
Správa a provoz zpříStupněných jeSkyní
Správa jeskyní České republiky (dále SJ ČR) v roce 2014 pečovala 

o svěřených 15 jeskynních systémů, z toho o 14 veřejnosti zpřístupně-
ných jeskyní, jeskyně průběžně udržovala v bezpečném stavu, zajišťova-
la jejich ochranu, monitorovala jejich mikroklimatické a hydrologické 
poměry. Jeskyně byly přístupny návštěvníkům podle návštěvních řádů 
v otevíracích hodinách.

Jeskyně Bozkovské dolomitové, Sloupsko-šošůvské a Výpustek byly 
veřejnosti přístupny po celý rok. Ostatní jeskyně byly otevřeny pouze od 
jara do podzimu, hlavní návštěvní sezóna většiny jeskyní byla od 1. dub-
na do 31. října. V zimním období v nich byl zachován nezbytný klid pro 
hibernaci přísně chráněných druhů netopýrů a vápenců. Výjimku tvoří 
v r. 2014 Punkevní jeskyně, které byly otevřeny od ledna až do konce 
října, kdy byl návštěvnický provoz ukončen pokračující výstavbou nové 
provozní budovy. Místo Punkevních jeskyní měla otevřeno v posledních 
dvou měsících roku Kateřinská jeskyně. Také Javoříčské jeskyně ukonči-
ly svůj provoz k 1. 9. 2014 z důvodu pokračující výstavby nové provozní 
budovy.

Jeskyně Výpustek a Na Špičáku umožnily v celém rozsahu zájemcům 
bezbariérovou prohlídku, jeskyně Sloupsko-šošůvské jen část podzemní-
ho systému. Na začátku roku byla prorážkou závalu a uvolněním sedi-
mentů otevřena nová část návštěvní trasy v Punkevních jeskyních a tím 
mohla být na konci března slavnostně otevřena nová bezbariérová cesta 
od vchodu jeskyní až na dno propasti Macochy. Sto let od jejího zpřístup-
nění veřejnosti mohli dna propasti dosáhnout také návštěvníci odkázaní 
na invalidní vozík! 

Systém podzemních pseudokrasových dutin, propojených chodbami 
opuštěného důlního díla, přírodní památka „Jeskyně pod Sněžníkem“, 
není zpřístupněn veřejnosti. Na objednání je zde umožňována návštěva 
odborným a zájmovým exkurzím.

V roce 2014 navštívilo zpřístupněné jeskyně ČR celkem 685 421 ná-
vštěvníků, o 44 900 více než v roce 2013. Nejnavštěvovanější byly i přes 
dvouměsíční uzavírku tradičně Punkevní jeskyně v Moravském krasu 
s propastí Macochou a plavbou na ponorné říčce Punkvě. Následují jes-
kyně Koněpruské v Českém krasu a na třetím místě zájmu setrvávají 
Bozkovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší. 

Zájem veřejnosti vzrůstá o čtvrtý prohlídkový okruh ve Sloupsko-
šošůvských jeskyních, nazvaný tematicky „Po stopách Nagela“. Jako je-
diný v ČR je koncipován „zážitkově“, trvá cca 2 – 3 hodiny a směřuje do 
spodního patra jeskyní, které je zachováno v přírodním stavu. V provozu 
je celoročně, denně jsou maximálně 2 vstupy na předchozí objednávku. 
Ve skupině může být minimálně 5 a nejvýše 10 osob, které jsou vybaveny 
přilbami a osobními svítidly a před vstupem poučeny o pravidlech bez-
pečného pohybu v jeskyních.

Přetrvává také zájem o netradiční prohlídky zvané „baterkové“, při 
kterých návštěvníci absolvují zpřístupněnou část jeskyně pouze s osobní-
mi svítidly. V zimním období jsou provozovány ve Sloupsko-šošůvských 
jeskyních a v letním také periodicky v Koněpruských jeskyních.

