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ZPRÁVA ZE SETKÁNÍ JESKYŇÁŘŮ „KRAKONOŠOVO 2016“
Organizace tradičního podzimního Setkání
jeskyňářů, které se tentokrát konalo pod názvem
„Krakonošovo 2016“ v termínu 14. až 16. října, se
ujala ZO ČSS 5-01 Bozkov. Hlavní program setkání
probíhal v Bozkově, exkurze vedly mimo Bozkova i
do Proniklé, Rokytnice nad Jizerou a díky kolegům
ze ZO ČSS 5-02 Albeřice i do Obřího dolu.
Vzhledem
k
dobrým
zkušenostem
organizátorů minulých ročníků s předběžnou
registrací účastníků prostřednictvím webového
rozhraní, byla od března zpřístupněna webová a
facebooková
prezentace
s
přihlašovacím
formulářem. Přes toto rozhraní se do začátku setkání
registrovalo 128 účastníků. Z těchto předem
registrovaných nakonec 24 nedorazilo, zato se navíc
přímo na místě ohlásilo dalších 29 účastníků. K
tomu je třeba připočítat 53 členů z bozkovské a
albeřické skupiny, kteří zajišťovali organizaci akce
včetně exkurzí. Celkový počet lidí, kteří se akce
zúčastnili, se vyšplhal na 186. Z toho 70% bylo z řad
České speleologické společnosti (1-04 Zlatý kůň, 102 1 - 02 Tetín, 1-05 Geospeleos, 1-06
Speleologický klub Praha, 1-08 Speleoklub
Týnčany, 1-11 Barrandien, 3-05 Permoníci, 4-01
Liberec, 4 03 Labské pískovce, 5-01 Bozkov, 5-02 Albeřice, 5-03 Broumov, 5-07 Antroherpon, 6-01
Býčí skála, 6-04 Rudice, 6-19 Plánivy, 6-21 Myotis, 6-25 Pustý žleb, 6-28 Babická speleologická
skupina, 7-01 Orcus a několik individuálů), další
účastníci patřili ke speleoskupině Guano, CMA,
Vlaštovky, atd. Ze zahraniční dorazili kolegové se
Slovenska, Polska a Chorvatska.
Pro účastníky bylo připraveno ubytování ve třech
kategoriích. Nejvyšší kategorii „Penzion Dřevěnka“
využilo 8 lidí, ubytování v prostoru fotbalových kabin 22
osob a zbytek spal ve vlastních stanech, autech, u
známých či tam kde padl.
Tradiční program setkání se uskutečnil v
bozkovské sokolovně a po vzoru předchozích ročníků
zahrnoval páteční prezentace, které představili historii
speleologie v Podkrkonoší i současnou činnost členů
Bozkovské a Albeřické skupiny. S prezentací Historie a
současnost speleologie v západních Krkonoších a
Podkrkonoší vystoupil V. Ouhrabka, o speleologických
expedicích na Špicberky pohovořil J. Řehák a jeskyně
východních Krkonoš představil R. Tásler. Mimo to byly
promítnuty historické filmy Podzemní Kůň, Bylo nás 13,
Tajemství hory, Bohemia, Toulky po důlním díle
Kovárna a Ponikelské propadání.
Na sobotní konferenci Výzkum v podzemí 2016
bylo přihlášeno devět příspěvků, z nichž prezentováno
bylo šest. (Své přednášky prezentovali: Ivan Rous,
Sabina Faltejsková, Daniel Horáček, Jan Otava, Helena
Vysoká a Ladislav Lahoda) Během soboty probíhala
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samozřejmě i výstava soutěžních fotografií Czech Speleo Photo. Pro instalaci výstavy byla původně
připravena samostatná místnost v 1. patře budovy, ale vzhledem k lepší přístupnosti vystavených
fotografií byla výstava nakonec přesunuta do hlavního sálu. Bohužel očekávaný velký zájem o
prezentaci prací jeskynních fotografů se nekonal. Bozkov se možná zapíše do historie této soutěže jako
poslední místo, kde konala tak jak ji známe dnes. Organizátoři již přemýšlí o její nové formě.
V rámci setkání byly organizovány exkurze do nepřístupných částí Bozkovských jeskyních a do
jeskyně Na Vošmendě (v sobotu se účastnilo 58, v neděli 26), do Ponikelské jeskyně, Vítkovy pískovny
a Singing Rocku (v sobotu 59, v neděli 23), do Netopýřího mlýna v Dolní Rokytnici (8 zájemců) a do
Kovárny v Obřím dole (40 zájemců). Pro organizátory představovali exkurze největší problém setkání.
A to z důvodu nutného přesunu velkého počtu účastníků na příslušné lokality a charakteru jeskyní, které
neumožňují provést najednou velké skupiny lidí. Pro dopravu účastníku do Poniklé byl zajištěn autobus
místního dopravce J. Ráže, do Rokytnice nad Jizerou odjel od SDH Bozkov zapůjčený devítimístný
automobil a přesuny mezi pískovnami a Ponikelsku jeskyní jsme řešily dopravou pickupem či na káře.
Důležité bylo samozřejmě nasazení velkého počtu (15) průvodců, kteří si skupiny zájemců rozdělovali
po několika lidech a po celý den se v jeskyních (pískovnách) točili.
Vzhledem k možnostem, které nabízí zařízení bozkovské sokolovny bylo pro účastníky
připraveno celodenní stravování a občerstvení, a to včetně zajištění snídaní a balíčku na exkurze. Po
celou dobu setkání byl k dispozici výčep s točeným pivem Skalák (Rohozecká 11), točenou malinovkou
a dalšími nealkoholickými nápoji. Bar s nabídkou vína a alkoholu byl otevřen v době večerní zábavy.
Registrovaní účastníci obdrželi krom vstupenky a pozdravu od Krakonoše, dvě speciálně připravená
čísla časopisu Krkonoše-Jizerské hory s články o západo-krkonošském krasu, separát o Ponikelských
pískovnách a brožuru s informacemi o Bozkovských jeskyních. K dispozici byly orientační mapky
přístupů k jednotlivým lokalitám a navigace po obci.
V rámci registrace všichni účastníci podepsali prohlášení o seznámení s bezpečnostní směrnicí ČSS, pro
nečleny bylo uspořádáno v sobotu ráno proškolení, které zajistil Radim Brom.
Ke zdárnému průběhu a organizaci setkání přispěli velkým dílem i spolupracující organizace a
sponzoři zejména ZO ČSS 5-02 Albeřice (představení lokalit
a zajištění exkurze do Obřího dolu), ZO ČSS 1-06
Speleologický klub (zejména Jirka Buček jako
organizátor fotosoutěže Czech Speleo Photo),
Lukáš Faltejsek jako organizátor konference,
Pivovar Rohozec (poskytnutí cen do
fotosoutěže, tomboly a 130 l sponzorského
piva), KRNAP – redakce časopisu KrkonošeJizerské hory (ceny do fotosoutěže a tomboly, zajištění
tisku zvýšeného nákladu časopisu, medializace), Správa
jeskyní České republiky (umožnění vstupu do
Bozkovských jeskyní pro účastníky zdarma, poskytnutí
publikací do tomboly), AOPK ČR Správa CHKO Český
ráj (poskytnutí propagačních materiálů), obec Bozkov
(bezplatný tisk propagačních materiálů, zapůjčení auta
SDH Bozkov, zajištění pozemku pro stanový kemp), TJ
Sokol Bozkov (zapůjčení zařízení sokolovny, zajištění
ubytování v kabinách, zajištění prodeje alkoholu), Singing
Rock s.r.o (umožnění prohlídky polygonu a výrobního
závodu, poskytnutí slev v podnikové prodejně, tombola), dále sponzorskými dary přispěli Česká
speleologická společnost, Krakonošovo Pekařství ve Vysokém nad Jizerou, ETEC.CZ Malá Skála,
Fotoškoda, Miloslav Hájek aj. Fotodokumentaci akce pro organizátory zajistil Karel Čermák. Fotografie
jsou dostupné přes odkazy na webu setkáni http://setkani.speleobozkov.cz. Z místa setkání a exkurzí
byly prezentovány živé reportáže v ČR Sever a další dodatečné příspěvky J. Hořeního ve vysílání ČR a
reportáž redaktora M. Brauna v Krkonošském deníku.
Příspěvek účastníků činil celkem 19 650 Kč. Tržby z prodeje občerstvení, publikací, triček atd. byly
77 937 Kč. Celkové finanční náklady na uspořádání akce včetně nákupu zboží, triček apod. činily
88 733 Kč.
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PROGRAM A ORIENTAČNÍ MAPKA

