výzkumu. Počátečním krokem je zdokumentování současného stavu jeskyně. Po 

srovnání s dobovými fotografiemi bylo konstatováno, ţe některé části jeskyně jsou značně 

opotřebeny. Písemnou dohodou je uzavřena spolupráce na výzkumu této lokality se ZO 

ČSS 6-25 Pustý ţleb, ZO ČSS 6-17 Topas a ZO ČSS 6-09 Labyrint. Jeskyně je rozdělena 

na několik úseků a ty jsou jednotlivým ZO přiděleny k výzkumu. 

Rok 1993 

V r. 1993 ZO ČSS 6-19 Plánivy  se zaměřili na systematický průzkum komínu 

v Nové Amatérské jeskyni. Byly zdolány komíny v Říceném dómu v Bludiště M. Šlechty 

(komín Nad Bivakem a Osudový komín), komíny v částech Krematoria, v chodbě Samoty 

(komín Nad Sintrovou deskou), ve spodní části Katedrály J. Šlechty se podařilo vylézt na 

komín Moa-moa. V letech 1993-1996 byl prováděn výzkum sedimentárních výplní, 

zejména v Západní macošské větvi. Zcela nově bylo ve fluviálních sedimentech 

analyzováno kvalitativní a kvantitativní zastoupení jílových minerálů. Hlavním působištěm 

ZO ČSS6-25 Pustý ţleb se stal Sloupský koridor. Během r. 1993 probíhala hlavně 

explorační činnost, mapování odboček a lezení komínů. Byly vylezeny komíny v dómu U 

Dvou velkých, Po otevření vstupních partií koridoru se výzkum zaměřil na komíny 

v Brčkovém dómu. V hlavním komínu byl v r. 1976 proveden pokus o odstřel v koncovém 

závalu, ani po odklizení suti se nepodařilo proniknout. Další průzkum se zaměřil na oblast 

kolem Černého dómu a lezení komínu. Největším objevem se v listopadu stalo objevení 

horizontálního patra ve Sněhovém komínu nad dómem Trychtýřů s bohatou výzdobou.   

Také se prováděla hydrologická pozorování v oblasti soutoku Sloupského potoka a Bílé 

vody v Bludišti M. Šlechty a mapování některých partií Bludiště. ZO ČSS3-04 Rudice – 

vylezen komín v Bezejmenném dómu. ZO ČSS 6-17 Topas se zabývá problematikou 

hydrologie a hydrografie Sloupského potoka a jeho přítoků v oblasti Bludiště M. Šlechty. 

V průběhu celého roku se členové Topasu podíleli na fotografování.  Potápěči z ZO ČSS 6-

09 Labyrint pokračovali v průzkumu Šolimovy mísy (Audy, 2000). 
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Obrázek 18 Sněhový komín - podlahové sintry (Audy, 2000) 

Rok 1994 

ZO ČSS 6-19 Plánivy po zdolání komínu v chodbě Samoty, pokračuje průzkum 

v dómu U Homole. Zdolán byl Půlměsiční komín a objeveno horizontální patro v délce 

150 m s bohatou krápníkovou výzdobou.  

 

Obrázek 19 Půlměsiční komín (Audy, 2000) 
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ZO ČSS 6-25 Pustý ţleb pokračuje průzkum a mapování partií kolem Černého 

dómu v Sloupském koridoru. Byla nalezena nová cesta úzkými kanály do oblasti za 

Turbínou. Členové skupiny zahajují zaměřování hlavního polygonového tahu Sloupského 

koridoru a osazování měřických bodů. Během zaměřování se podařilo objevit před Černým 

dómem odbočku ukončenou sifonem (Appendix) (Audy, 2000). 

ZO ČSS 6-17 Topas v Jiţní části Bludiště M. Šlechty byly vylezeny a 

zdokumentovány všechny komíny (komín Nad Traverzem, Nad Kanalizací, U Pletiva). 

Největší objev se podařil v komínu nad dómem U Ozvěny, byl objeven rozsáhlý systém 

horního patra s unikátní krápníkovou výzdobou, podle které byl objev nazván Alabastr. 