Velmi oblíbené jsou mezi návštěvníky jeskyní netradiční akce. Tzv. 
„oživené prohlídky“ Mladečských jeskyní byly zcela vyprodány. 
Amatérští herci v odpovídajících kostýmech zde hranou formou interpre-
tovali nejrůznější události z historie jeskyní a života jejích cromagnon-
ských obyvatel. Dalším způsobem, jak prožít jeskyně, byly „neandertálské 
prohlídky“ Sloupsko-šošůvských jeskyní, kdy se areál jeskyní s návštěv-
níky vrátil o 120 000 let k neandertálcům, kteří zde ukazovali svůj způsob 
života, lovu a chování.

Zájem přetrvává také o kulturní akce konané v jeskyních. V řadě jes-
kyní  byly pořádány koncerty, z nichž k nejvýznamnějším patřil již tra-
diční hudební festival „Čarovné tóny Macochy“, který se však v roce 
2014 poprvé neuskutečnil v Punkevních jeskyních. Pokračovala i série 
koncertů alternativní hudby „Cave Beat 2014“ a „Didgeridoo v jesky-
ních“. Tradicí se také staly komorní koncerty v jeskyních Na Špičáku, 
v Kateřinské, Chýnovské, Mladečských či Zbrašovských aragonitových, 
divadelní představení v Jeskyni Výpustek nebo výstavy výtvarného umě-
ní ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. 

Propagační prezentace zpřístupněných jeskyní byly pořádány pro no-
vináře a pracovníky cestovního ruchu, stejně tak, jako prezentace na 
mezinárodních výstavách a veletrzích, v médiích, i v regionálních infor-
mačních střediscích. Samostatná speleobiologická výstava na téma koře-
nových stalagmitů putovala a nadále putuje po kulturních střediscích 
v celé ČR.

rekonStrukce, údržba a modernizace
 zpříStupnění a technické výbavy jeSkyní

Vedle dokončení bezbariérového zpřístupnění dna Macochy, byla 
v Masarykových dómech Punkevních jeskyní provedena rekonstrukce 
osvětlení instalací nových svítidel s LED diodami, s mimořádně efektním 
účinkem. Rekonstrukcí prošla ocelová konstrukce přístaviště u Masarykova 
dómu, nově byl upraven chodník a břehy Zrcadlového jezírka v Předním 
dómu. V souvislosti s novou bezbariérovou trasou ke dnu Macochy bylo 
zcela odstraněno betonové schodiště do Tunelové chodby. Zahájeny byly 
také práce na opravě těsnění stavidel odtokové štoly. 

Generální opravou prošlo efektní ozvučení v Kateřinské jeskyni. 
Vchodové části Bozkovských dolomitových jeskyní byly zabezpečeny 
proti úderu blesku instalací speciálních magnetů. V Koněpruských jesky-
ních byla upravena část návštěvní trasy mezi Pustým a Petrovým dómem 
pro větší bezpečnost návštěvníků. V provozním areálu Jeskyní Na 
Pomezí byly zbudovány nové opěrné tarasy.

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
    státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí,

člen Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní ISCA

	 Správa	jeskyní	ČR
	 Květnové	nám.	čp.	3
	 252	43	Průhonice

IČ:	75073331																																										ID	sxwrr4r

			271	000	040				
   spravajeskynicr@caves.cz
  prijmeni@caves.cz         
	 www.caves.cz 
	 www.jeskynecr.cz	

251

9. zPřÍStUPNěNÉ JESKYNě

ÚKOLY A ČINNOSt SPRÁVY JESKYNÍ ČR V ROCE 2014

Představitelé	a	předmět	činnosti	je	uveden	v	kapitole	2.2.	na	str.	38	této	Hornické	ročenky.	 

Správa	jeskyní	České	republiky,
	zřízená	podle	ustanovení	§	79	odst.	3	písm.	w)	zákona	č.	114/1992	Sb.,	

o	ochraně	přírody	a	krajiny	1.	dubna	2006,	plní	všechny	statutární	
činnosti,	zejména	úkoly	zajišťující	bezpečnost,	ochranu,	provoz	a	pre-

zentaci	všech	zpřístupněných	jeskyní	v	ČR,	úkoly	k	obnově	a	moder-
nizaci	stavebního	a	technického	vybavení	podzemních	i	nadzemních	
objektů	a	podle	pokynů	MŽP	naplňuje	i	úlohu	odborné	a	dokumen-
tační	činnosti.	
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Byly zahájeny práce na výstavbě nových provozních areálů Punkevních 
a Javoříčských jeskyní z prostředků „Operačního programu životního 
prostředí“. Zcela nové provozní budovy s komfortním zajištěním zaměst-
nanců i návštěvníků budou dokončeny v průběhu roku 2015. Pro bezpeč-
ný přístup návštěvníků do Punkevních jeskyní během některých fází vý-
stavby byla zřízena provizorní vstupní galerie.

