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PADESÁT LET OD HLAVNÍCH OBJEV  V BOZKOVSKÝCH JESKYNÍCH

I. Turnovec 

Na Kamenci 1755, 511 01  Turnov, ivan@turnovec.cz

Padesát, i dokonce šedesát let p edstavuje dv  generace, nebo nadpr m rnou délku aktivního života 
jednotlivce. Tolik tedy uplynulo od objevu a následného odkrytí celých Bozkovských jeskyní.
Popisovat jeskyn  a jejich sou asný provoz je na tomto míst  zbyte né, odkazuji na elektronické
sborníky Bozkovské jeskyn  a Bozkovské jeskyn  sborník (Nakladatelství Drahokam, Turnov 1987),
kde je citována kompletní literatura. 

Úplné za átky spadají do roku 1947, kdy se v l mku „Na vápenici“ po odst elu objevila dutina,
dále zavalená. V tomto míst  za alo kutat n kolik Bozkovák , nej ast ji Josef Kurfi t, Richard Havel
a Josef Dolenský s p edstavou, že objeví jeskyn . Povedlo se. V roce 1957 se jim poda ilo proniknout
do „Bludišt “, v tší prostory plné kamenných blok . Dalším objevem, z 18. zá í 1957, byla „Jeskyn
p ekvapení“, která již m la krápníkovou výzdobu.

Sv j objev oznámili Bozkováci dopisem Prezidiu SAV. To pov ilo výzkumem Krasovou sekci 
Spole nosti Národního muzea. Vedení se ujal František Sk ivánek. Do Bozkova vyrazili jesky á i
v listopadu 1957. Hned první den se jim poda ilo proniknout kamenitou ucpávkou z jeskyn
„P ekvapení“ do dalších prostor tzv. „Listopadové jeskyn “, kde byla také krápníková výzdoba.

Výzkum byl komplexní a na svou dobu skute n  avantgardní. Geologické mapování vymezilo
rozsah zkrasov lé o ky dolomitického vápence. Byla použita elektrická odporová m ení a m ení
elektrického potenciálu. Výsledná mapa izolinií ukazovala výrazn  vodivé zóny nad dutinami. Byla
ozna ena t i perspektivní místa. Za alo se kopat. Na sklonku roku 1957 bylo objeveno nejv tší
podzemní jezero v echách - „Jezerní dóm“. B hem ledna a února 1958 se poda ilo proniknout do
„Blátivé chodby“. Prokopáním t etí vyty ené anomálie se proniklo do „Nové jeskyn “.

V té dob  jsme do Bozkova jezdili z Prahy každou sobotu. B hem víkendových výprav jsme
zmapovali všechny známé jeskynní prostory. Už v roce 1961 bylo jasné, že Bozkovské jeskyn  jsou 

dostate n  atraktivní pro
zp ístupn ní. Jejich poloha
mezi eským rájem 
a Krkonošemi dávala nad ji
na slušnou a trvalou
návšt vnost. Zhotovené
mapy a plány se staly
podkladem pro
zp ístup ovací práce. Ty
byly dokon eny v roce 1968. 
2. kv tna 1969 byly jeskyn
slavnostn  otev eny pro 
ve ejnost. Od roku 1990 jsou
za azeny do jednotné
celostátní organizace 
ochrany p írody.

Na p iložené mapce
Bozkovských jeskyní jsou
kroužkem ozna eny prostory
objevené po ukon ení
pr zkumu zahájeného v roce 
1957, prakticky veškeré
jeskyní dutiny byly v rámci 
komplexního pr zkumu
objeveny.

Obr. 1 – Mapka Bozkovských jeskyní 