Dále byl vylezen hlavní komín nad dómem Marka Zahradníčka. ZO ČSS 6-09 Labyrint 

pokračoval v kontrolních sestupech v Červíkových jeskyních (Předmacošský sifon), kde 

provedla opravu instalované vodící šňůry (Audy, 2000). 

Rok 1995 – 1996 

ZO ČSS 6-19 Plánivy pokračují v systematickém průzkumu komínů. Je vylezen 

komín v Třistovkové chodbě. V dómu Zemních pyramid je vylezen Chorálový komín 

končící v zaklíněných sborech balvanů. Bylo zahájeno vzorkování skapových vod na 

Galerii v Západní macošské větvi. Během léta 1995 byly čerpány vstupní partie jeskyně 

pod Absolónovým dómem, které byly zatopené skapovou vodou. V r. 1996 pokračuje 

výzkum zdoláním komínu Nad Písečnou terasou v dómu Zemních pyramid. Ve výšce 28 m 

bylo objeveno horizontální patro v délce 150 m. Jedním  komínem tohoto horizontu se 

podařilo proniknout do dalšího patra, které je tvořeno jedinou chodbou dlouhou 15 m, na 

obou stranách uzavřenou závaly. Dále byl částečně prozkoumán a zmapován Šikmý komín 

v Krematoriu (Audy, 2000). 

ZO ČSS 6-17 Topas zahájila systematický průzkum komínu ve Východní větvi 

Nové Amatérské jeskyně. V r. 1996 byl průzkum komínů Alabastru dokončen. Vylezen 

byl komín K Matce Němcové. V tomto roce bylo také dokončeno měření Jiţní části 

Bludiště M. Šlechty. Česká speleologická společnost předkládá projekt s názvem 

„Amatérská jeskyně – 30 let od objevu největšího jeskynního systému v ČR“. Tento tříletý 

projekt navazuje na výzkumy prováděné v Amatérské jeskyni od r. 1980. Jako hlavní cíle 

projektu byly stanoveny: 
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  dokončení speleologického průzkumu nových částí jeskyně včetně komínů 

a horních pater 

  geologicky popis celé lokality včetně sedimentologie, výzkumu těţkých a 

jílových minerálů, datocání sintrových hmot, paleomagnetické studie a studium 

stabilních izotopů 

  zpracování mapové dokumentace nejsloţitější části systému – Bludiště M. 

Šlechty, 

  zpracování mapové dokumentace Sloupského koridoru 

  komplexní fotodokumentace celého systému 

 V průběhu 1997 – 1999 byly shromaţďovány všechny poznatky a materiály a 

výsledkem celého projektu bylo vydání odborné monografie „Amatérská jeskyně – 30 let 

od objevu největšího jeskynního systému České republiky“ (Audy, 2000). 

3.4.4 Výzkum v letech 2000 – 2008 

 Hlavním cílem v r. 2000 bylo nalezení snadnější cesty do prostor mezi 4. a 5. 

sifonem v Amatérské jeskyni, byl proplaván 7. sifon a zahájen speleopotápěčský výzkum 

spodních pater Sloupsko – šošůvských jeskyní.  Dále byla pozornost věnována Šošůvecké 

odbočce s objevem prostory Bahnopád Khumbu a průzkumu Velkého komínu. V r. 2001 

se zkoumala oblast Vodovodu, taktéţ pokračoval výzkum podzemního toku Punkvy a 

probíhalo pořizování mapové dokumentace, byly objeveny nové prostory nazvané 

Čokoládovna. Byly prozkoumány komíny ve Vinotecké odbočce (Přibylová, 2009). 

 V r. 2004 byl proveden podrobny hydrografický a hydrologický výzkum 

Sloupského potoka v Amatérské jeskyni a Sloupsko – šosůvských jeskyní a byla 

formulována řada hypotéz tykající se komunikace mezi jednotlivými objekty. Byl 

proveden průzkum na konci Sloupského koridoru prováděný ze strany Amatérské jeskyně. 