Také v roce 2014 pokračovala realizace akce „Obnova návštěvnické 
infrastruktury jeskyní Moravského krasu“, finacovaná též z prostředků 
„Operačního programu životního prostředí“. Jedná se o rozšíření nauč-
ných expozic, které obohatí klasické prohlídky jeskyní v Moravském 
krasu (Výpustek, Kateřinská, Balcarka a Sloupsko-šošůvské s Kůlnou) 
a instalaci nové expozice „Lidé a jeskyně“ v bývalé kasárenské budově 
Výpustku. Návštěvníkům přiblíží vědecký význam a pozoruhodnou his-
torii jeskyní.

Vůbec prvním počinem v historii jeskyní na území ČR byl restaurátor-
ský zásah k záchraně cenných historických maleb v Jeskyni Na Špičáku. 
V jeskyni, kde se nachází největší koncentrace nápisů a kreseb od pozd-
ního středověku až do 19.století, byly po několikaletém vědeckém zkou-
mání a pečlivé dokumentaci nejcennější malby, představující renesanční 
výjev Adorace kříže a pozdně středověké prospektorské symboly slunce 
a měsíce (zlata a stříbra), poškozené dlouhodobými přírodními vlivy, 
odborně zrestaurovány a zakonzervovány. Spolu s tímto obnoveným dí-
lem čekalo návštěvníky se zahájením turistické sezóny v Jeskyni Na 
Špičáku také nové, velmi působivé osvětlení celé prohlídkové trasy LED 
diodami a ozvučení dómu Naděje. Nový povrch dostal také chodník 
k jeskyním. 

V souladu s dlouhodobým záměrem energetických úspor Správy jesky-
ní ČR se uskutečnila rekonstrukce topných systémů provozních objektů 
Jeskyní Na Pomezí a Bozkovských dolomitových jeskyní. Zatímco nové 
tepelné čerpadlo v Bozkově využívá vodu z jeskyní, médiem tepelného 
čerpadla pro nově zateplenou budovu Na Pomezí je vzduch.

realizace ochranářSkého managementu 
v jeSkyních

Technická i organizační opatření a zásahy zajišťující důslednou ochra-
nu jeskyní podle zákona č. 114/1992 Sb., a směřující k zachování mimo-
řádně významných podzemních ekosystémů i ke zlepšování podmínek 
pro jejich další optimální vývoj, jsou prováděna podle plánů péče v rámci 
programů tzv. „ochranářského managementu“. Podle těchto dokumentů 
bylo realizováno celkem 46 konkrétních managementových opatření, která 
jsou finančně kryta prostředky MŽP z podprogramu „Správa nezcizitelné-
ho státního majetku v ZCHÚ (MaS)“, z „Programu péče o krajinu (PPK)“ 
a z „Programu podpory obnovy přirozených funkcí přírody (POPFK)“. 

Práce na povrchu byly zaměřeny na údržbu a zabezpečení skalních stěn 
nad vstupy do jeskyní, na zajištění a údržbu přístupových cest k jeskyním 
i povrchových areálů (např. Jeskyně Na Špičáku). 

Všechny skalní stěny i skalnaté srázy nad provozními areály a portály 
jeskyní byly podrobeny pravidelné každoroční revizi s odstraněním uvol-
něných a nebezpečných kamenů, stromů a náletových dřevin. Na vybrané 
skalní stěny byly zpracovány znalecké posudky geotechniků. Zvláštní 
pozornost byla zaměřena především na areály všech jeskyní v Moravském 
krasu včetně propasti Macochy, jeskyním Na Pomezí, Javoříčským, 
Zbrašovským a Na Špičáku. Zrevidovány a opraveny byly také záchytné 
sítě nad přístavištěm ve Vývěru Punkvy a u Dolního jezírka v Macoše. 
Nade dnem Macochy byl zrevidován problematický Pekelný jícen. Ve 
skalní stěně nad portálem Kateřinské jeskyně byl ukotven skalní blok. 

