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Je   tomu   více   než   100   let   od   doby.    kdy   se   dělní-
kům    v    lomu    v    Hoi`ních    Albeřicích    při     těžbě    kamene
v    roce    1887    otevŤel    ta
kyně    a    přes     15     let    up

otvor    do    neznámé    jesL
vzniku    Albeřické

speleologické    skupiny erá    zde    v    Albeřicích    za-
hájila   svojí   činnost   v   i.oce    1973.

PŤi     povídání     o     je§kyních     se     každému     neJspíše
vybaví    Moravský    kr.as,    Macocha,    Punkevní    jeskyně    a
někdo   si    snad   vzpomene   na   Koněpruské   jeskyně   u   Be-
rouna.    Jen   málokdo    však   vÍ,    kde   jsou    Horní    Albeři=
ce   a   že   jsou   i   zde   jeskyně   a   že   í   v    ostatních   čás-
tech    nejvyššího    českého    pohoří     -    Krkonoš    -    se    mů-
ŽBme    setkat    s    krasovými    jevy.    V    Krkonoších    se    ne-
1z
VZ

rocházet     mohutnými     podzemními     chodbami     nebo
et     k     mnohameti`ovým     krápníkům     či     s     mr.azením

ech    stát    na    břehu    dravé    podzemní    řeky.     Roz-
jeskynní   systémy   v   Krkonoších   nejsou,    proto-
Firo    ně    neJsou    tak    příznivé    geologické    pod-
jako     např.      v     již     zmíněném    Moravském    ki`asu

nebo   v   krasových   oblastech   Slovenska.
250    m    dlouhá    Albeřická    jeskyně    je    ve    srovnání

s    32    km    dlouhým    jeskynním    gigantem   Amatérské    jes-
kyně   na   Moi`avě   jen   nepatrný   trpaslík,    ale   vzhledem
k    tomu,     Že    leží    v   Krkonoších,    tedy    v    "netradiční"
jeskyňářské    obla§ti,    jde   po    odborné    stránce   o   lo-
kalitu   velice   cennou.

Intenzívní     speleologický    průzkum    v     Krkonoších
pi.obi'há    teprve    necelých    dvacet     let    a    možná    o    to
více    překvapí     zpráva,     Že     Albeřická     jeskyně    byla
známa    Již    před    sto   lety.    Z    této   doby   je   nejstarší

Ísemná    zmínka    o    sestupu    lamačů    kamene    clo    podzemí
zkou   puklinou   otevřenou   při   těžbě   kamene.    Sestou-

pili    prý    do    jeskynního   systému    s   podzemními    jeze-
i`y.    ale   nestačili    celý   rozsah    jeskyně   prozkoumat,
protože    majitel    lomu    dal    otvor    zasypat.    Ve    staré
právě    sice    není     uváděna    přesná     lokalizace,     ale
ři     poi`ovnání     sti.učného     popisu     se     vstupní     částí
lbeřické    jeskyně,     musíme    nutně    dojít    k    závěru

že    se    jedná    právě    o    tuto    jeskyni.     Tenkrát    ovšem
neexistovala     spodní     etáž     lomu     a    jeskynní     systém
byl    rozsáhlejší.    Alt]eŤická    jeskyně    tedy    slaví    sté
narozeníny   od   svého   objevu.

PROč    NOHIY    VZNIKNOUT    JESKYNĚ    V    KRKONOŠÍCH

Dnešní    nauka    o   jeskyních   -speleologíe,    rozli-
Šuje    několik    skuFiín    jeskyní.    Jsou    to   je§kyně   umě-
lé,    čili    vytvořené   člověkem,    jeskyně   pseudokraso-
vé    vznikající    např.    v    pískovcích    a    jeskyně   kraso-
vé,    které    jsou   nejrozsáhlejší    a    ze    §peleologické-
ho     hlediska     nejpřítažlivější.     VznikaJÍ     ve     vodou
rozpustných    horninácti,     kterými    bývají     nejčastěji
vápence    nebo    dolomity.     Albeřická    jeskyně    a    velká
většina    ostatních    jeskyní    v    Krkonoších    je    kraso-
vého     původu     vytvořená     činností     podzemní     vody     ve
vápencích.     Abychom    pochopili,    kde    se    v    Ki.konoších
vápence   vzaly   a   proč   v   nich   mohly    vzniknout
ně,      musíme      se      vypravit      do      pradávné