Byl velice náročny, jelikoţ zmíněné prostory se nachází 7 km od vstupní štoly, za pěti 

jezery, a proto bylo nutné vybudovat nový vstup. V r. 2005 v komínu ve Vintocké odbočce 

byly práce na vybudování nového vchodu dokončeny a byl vytvořen nový vchod do 

rozsáhlého jeskynního systému mezi Amatérskou jeskyní a Sloupsko – šošuvskými 

jeskyněmi. V r. 2005 byla objevena chodba mezi hlavním koridorem a Šošůveckou 

odbočkou tzv. Spojka do Šošůvky. Průzkum Vinoteckého koridoru probíhál  v r. 2006, 
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který byl završen objevem Evţenova etického komína na konci Jezerní chodby, byl také 

objeven horizont Myrna (Přibylová, 2009). 

  V r. 2007 k důleţitým objevům patří komín v dómu U Dvou velkých vysoký 21 m. 

V dómu v Šošůvecké odbočce ve Velkém komíně byla v horních patrech objevena 

Chlupatá chodba s excentrickou místy aţ heliktitovou výzdobou. V květnu 2008 se 

podařilo prostoupit 8. sifon v Šošůvecké odbočce a objevit rozsáhlý komplex chodeb a 

dómů. Celková délka činí 1400 m (Přibylová, 2009). 

3.5  Biota v Amatérské jeskyni 

Součástí výzkumu v Amatérské jeskyni byl i výzkum biospelologický. Cílem 

výzkumu bylo vědecké zhodnocení nově objevených prostor, jejich podzemních 

ekosystémů doposud nedotčených činností člověka, a to zejména jejich ţivé, biotické 

sloţky. Pozornost byla věnována jak vodním, tak terestrickým ekotopům. Z terestrických 

biotopů byl studován povrch jeskynních sedimentů i pevných substrátů (speleotémy, skalní 

podloţí), z vodních pak jezírka a hlavně aktivní vodní tok Punkvy. Odběr vzorků bioty 

terestrických ekosystémů byl prováděn individuálně z povrchu jeskynních sedimentů a 

také byly odebírány vzorky substrátů. Dále byly pouţity zemní padací pasti a potravní 

návnada pokládaná přímo na povrch sedimentu. Byly odebírány jak vzorky producentů 

(hub, řas, vyšších rostlin), tak vzorky konzumentů (ţivočichů) (Audy, 2000). 

3.5.1 Vodní ekosystémy  

 Tekoucí vody 

V podzemních vodních ekosystémech přítomnost producentů (tzn. rozsivek, řas) se 

projevilo pouze jako mrtvá hmota, z důvodu absence slunečního světla, avšak konzumenti 

zde byli poměrně bohatě zastoupeni. Mezi červy se dominantně vyskytoval např. 

Stylodrylus parvus a Bythonomus absoloni, který je endemitem Moravského krasu a je 

charakteristický pro bentické společenstvo Amatérské jeskyně. Dále byl zjištěn 

v podzemním toku měkkýš (Mollusca) Praménka rakouská Bythinella austriaca. Z korýšů 

(Crustacea) Blešivec potoční Gammarus fossarum a poměrně vzácně se v podzemním 

toku vyskytoval Blešivec karpatský Niphargus tatrensis (Audy, 2000). 
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Obrázek 20 Niphargus tatrensis (www.unesco.eu.sk) 

 

Stojaté vody 

Jedná se o vodní plochy, které nekomunikují s vodními toky v podzemí a které mají 

osobitý charakter podle svého vzniku a substrátu. Jedná se o 15 typů ploch, které byly 

podle velikosti rozděleny na dvě skupiny: jezírka a louţe. V jezírkách byly zjištěny tyto 

druhy ţivočichů: Stygoxeni: Nezmar Hydra sp., z měkkýšů Hrachovka malinká Pisidium 

personatum, Blešivec potoční Gammarus fossarum, dále Acanthocyclops bicuspidatus ssp. 

odesanus, A. viridis. Stygofilové: Acanthocyclops languioides, Paracamptus schmeili. 