Opatření pro zajištění vodního režimu v jeskyních byla provedena na 
zdrojnicích podzemní Punkvy. K zajištění hygienické čistoty podzemních 
vod v Bozkovských jeskyních byly vyměněny a nově doplněny filtry 
oplachových vod.

Podzemní zásahy ve všech zpřístupněných jeskyních se soustředily na 
ochranu a revitalizaci podzemních ekosystémů. Převážně se jednalo o opravy 
a doplňování zařízení k zabezpečení krápníkové výzdoby a konstrukcí 
technické výstroje jeskyní, na čištění jeskyní, skalních stěn a vybraných 
sintrových útvarů a likvidaci škodlivého výskytu tzv. “lampenflory“. 
Pracovníci SJ ČR mají s posledně jmenovanými činnostmi již dlouholeté 
pozitivní zkušenosti, které shrnuli a dali k dispozici v nově vydané 
„Metodice likvidace lampenflory v turisticky přístupných jeskyních“. 
Dvojjazyčná publikace, určená i kolegům v zahraničí, byla MŽP schvále-
na jako závazná metodika.

Ve Zbrašovských aragonitových jeskyních systematicky pokračovala 
celoplošná desinfekce mikrobiálního napadení aragonitové výzdoby, jejíž 

potřeba vyplývá ze soustavného monitoringu a prováděných mikrobiolo-
gických rozborů. V současné době není k dispozici jiná metoda, která by 
zabránila postupné samovolné destrukci mimořádně vzácných, křehkých 
aragonitových krystalů, které se v jiných našich jeskyních v této podobě 
a rozsahu nevyskytují. 

Novým počinem je postupná razantní očista fluoritových výchozů a žil 
v Jeskyních pod Sněžníkem. Ve stěnách, zbavených nečistot z důlní čin-
nosti, minerály nejen vytváří působivé efektní obrazce, ale jsou tak pří-
stupné bližšímu studiu. 

Stále pokračují práce na revitalizaci jeskyní poškozených průzkumný-
mi a zpřístupňovacími zásahy. Z Jeskyní Na Pomezí byly odstraňovány 
zakládky z nepřístupných prostor, v Javoříčských jeskyních byly demon-
továny a odstraněny staré nefunkční kabeláže a reflektory.

 
monitoring, dokumentace a výzkum

Monitorovací činnosti SJ ČR v jeskyních i na povrchu přinášejí mnoho 
nových poznatků a dat, která jsou využívána k přípravě plánů péče a dalším 
výzkumným záměrům. Současně naplňují povinnosti správy jeskyní k za-
jištění bezpečnosti práce a návštěvníků podle obecně platných předpisů 
a předpisů státní báňské správy. Provedená měření nezjistila v žádné 
z jeskyní hodnoty, které by překračovaly stanovené limity nebo byly ja-
kýmkoliv bezpečnostním rizikem. V roce 2014 nedošlo ke vzniku nebez-
pečné události nebo nebezpečného stavu. Limity složení ovzduší nebyly 
na žádné návštěvní trase překročeny, stropy a stěny zpřístupněných částí 
jeskyní jsou již několik desítek let na vytipovaných inhomogenitách mo-
nitorovány denně kontrolovanými indikačními pásky, které nezazname-
naly změn. 

V Moravském krasu pokračoval také geotechnický monitoring skal-
ních stěn na povrchu, stropů i stěn v jeskyních a jejich periodické revize 
v areálech Punkevních jeskyní, Kateřinské a Sloupsko-šošůvských, v pro-
pasti Macoše a v Kateřinské jeskyni. Systémy měřících bodů na skalních 
blocích i vizuální kontroly prokázaly bezpečný stav. Také revize skalních 
stěn nad vstupními areály Mladečských, Zbrašovských, Koněpruských, 
Chýnovských a Jeskyně Na Špičáku zajistily jejich bezpečný provoz. 