Krkonoše    jsou    tvořeny    z    větší    části    k

sky-

alic-
kými    břídlicemi,     které    vznikly    přeměnou    z    hoi`nin

::á:;nýichho(r:i:kovvuc|ek,an:=ů;E:vc(et,ufý,Ílůá:;,)áígů:g:

f§:Í:ppřůesm°ěbnearmímřítk}áamkeu'me{::::Íšža.r°Nzetb°yk]ůtao8:š:8Š
jednoi`ázový,    ale    skládal    se    z    několika    horotvor-
ných    pochodů,    pří    ktei.ých    hoi`niny    nejenom
si:alovaly     a     získaly    nové    minerální     slož
původně   vodorovné    vrstvy   byly    složitě    zvrásněny    a
místy   vztyčeny   do   téměř   svislých   poloh.

Krystalické    břidlice   můžeme    podle   stáří    i.ozdě-
lit     zhruba      do     dvou     jednotek.      Do     první     stai`ŠÍ,
patŤÍ    ho
lity    a

ako    ruly,    oi`toruly,    svory,    amfibo-
méně    běžné    horníny    jako    jsou    např

vápence.     Jsou     to     hoi`niny     velmi     staré     a     vznikly
někdy     v     proterozoiku      (starohorách).      Vápenců     Je

Yrcthét:ouJzeedn::C:ěksok]U]tkeačn:Ísmtáe]c°hanavpyř:tuvpeujvíeiR%ů3é
nebo   pod   Hříběcímí   boudami.
Di`uhá     mladší     jednotka,     někdy     nazývaná     fylitová,
je    tvořena    různými    typy    fylitů,    zelených   břidlic,
porfyroidů    a    v    menší    míĚe    vápenci    a    dolomity.    Vá-
pence   sedimentovaly   pravděpodobně   na   dně   silurské-
ho     moře     (zhruba     před     450     mil.      let)     v     nevelkých
mocnostech   a   později   byly   již   zmíněnou   horotvornou
činno§tí   zvrásněny.    Proto   dnes   můžeme   v   terénu   na-
lézt     jen     několik     desítek     metrů     mocné     vápencové
pfuhy    (např.     v    Albeřicích)    a
lesa    (např.    Maršov,    Če

Po    ústupu    dávných

en   vzácně   větší    tě-

rkonoše    §taly    souŠÍ

a    začaly    se    postupně    zvedat.     To    byl    i    §tar.t    pro

Eg,;:Í   E::ťgěnví  jpeo]dízcehmnáLťggťchpozg:á:ÉTáů7t:SE::;
se     i`ůzné     dutíny     a     úzké     kanály,     první     jeskyně.

Velký    zclvih    Ki.konoš    zhruba     v    neogénu,     kcly    Kr-
konoše     po§tuFině     začaly     dostávat     horskou     podobu,
umožnil    povrchové    a    podzemní    vodě    i`ychleJ
dění,     rozpuštěný    vápenec    mohl    být    lépe    o
jeskyně    se    zákonitě    mohly    vyvíjet    rychleji    a
větších     i`ozměrů.      Velký     význam     pi`o     vývoj     jeskyní
v    Krkonoších    měly    i    pleistocenní    ledovce,    respek-
tive    doba,     kdy     byly     na     ústupu.     Při     jejich     tání
koryty    ki.konošských    potoků    a    Ťek    protékalo    daleko
více    vody    než    dne§    a    ta    samozřejmě    pronik
své     cestě     i     do    podzemních     dutin,     r.ozŠíŤova
nebo    naopak    naplavovala    unášený    materiál     ze
tralých   hornin   a   jeskyně   ucpávala.