Program:
Pátek 14.10.
15:00 zahájení registrace účastníků v bozkovské Sokolovně, ubytování, objednání snídaní, balíčku na
exkurze apod., upřesnění času odchodu na exkurze, příjem fotografií do soutěže, …
20:00 oficiální zahájení Setkání, představení krasu Krkonoš a Podkrkonoší, představení pořadatelů,
promítání historických filmů se speleo tematikou, volná zábava
Sobota 15.10.
07:00 výdej snídaní
07:30 seznámení účastníků s bezpečnostní směrnicí ČSS (nečleni ČSS a neproškolení členové)
08:00 odjezd na exkurze autobusem do Poniklé, pěšky v rámci Bozkova
12:00 ukončení příjmu fotografií do soutěže „Czech Speleo Photo 2016“.
15:00 návrat z exkurzí
15:30 až 20:00 - konference Výzkum v podzemí
20:30 vyhlášení výsledků fotosoutěže
21:30 vystoupení kapely „Stagnace“
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Neděle 16.10.
07:00 výdej snídaní
10:00 odjezd (odchod) na exkurze
vlastními vozidly
(čas srazu v Peci pod Sněžkou
bude upřesněn při registraci)
Pro exkurze do našich jeskyní není třeba
speleoalpinistické vybavení. Počítejte s
blátem, plazivkami, ostrými křemennými
římsami. Podmínkou účasti na exkurzích
je ochranná přilba s řádným upevněním na
hlavu a osobní svítilna (čelovka).
V rámci setkání bude možné po všechny
tři dny navštívit zpřístupněné Bozkovské
dolomitové jeskyně (v době od 8 do 16
hodin, vstupy dle provozních možností
správy jeskyní). Otevřena bude vyhlídka
na věži bozkovského kostela. Dále lze k
cca. 2 hodinové vycházce (určeno zejména
pro děti) využít okruh naučné stezky
údolím Vošmendy, případně absolvovat
delší túry tzv. Riegrovou, příp. Palackého
stezkou, které Vás zavedou do hlubokých
údolí řek Jizery a Kamenice. V ústí
kaňonu Jizery u Semil se rovněž nachází
ferrata Vodní brána (obtížnost C+, délka
110m, převýšení 70m, čas lezení 1/2 hod).
V prostorách sokolovny bude možné
zakoupit tiskoviny a další zboží z nabídky
ČSS, Správy jeskyní ČR, případně dalších.
Pro účastníky sobotních exkurzí do
Poniklé je zajištěna možnost prohlídky
provozu a lezeckého polygonu firmy
SINGING ROCK s.r.o., jejich podnikové
prodejny, po předložení platného průkazu
poskytuje prodejna členům ČSS 20%
slevu.
DŮLEŽITÉ
Po příjezdu do Bozkova se nejprve
registrujete u vstupu do sokolovny (od 15
hod).
Není možné bivakovat/stanovat přímo v
okolí sokolovny. Vyhrazená plocha ke
spaní je v provizorním kempu v
bozkovském sportovním areálu.
Po celou dobu akce bude zajištěno
občerstvení včetně teplých jídel a
nealkoholických i alkoholických nápojů
(pivo Rohozec – vyráběné z krasové vody
jímané v okolí Bartošovy pece).
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PREZENTACE ČINNOSTI ZO ČSS NA SETKÁNÍ JESKYŇÁŘŮ