V Koněpruských jeskyních pokračoval automatický kontinuální moni-
toring seismických a stabilitních poměrů ve vztahu k trhacím pracím ve 
Velkolomu Čertovy schody. Ve všech jeskyních SJ ČR jsou rizikové in-
homogenity skalního masivu monitorovány jednoduchými skleněnými 
indikátory. Nikde nebyla zaznamenána destrukční ohrožení. 

Nově byl preventivně řešen možný vznik bezpečnostního rizika v jes-
kyni Balcarka, kde v důsledku krátkodobého podmáčení došlo k sesuvu 
části kamenitohlinitého svahu v boku návštěvní trasy a k obnažení pro-
blematického kamenného bloku, který byl bezprostředně odborně zajiš-
těn.

Jedním ze základních podkladů pro ochranu jeskyní jsou výsledky 
soustavného monitoringu mikroklimatických poměrů zpřístupněných 
jeskyní. Tím je současně naplňována i povinnost podle vyhlášky ČBÚ 
č. 55/1996 Sb. V jeskyních Moravského krasu je v provozu plně automa-
tický kontinuální monitorovací systém, průběžně shromažďující údaje. 
Jeho výstupem jsou mj. informace pro návštěvníky Punkevních jeskyní 
na obrazovce v hale provozní budovy. Systém automatického monitorin-
gu mikroklimatických poměrů je instalován také ve Zbrašovských arago-
nitových jeskyních, kde současně chrání osoby před možnými nebezpeč-
nými koncentracemi CO2 automatickým spuštěním odsávacího (větrací-
ho) zařízení na návštěvní trase.

Podle vyhlášky č. 307/2002 Sb. a z nařízení SÚJB pokračoval ve všech 
zpřístupněných jeskyních monitoring dceřinných produktů radonu pomo-
cí stopových detektorů Ramarn s cílem zajistit ochranu pracovníků před 
nadlimitním ionizujícím zářením. Protože dlouholetá měření již prokáza-
la bezpečný stav jeskyní a vyloučila rizika pro osoby, bylo podrobné 
měření s výpočtem ročních osobních efektivních dávek (ROED [mS]) pro 
všechny zaměstnance omezeno pouze na Zbrašovské aragonitové jesky-
ně. V ostatních jeskyních je radon sledován již jen na místech nejvyšších 
koncentrací a expozice zaměstnanců je odvozována jako bezpečnostní 
limit. Všechny zjištěné ROED zaměstnanců jsou hluboko pod limity 
stanovené SÚJB. 

Soustavný hydrologický monitoring vodních poměrů na podzemní 
Punkvě v Moravském krasu je podkladem pro řízení vodní plavby v jes-
kyních a pro regulaci průtoků podzemními stavidly. Správa Chýnovských 
jeskyní v rámci karsologického výzkumu monitoruje hydrologické a hyd-
rochemické poměry v zóně chýnovských vápenců.

9. Zpřístupněné jeskyně hornická ročenka 2014
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9. Zpřístupněné jeskyněhornická ročenka 2014

Také v roce 2014 pokračoval v jeskyních biologický monitoring, který 
je zaměřen především na letouny a jeskynní entomofaunu, jako jedny 
z nejvýznamnějších složek mimořádného a chráněného podzemního eko-
systému. Opakovaná sčítání vrápenců a netopýrů hibernujících v jesky-
ních, prokázala zřetelné zvyšování jejich stavů. Na konci roku 2014 
bylo v největším našem zimovišti – Javoříčských jeskyních, napočítáno 
5 946 jedinců, z toho 5.648 vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros).

Podle vyhlášky ČBÚ č. 435/1992 Sb. je soustavně aktualizována, do-
plňována a digitalizována komplexní báňsko-měřická dokumentace všech 
zpřístupněných jeskyní. 