Nejíntenzivnější       vývoj      prostor      v      Albeřické
j?skyni      pr.oběhl      v     trvale     zap.1avené      (fi.eatické)
zoně.       Voda      vytvoříla      i.ůzné      chodbíčky,       kanály,
komíny,     pr.opasti     v    několika    patrech    nad     sebou     a
navzájem     se     křížujících.     Po     odeznění     účinků     le-
dovcové     činnosti     v    Krkonoších    si     voda     z     jeskyní
našla    nové    cesty,     její    podzemní     hladina    Fioklesla
a    nám    zůstaly    na    suchu    zachovány    jeskynní    tvary,
vznikající   kdesi    hluboko   pod   vodou.

ALBEŘICKÁ    JESKYNĚ    SE    PŘEDSTAVUJE

předza:::::em|nť:jnyúv|aehtyaov;g:ávmjeaksetodovšgá!:::
nejdelší     jeskyně     v     Krkonoš5kém     národním     parku     -
do   Albeřické   jeskyně.

Sotva    projdeme    úžlabinou    do   starého   Bischofova
lomu,      otevře     se     přeo     námi     pohled,      který     dílem
uchystala     příi`oda,      dílem     člověk.      V     úzkém     pi`uhu
metamorfovaného     vápence,      čili     mi'amoru,      zde     byla
těžena    sui`ovina    pi`o    pálení    vápna    a    stavební    úče-
ly.      Protože     vápencové     vrstvy     jsou     horotvornými
silamí    vztyěeny    do    svislých    poloh,    muselo    se    při
dobývání    do    hloubky,   a    jako    výsledek    těžební    čin-
nosti    zůstal    jámový    lom    se    svislými    stěnami    přes
30     m     hluboký.     Nápadně     připomíná     přírodní     kaňon,
ale   je    to   skutečně   lom   a   pŤírozený   vzhled
půjčila     přírc)da     a    čas.     Mohutný    skalní    po
konci    lomu    je    též   dílem   člověka,    ale   proč   zde
vápenec     dobýván     tímto     podzemním     komoi`ovým
t)em,    nevíme.    PŤi    pečlivěJŠÍ    prohlídce    stropu
12    m    x   27m    velké    a    6    m    vysoké    vytěžené    komory
však    musíme    všimnout    četných    kape§,     děi.    a    komí
To    jsou    již    tvai`y,    které    má    na    svědomí    agresívní
podzemní    voda    a    dělníci    při    lámání    kamene   pravdě-
podobně    využili    sti`opu    nějaké    nižší    přii`ozené    du-
tiny   a   prohloubíli   ji.

Na     konci     komory     vysoko     na     skalní     římse     jsou
malá    ocelová    dvířka    uzavíi`ající    vstup    do    podzem-
ního     lat}yrintu,     na    jehož    vzniku    se    podílely    již
jen   a   jen   příi`odní   síly.

Hriec]     za     dvířky,     vlastně     v    nich,     musíme    nedů-
stojně     klesnout     na     všechny     čtyři.      Jiná     možnost
není,    protože   vstupní    chodba    je    nízká.    Po   několi-
ka     metrech     plazení     přes     balvany     a     čvachtání     ve

Í:::::émdóiiLUp]Sneémmůvžee]mkeýcvhzt§ykčaí[tnívchprb°]§otk°ůr.néď±:::
ních    měsících,    kdy    se    na   dně   lomu   hromadí    studený
vzduch,    tyto   přední   části    Jeskyně   promrzají   a   vy-
tváří      se      ledová      výzdoba.       Vstupní      chodba      bývá
v   celé   své   délce   i   prof ilu   ledovými   krápníky   téměř
vyplněn
domu       pOs

é    §větlo    karbidky    dokáže    §trop
i     krystaly     rozehrát     tisíci

světly,      že      máme     dojem,      jako     bychom     se     ocítli
v        pohádkovém        křišťálovém        paláci.         Pravidelné
žbluňkání    kapek    do    malých    ledových    jezíi`ek    záži-
tek     ještě     umocňuje.      Jenom     škoda,      že     v     jarních
měsících    ledová    nádhera    roztaje    a    zbyde    zase    jen
prostora   plná   balvanů.