Stygobionti: Acanthocyclops cf. kieferi, Blešivec karpatský Niphargus tatrensis. 

Louţe přirozeného typu jsou částečně zaštěrkované a částečně zahliněné. Bylo 

vyšetřeno celkem 12 louţí, v kterých byly zjištěny následující druhy korýšů (Crustacea): 

Ostracoda g. sp., Buchanky (Cyclopoida)- Acanthocyclops languidus deminutus, 

A.languidus v. belgicus, A. viridis a Niphargus tatrensis. Pokud jde o louţe umělého typu, 

jsou osídleny obdobnými organismy jako ekotopy přirozené (Audy, 2000). 

3.5.2 Terestrické ekosystémy 

Do této skupiny ekosystému jeskynních povrchů náleţí všechny ekosystémy mimo 

vodní prostředí. Jedná se o následující typy povrchů: trusinkové lavice, hlinité substráty a 

pevné podklady. Trusinkové lavice jsou charakteristickou povrchovou formou Amatérské 
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jeskyně. Jsou tvořeny výkaly (trusem) ţíţal a odtud dostaly svůj název. Charakteristickým 

rysem povrchu jsou provázkovité, hustě spletené aţ tvarohovité formy, které jsou pokryty 

slizem ţíţal, který fosforeskuje. V biotické sloţce zde převaţuje ţíţala Allolobophora 

rosea, která se vyskytuje v počtu 15 aţ 24 jedinců na 1 m
2
. Bylo zde zjištěno 44 různých 

taxonů ţivočichů, z toho 10 nebylo určeno do druhů. Bylo zjištěno 11 druhů trogloxenů a 

19 druhů troglofilů (Audy, 2000). Triglofil je druh ţijící jak v jeskyních, tak v hlubokých 

vrstvách půdy. Druh není extrémně morfologicky přizpůsobený, v jeskyních se můţe 

rozmnoţovat. Trygloxen je druh, který v jeskyni pouze hostuje, v jeskyni se nerozmnoţuje 

a po čase hyne (www.jeskynecr.cz). Roztoči (Acarina): Alicorhagia clavipilus, Parasitus 

kraepelini, Rhagidia reflexa. Brouci (Coleoptera): drabčík Ancyrophorus aureus, střevlík 

Trechoblemus micros. Troglobiontní druhy: pavouk Porrhoma moravicum, roztoč 

Rhagidia spelaea, pro vědu 2 nové druhy chvostoskoků (Collembola): Arrhopalites ruseki, 

Onychiurus rauseri (Audy, 2000). 

 

 

Obrázek 21 Allolobophora rosea (www.1-costaricalink.com) 

 

Hlinité substráty představují rovněţ bohatá naleziště s 53 různými druhy a taxony 

ţivočichů. Z nichţ bylo zjištěno 17 trogloxenů, 18 troglofilů, 8 troglobiontů. Z troglofilů 

zde byl zjištěn např. roztoč Scutovertex sculptus, Rhagidia wolmsdorfensis, z chvostoskoků 

Folsomia candida, Heteromurus nitidus, z brouku Ancyrophorus aureus, Trechoblemus 

micros, a nový druh drabčíka Lesteva absoloni, z mnohonoţek Brachydesmus superus. 

Troglobionti byli zastoupeni pavoukem Porrhoma moravicum, z chvostoskoků se zde 

vyskytuje Arrhopalites pygmaeus, Arrhopalites ruseki, Onychiurus rauseri. 



Petra Michalíková: Amatérská jeskyně: historie výzkumu 

 

2010 

44 

Pevné substráty jsou druhově nejchudší, jelikoţ nejsou ţivným prostředím pro jeskynní 

organismy, neboť se jedná o sintrové povlaky, povrchy krápníků a kamenů. Byly zde 

zjištěny pouze roztoč Camisia biurus, brouci Ancyrophorus aureus, Trechoblemus micros 

(Audy, 2000). 