Součástí soustavné práce odborných pracovníků SJ ČR je také pořizo-
vání a shromažďování odborné dokumentace všech jeskyní na území 
ČR, příp. i umělých podzemních děl, pokud jsou v zájmu ochrany přírody. 
Spolu s tvorbou dokumentačních souborů v rámci organizace předávají 
údaje o jeskyních do celostátně vedené „Jednotné evidence speleologic-
kých objektů (JESO)“.

SJ ČR je aktivním členem Mezinárodní asociace zpřístupněných jesky-
ní (ISCA). Prostřednictvím svého delegáta se také podílela na jednání 
9. kongresu ISCA, který se konal v říjnu 2014 v Austrálii, v oblasti roz-
sáhlých zpřístupněných jeskyní Jenolan. Kongres výrazně podpořil snahy 
o ohleduplné a ochraně podřízené zpřístupňování jeskyní a jejich „trvale 

udržitelné využívání“. Novými, přísnějšími pravidly v tomto směru zavá-
zal všechny své členy, jichž sdružuje 90 z 34 zemí.

SJ ČR se také prostřednictvím České rozvojové agentury zapojila do 
aktivní pomoci správě jeskyní v národním parku Imereti v Gruzii. Po 
úspěšném dokončení projektu z let 2012 – 2013, připravila v průběhu 
roku 2014 projekt prací na období 2016 – 2017, jehož cílem je v rámci 
mezinárodní pomoci České republiky Gruzii vybudovat v jedné z jeskyní 
Imereti speleoterapeutickou léčebnu. 

V roce 2014 pokračovala vydavatelská činnost SJ ČR. V návaznosti na 
reprezentativní knihu „Zpřístupněné jeskyně ČR“, vydanou ve dvou jazy-
kových mutacích u příležitosti Mezinárodního speleologického kongresu 
v Brně 2013, byla zahájena edice nového formátu odborně obrazovou 
publikací „Naši netopýři“ od autora M. Anděry, dlouholetého vědeckého 
pracovníka Národního muzea v Praze. V ediční řadě „Acta speleologica“ 
byl vydán již pátý svazek s názvem „Macocha od R. Tramplera“ a samo-
statným sešitkem vyšla již zmíněná „Metodika likvidace lampenflory 
v turisticky přístupných jeskyních“. Samozřejmostí bylo vydání dalšího 
dílu ročenky SJ ČR „Zpřístupněné jeskyně 2013“. 

 Ing.	Daniela	Bílková
RNDr.	Jaroslav	Hromas	

Náhled mapové aplikace JESOVIEW (viz článek na str. 258) zobrazující západní část Českého krasu s jeskyněmi, 
dobývacími prostory a chráněnými ložiskovými územími.
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celoStátní evidence jeSkyní

Všechny jeskyně a s nimi související přírodní jevy na povrchu jsou 
chráněny podle § 10 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Ten také stanovuje podmínky pro nakládání s nimi. Výjimkou 
jsou jeskyně zjištěné při hornické činnosti v dobývacích prostorech vý-
hradních ložisek nerostů, kde lze jejich ochranu uplatnit jen v dohodě 
s osobou oprávněnou k výkonu hornické činnosti. Pro tyto jeskyně stanoví 
MŽP vyhláškou č. 667/2004 Sb. povinnost dokumentace.

Nezbytným podkladem pro zajištění ochrany jeskyní je jejich eviden-
ce. Proto součástí Informačního systému ochrany přírody, který spravuje 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je také Jednotná evidence spele-
ologických objektů (JESO). Je uceleným informačním systémem o kra-
sových a pseudokrasových objektech, což jsou především jeskyně a jevy, 
které s jeskyněmi souvisejí (např. závrty, ponory a vývěry). Údaje pro 
JESO zjišťuje, shromažďuje a vkládá zejména Správa jeskyní ČR a Česká 
speleologická společnost.

JESO je spravováno jako veřejný registr, kdy každý uživatel má mož-
nost na webové stránce http://jeso.nature.cz nahlížet na úplný seznam 
objektů s názvem, kódem (obdoba evidenčního čísla) a příslušností dle 
karsologického členění ČR. K 1. 1. 2015 obsahuje JESO záznamy o 3808 
objektech, z toho 3602 jeskyních. U vybraných objektů (jakými jsou ve-
řejnosti přístupné jeskyně a další běžně známé jeskyně, u kterých není 
nutné z bezpečnostních či ochranných důvodů utajovat konkrétní údaje) 
a kterých je tč. cca 345, lze nahlížet i na podrobnější informace.

