
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 převážně 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 vyraženou štolou z Pustého

žlebu. V oblasti Bludiště Milana Šlechty dochází k soutoku Sloupského potoka

s Bílou vodou a vytváří říčku Punkvu. Amatérská jeskyně není veřejnosti

běžně přístupná, jelikož by byla nutná úprava tras a to by znamenalo

nezvratné zásahy do jejího přírodního prostředí. Ochranáři povolují prohlídky

pro veřejnost pouze při mimořádných událostech.

objev Staré Amatérské jeskyně a Nové Amatérské

jeskyně

proražena štola v Pustém žlebu do Západní

macošské větve

zdolán Předmacošský sifon, Amatérská jeskyně

je propojena s propastí Macocha a Punkevními

jeskyněmi

objeveno pokračování chodeb o celkové délce

1000 m směrem k Sloupsko – šošůvským jeskyním

objeveno pokračování Sloupské větve

dokončena rekonstrukce vstupní šachty do Staré

Amatérské jeskyně

proplaván sifon o délce 130 m mezi jeskyní 13 C

a Starou Amatérskou jeskyní

překonány sifony a objeven Sloupský koridor o

celkové délce 1200 m

objev horizontálního patra ve Sněhovém komínu

nad dómem Trychtýřů s bohatou výzdobou

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

v komínu ve Vintocké odbočce vybudován nový

vchod, objevena chodba mezi hlavním koridorem a

Šošůveckou odbočkou tzv. spojka do Šošůvky a také

Jezerní chodba,

zdolán 8. sifon v Šošůvecké odbočce a objeven

rozsáhlý komplex chodeb a dómů s celkovou délkou 1,4

km.

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

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.

Terestrické ekosystémy

Do této skupiny ekosystému jeskynních povrchů náleží všechny

ekosystémy mimo vodní prostředí. Trusinkové lavice jsou

charakteristickou povrchovou formou Amatérské jeskyně. Jsou

tvořeny výkaly žížal . Převažuje zde výskyt žížaly Allolobophora

rosea, roztoč Rhagidia reflexa, střevlík Trechoblemus micros, dále

dva nové druhy chvostoskoků Arrhopalites ruseki a Onychiurus

rauseri.

Z brouku se zde vyskytuje drabčík Ocalea badia Erichson,

Oxytelus rugosus, Arpedium Quadrum. Čeleď Lanýžovníkovití je

zastoupena Choleva agilis, Ocalea rivularis, a Catops picipes.
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Helikty v komínu Hex v Alabastru

Alabastr – jeskynní perly na balkonu Perel

Alabastr – zasintrované zemní pyramidy

Dóm Objevitelů

Literatura:

• ZO Plánivy

• Audy, M. et al.: Amatérská jeskyně 30 let od objevu největšího jeskynního systému v České

republice, Česká speleologická společnost 2000.

• Správa CHKO Moravský kras