Historie a současnost

1821 – Poznámka šichtmistra Hohnheisera, u
Martinova dolu v Poniklé uvádí: „… na dole byly
často objevovány dutiny velikosti světnic, z nichž
mnohé byly pravděpodobně spojeny s povrchem…“.
Originál části práce Jana Hohnheisera
Geschichte und Beschreibung des zum
hochgräf. Johann Harrachischen
Ernstthaler Hammerwerke auf der
Herrschaft Starkenbach in Böhmen
gehörigen Eisensteinbergbaues von
Entstehung desselben bis auf
gegenwärtige Zeiten.




1912 – objev Ponikelské jeskyně
1935 – objev jeskyně v Maryškově lomu v Železném
Brodu

1936 – Zpráva p. Tomíčka o prvním průzkumu
Ponikelské jeskyně
 1944 – Objev nových prostor Ponikelské jeskyně při
budování protileteckého krytu


Objevitelé nových částí
Ponikelské jeskyně

Pojizerské listy z roku 1935



1950 – První odborná zpráva Dr.
Karla Tučka o šetření
provedeném v krasové jeskyni v
Poniklé
 1953 – Zpráva Jiřího Kukly o
průzkumu jeskyně v Poniklé


1947 – objev Bozkovských jeskyní

První mapka Ponikelské jeskyně ze zprávy Dr. Tučka
Z kroniky městyse Bozkova

1957 – Objev Starých Bozkovských
jeskyní skupinou místních občanů
vedených Františkem Tichánkem
 1958 – Zahájení činnosti jeskyňářů
Krasové sekce společnosti
Národního muzea v Praze pod
vedením Františka Skřivánka
 1959 – Ustavení bozkovské
pobočky Krasové sekce SNM v
čele s Josefem Kurfiřtem a jejich
objevy prostor Nových jeskyních
pomoci kopaných sond




Pracovní porada vlevo Josef Kurfiřt vpravo František Skřivánek
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1959 – Objevy prostor Nových
bozkovských jeskyních pomoci
kopaných sond na geofyzikou
vytypovaných místech
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1961 – V průběhu roku došlo



názorovému rozkolu, ukončení všech
průzkumných prací a uzavření
Bozkovských jeskyní. Jeskyňářům byl
vstup do jeskyní zakázán, proto se
jeskyňářská skupina přesunula do
nedaleké oblasti v údolí potoka
Vošmendy. Byla zde vybudována
terénní základna a zahájen intenzivní
průzkum. Výsledek se dostavil, ještě
v roce 1961 byla objevena jeskyně Na
Vošmendě.