V databázi JESO jsou informace o jednotlivých objektech členěny do 
tematických oddílů (viz příklad Jeskyně Na Turoldu):
• Základní údaje obsahují název objektu (případně i synonymum), pří-

slušnost ke karsologickému členění ČR, specifikaci zda se jedná o jes-
kyni, závrt nebo hydrologický objekt a zda je krasového či pseudokra-
sového původu. 

• Oddíl Kódy obsahuje kromě aktuálního kódu JESO též dříve užívané 
kódy či evidenční čísla jeskyní uváděná ve starších publikacích.

• Rozměry informují u jeskyní o jejich délce, hloubce (zatopené i nezato-
pené části), výšce a denivelaci (tj. celkovým rozdílem mezi nejvyšším 
a nejnižším místem jeskyně). U závrtů o jejich hloubce (zatopené i ne-
zatopené), o ploše, obvodu i délkách hlavních a vedlejších os závrtů.

• V oddílu Lokalizace jsou všem uživatelům přístupné údaje o územní 
příslušnosti (katastrální území, obec, kraj), o nadmořské výšce a zda se 
objekt nachází v některé z kategorií zvláště chráněných území (národní 
park, chráněná krajinná oblast, evropsky významná lokalita soustavy 
Natura 2000, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památka, přírodní památka). Uživatelé s registrovaným přístu-
pem do databáze mají k dispozici také souřadnice vchodu jeskyně, příp. 
centroidu závrtu nebo hydrologického objektu.

• Popis objektu obsahuje slovní popis a databázové položky, např. mor-
fologie, hydrologická aktivita, profily chodeb, minerální výplně, biolo-
gie, archeologie, paleontologie a další.

• V následujících dokumentačních oddílech mohou být uloženy fotogra-
fie objektů s jejich popisy (pro uživatele bez přístupových práv jen 
v náhledové velikosti, registrovaní uživatelé si mohou fotografie zvětšit, 
zvětšeniny jsou však kvůli ochraně autorských práv opatřeny vodozna-
ky), digitální mapy, nepublikované dokumenty a bibliografické citace.
Databázovou aplikaci doplňuje webová mapová aplikace JESOVIEW, 

která zobrazuje a zkoumá prostorová data JESO a dává je do souvislostí 
s dalšími prvky geografického informačního systému. Protože současná 
verze je určena všem uživatelům (včetně veřejnosti), je v podrobném mě-
řítku (1 : 30 000 a větším) zobrazováno pouze cca 300 vybraných objektů 
z JESO. Všechny objekty se zobrazují pouze v menších, méně přesných, 
mapových měřítkách. U některých významných jeskyní je možné v JE-
SOVIEW zobrazit i jejich půdorysy. Krasová a pseudokrasová území ČR 
znázorňuje mapa karsologického členění republiky.

Jako podkladové mapy využívá JESOVIEW data Českého ústavu ze-
měměřického a katastrálního – Základní mapu ČR v měřítkách 1 : 500 000 
až 1 : 10 000, Katastrální mapu, Státní mapu odvozenou a Ortofotomapu. 
Mezi další využívané mapové služby patří např. mapové služby Agentury 
ochrany přírody a krajiny ČR - chráněná území, České geologické služby 
- geologická mapa 1 : 500 000, oznámená důlní díla, poddolovaná území, 
chráněná ložisková území, dobývací prostory, CENIA - vodstvo a další.

JESOVIEW je vyvinuto ve dvou variantách. Zjednodušená verze na 
URL adrese http://webgis.nature.cz/jesoview/embed.html je dynamickou 
součástí webové stránky aplikace JESO (mapa se automaticky zvětší 
na vybraný objekt JESO). Do plné verze (která využívá další možnosti 
mapové aplikace) se pak lze přepnout kliknutím na tlačítko ve spodní části 
zjednodušené verze (ukázka mapové aplikace viz str. 255).                                              

Ing.	Olga	Suldovská
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