 

 

Obrázek 22 Trechoblemus micros (www.eol.org) 

   

3.5.3 Řád Coleoptera 

Entomologický průzkum byl proveden v r. 1992 a v r. 1993, přičemţ navázal na 

výzkum fauny Coleopter v Amatérské jeskyni z r. 1970 (Nohel in Audy 2000). Celkem 

bylo zjištěno 14 druhů brouků, zastoupených ve třech čeledích – Carabidae, Staphylinidae, 

Leiodidae. Střevlíkovití (Carabidae): Trechoblemus micros. Drábčikovití 

(Staphylinidae):Omalium validum Kraatz, Omalium excavatum Stephens, Arpedium 

quadrum, Lesteva pubescens Mannerheim, Elonium striatulum, Ochthephilus aureus, 

Oxytelus rugosus, Lathrobium fulvipenne Gravenhorst, Quedius mesomelinus, Ocalea 

badia. Lanýţkovití (Leiodidae): Catops longulus, Catops picipes, Choleva agilis (Audy, 

2000). 
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4 NÁVRH INFORMAČNÍ TABULE 

 Jak uţ bylo řečeno v předcházejících kapitolách, Amatérská jeskyně není veřejnosti 

běţně přístupná, a proto jsem se rozhodla navrhnout informační tabuli pro turisty. Zaměřila 

jsem se na historii jeskyně a biotu, která se v jeskyni nachází. Informační tabule by měla 

být umístně před vchodem do Nové Amatérské jeskyně, jelikoţ tudy vede mnoho 

turistických tras. Amatérská jeskyně je největší jeskynní systém, a proto by se na ní nemělo 

zapomínat. 

4.1 Obsah informační tabule 

 Na úvod jsem popsala Amatérskou jeskyni jako celek. Dále jsem pouţila mapu, 

která vystihuje jeskyni s popisem jednotlivých částí. Poté jsem zdůraznila významné 

historické data, která se k jeskyni váţou, období v kterých byly objeveny významné 

jeskynní části od r. 1969 aţ do r. 2008. Jako zajímavost jsem vybrala biotu, která byla 

během výzkumů v jeskyni objevena. Také jsem pouţila obrázky zajimavé výzdoby, která 

se v jeskyni nachází.  

4.2 Charakteristika Amatérske jeskyně 

 Amatérská jeskyně společně s dalšími jeskyněmi ( Punkevní, Sloupsko –šošůvské, 

Stará a Nová Rasovna, Piková dáma, Spirálka a 13 C) je největším jeskynním systémem v 

České republice v celkové délce 34,9 km.  

Půdorys Amatérské jeskyně lze charakterizovat jako písmeno „Y“, kde levá větev byla 

vytvořena převáţně Sloupským potokem a pravá Bílou vodou. Ačkoli byla Amatérská 

jeskyně objevena jako celek jedním vchodem, je dnes členěna na dvě části: Starou 

Amatérskou jeskyni s vchodem na Ostrovské plošině a Novou Amatérskou jeskyni dnes 

přístupnou uměle vyraţenou štolou z Pustého ţlebu. V oblasti Bludiště Milana Šlechty 

dochází k soutoku Sloupského potoka s Bílou vodou a vytváří říčku Punkvu. Amatérská 

jeskyně není veřejnosti běţně přístupná, jelikoţ by byla nutná úprava tras a to by 

znamenalo nezvratné zásahy do jejího přírodního prostředí. Ochranáři povolují prohlídky 

pro veřejnost pouze při mimořádných událostech (www.planivy.cz). 
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4.3 Historie Amatérské jeskyně 

1969 - objev Staré Amatérské jeskyně a Nové Amatérské jeskyně 

1973 - proraţena štola v Pustém ţlebu do Západní macošské větve 

1975 - zdolán Předmacošský sifon, Amatérská  jeskyně je propojena s propastí Macocha a 

Punkevními jeskyněmi 

1978 - objeveno pokračování chodeb o celkové délce 1000 m směrem k Sloupsko – 

šošůvským jeskyním 

1980 -  objeveno pokračování Sloupské větve 

1981 -  dokončena rekonstrukce vstupní šachty do Staré Amatérské jeskyně 

1983 -  proplaván sifon o délce 130 m mezi jeskyní 13 C a Starou Amatérskou jeskyní 