1964 – střídá v čele jeskyňářské skupiny Josefa
Kurfiřta mladý Josef Řehák. Začíná období
intenzivních práce doma i v zahraničí

1965 – První expedice do
Slovenského krasu
 1969 – Bozkovská jeskyňářská
skupina se stává součástí Krasové
sekce svazu pro ochranu přírody TIS
jako její 8 základní skupina


1970, 1971, 1972 – Expedice Romania do oblasti
Munti Apueseni, během kterých bylo objeveno
rozsáhlé pokračování jeskyně Sesuri nazvané Česká
jeskyně
 Na tyto expedice navázaly společné výpravy
bozkovských jeskyňářů se ZO ČSS 5-04 Osiris a ZO ČSS
6-20 Hluboký závrt v 80. a 90. letech během nichž
bylo objeveno kromě dalších chodeb jeskyně Sesuri i
pokračování jeskyně Zgurasti



1967 – Vznik ponikelské pracovní skupiny Krasové
sekce pod vedením Jaromíra Brauna
 1968 – Objev Mikulášské jeskyně
 1972 – Objevy největších prostor Ponikelské jeskyně s
podzemními jezery
(Krokodýlí a Jezerní dóm)

1974 – Zakládá Krasová sekce ve spolupráci s Okresní
správou krasových jeskyní a ochrany přírody Bozkov
stanici Speleologické záchranné služby



1973 – Zajišťuje kongresové exkurze v Podkrkonoší



1976 – V rámci Mezinárodní speleologické školy byla
v Bozkově uzavřena smlouvo o společném Českopolském výzkumu krasu Sudetské soustavy





v roce 1974 se účastní ostrého zásahu v propasti
Žabka Českém krasu

Zleva: Vladimír Panoš, Josef
Řehák, Jaroslav Hromas, Marián
Pulina, Antonín Dlabola, …

v roce 1975 likviduje sesuv v korytě říčky Olešky v
Košťálově





1978 – Krasová sekce Bozkov sdružuje 56 speleologů
ve třech pracovních skupinách
Bozkov



Poniklá



Albeřice

1979







39 jeskyňářů bozkovské a ponikelské pracovní skupiny se stává členy
ZO ČSS 5-01 Bozkov
členové albeřické pracovní skupiny zakládají ZO ČSS 5-02 Albeřice

1980 – k ZO ČSS 5-01 Bozkov se připojuje pracovní
skupina Králický Sněžník
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Výklizy z jeskyní, ražba svážné štoly a štoly
Naděje, šachty pod Zvony, …
Paleontologické nálezy až z pleistocénu



Odkrytí podzemních pískoven a železných dolů

Podzemní kůň



Hydrologie krasu, otvírky a prolongace jeskyní



Hydrologie krasu, otvírky a prolongace jeskyní







Tvarožné díry
Propástka
Barvící pokusy a hydrochemie vod



Tvarožné díry
Propástka
Barvící pokusy a hydrochemie vod



Rekonstrukce výztuže vstupní štoly Tvarožných děr



1988



Pro zajištění hospodářské činnosti přijímá ZO
profesionálního pracovníka



Propast v Horních Štěpanicích
Rokytnická jeskyně
Netopýří mlýn



▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪







Podzemí kláštera v Teplé
Břevnovský klášter
Klášter Vyšší Brod
Průzkum věže hradu Karlštejn
Instilace měrných hrází Čelina
Hloubení studny v Havlíčkově Brodě, Supíkovicích,…
Střelmistrovské práce

Založení firmy Speleo - Řehák
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Propast v Horních Štěpanicích
Rokytnická jeskyně
Netopýří mlýn



Jeskyně Na Poušti
Nová rasovna
Nad Tratí



Bozkovské jeskyně



2009 – nový uzávěr šachty do Vánočních jeskyní



2015 - Vybudování naučné stezky






▪ Páteční propast
▪ Pavoučí jeskyně
▪ Nad Větrnou



V březnu 2017 pořádá ZO již 27 jeskyňářský ples

Historie a současnost

a snad i nějaká budoucnost …
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