1989 -  překonány sifony a objeven Sloupský koridor o celkové délce 1200 m 

1993 -  objev horizontálního patra ve Sněhovém komínu nad dómem Trychtýřů s bohatou 

výzdobou 

1994 -  zdolán Půlměsíční komín a objeveno horizontální patro s bohatou krápníkovou 

výzdobou, v komínu nad dómem U Ozvěny byl objeven rozsáhlý systém horního patra s 

unikátní krápníkovou výzdobou 

2005 -  v komínu ve Vintocké odbočce vybudován nový vchod, objevena chodba mezi 

hlavním koridorem a Šošůveckou odbočkou tzv. spojka do Šošůvky a také Jezerní chodba 

(Audy, 2000). 

2008 -  zdolán 8. sifon v Šošůvecké odbočce a objeven rozsáhlý komplex chodeb a dómů s 

celkovou délkou 1,4 km (www.speleo.testujeme.cz). 

 

4.4 Výskyt bioty v Amatérské jeskyni 

Vodní ekosystémy 

V podzemních vodních ekosystémech jsou bohatě zastoupeni především červi a 

korýši. Z červů (Vermes) Stylodrylus parvus a Bythonomus absoloni, který je endemitem 

Moravského krasu a je charakteristický pro bentické společenstvo Amatérské jeskyně. Z 

http://www.speleo.testujeme.cz/
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měkkýšů (Mollusca) Praménka rakouská Bythinella austriaca, Hrachovka malinká  

Pisidium personatum. Z korýšů (Crustacea) Blešivec potoční Gammarus fossarum a 

poměrně vzácně se v podzemním toku vyskytuje Blešivec karpatský Niphargus tatrensis 

(Audy, 2000). 

 

Terestrické ekosystémy 

Do této skupiny ekosystému jeskynních povrchů náleţí všechny ekosystémy mimo 

vodní prostředí. Trusinkové lavice jsou charakteristickou povrchovou formou Amatérské 

jeskyně. Jsou tvořeny výkaly ţíţal. Převaţuje zde výskyt ţíţaly Allolobophora rosea, 

roztoč Rhagidia reflexa, střevlík Trechoblemus micros, dále dva nové druhy chvostoskoků  

Arrhopalites ruseki a Onychiurus rauseri (Audy, 2000). 

Z brouku se zde vyskytuje drabčík Ocalea badia Erichson,  Oxytelus rugosus, Arpedium 

Quadrum. Čeleď  Lanýţovníkovití je zastoupena Choleva agilis, Ocalea rivularis, a Catops 

picipes (Audy, 2000). 
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5 ZÁVĚR 

 Cílem mé práce bylo shromáţdit co nejvíce dostupných informací o histroii 

výzkumu. První menší objevy proběhly v letech 1959 – 1968, avšak v r. 1969 světla 

prvních jeskyňářů ozářila prostory Amatérské jeskyně a tím se začala psát jedna 

z nejvýznamnějších kapitol naší speleologie. V r. 2009 uběhlo jiţ 40 let od objevu 

Amatérské jeskyně, i kdyţ po celé období byly prováděny průzkumy a dokumentace 

z různých vědních oborů, stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek. Jeskyně není 

dosud zcela prozkoumána a stále skrývá mnoho tajemství. Svědčí o tom nedávný nález 1,4 

km dlouhé části jeskyně nazvané Šošůvecký koridor. 

 

 Okolí Amatérské jeskyně je protkáno mnoha turistickými trasami s hojnou 

návštěvností turistů. Vzhledem k tomu, ţe není v současnosti jeskyně veřejnosti přístupná, 

chtěla jsem touto práci přispět k moţnosti informovat širokou věřejnost o tomto unikátním 

jeskynním systému. Výstupem mé práce bylo vytvoření informační tabule pro turisty, která 

by měla být umístěna před vstupem do Nové Amatérské jeskyně s informacemi o krátké 

charakteristice, historii a biotě v jeskyni. 
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