Pomíjivá     ledová     výzdoba     lahodí     §ice     lidskému
oku,     ale    ne    jeskyni.     Voda    zmi.zající     v    puklinách
působí     na    hoi`ninu    jako    klín,     strop    se    narušuje,
dochází     k     opadu     stropních     de§ek     a     pt`ostopa     tak

svou   půyodní   krasovou   modelaci
rvnítio    domu    si    můžeme    vybrat    dál    k    postupu

hned    tři    cesty.    První,    velmi    úzká    a    jen   F)ro   velmi
hubené    jeskyňáře,vede    do    tzv.    Nové   Jeskyně,    druhá
svisle    dolů   do   §podního   patra,    kterÉ   je   zatím   po-
měrní-.     málo     prozkoumáno     a     přímo     rovně     pokračuje
hlavní   tah   Albeřické   jeskyně.

Tzv.     Nová     jeskyně    je    v    hi§torii    naší    skupiny
zapsána     zlatým    pÍ§mem,     byl     to    náš    první     významný
ObJev .

Psal    se    rok    1973    a   pří    jedné    z   návštěv   podzemí



2/   Vchod   do   AlbeŤické   jeskyně

siTie    si    v    zastrčené    části    Prvního    domu    všimli    ma-
ého    kulatého    okénka    přehrazeného    dvěma    krápníky.
větlo    baterky   pronikalo   do   neznámé    prostory,    ale

vlézt    se    tam   nedalo.    Nezt)ylo,    než   krápníky
ně    urazít    a    pokusit    se   do   otvoru    nasoukat

atr-
ešlo

to    a    nešlo    to,    ani    když    se    člověk    svlékl    jen    do
spodního      prádla.       Scházelo      několik      mílímetrů      a
všude    pevná    skála.    Kohosi    z   nás   napadlo,    že   vápe-
nec    je    v    podstatě    měkká    hornina    a    Že    by   měl    jít
pilcivat    rašplí.    Měkký    sice    je,    ale    také   riouževna-

valo     několík     hodin.     než     se     nám    poclaŤilo
1epkavém    bahně,     úmorným    pilováním    srazit

dno    o    několik    milimetrů.    Vyhráno   ještě   ne-
namenalo    to,    dát   si    ruce   před   sebe,    aby   se

ůřez     ramen,     vydechnout,     opřít     se     nohama
a    vŠÍ    silou    se    narvat    do    úzkého    okénka.

Prvnímu    z    nás    se    to   podařilo   a   prolezl   do   systému
chodbiček      plných      překrásné      krápníkové      výzdoby.
Hned    za    úžinou    trůnil    sinti`ový    útvar   podobný    ovci
a     clál     v     odbočkách     jsme     potom     postupně     objevili
sintr.ové     náteky      podobné      lid§ké     ruce,      průsvitné
záclonky,     tenká     bi.čka     a     v     závěru     Jedné    F)lazivky
EWítTLeL6yospyěttěmčuesrLymeenérnsLcn:vFFťf::E=3F!áutaproňzt

do   §taré   části   Albeřické   jeskyně.    Budeme-li   poki`a-
čovat    hlavnlm    tahem,    tj.    stŤedním    a    neJrozsáhleJ-
Ším    patrem    jeskyně,     bi'zy    se    zastavíme    na    okraji
tzv.     \Í'elké    propasti.     Na    Její    převislé    stěně    jsou
sintrové    náteky,    bohužel    značně    otlučené    a    poško-
zené.     Tato    čá§t    jeskyně    byla    před    uzavřením    řadu
let   přístupná   komukoli   a   ne   všichni    se   zde   chovali
jak      t)y      měli       a      jeskyni       vandalsky      poškozovali.

Opatrně    přelezeme    kluzké    kameny    za    okraj    pro-
pasti,   do   které   se   podíváme   v   jiné   kapitole   a      se-
stoupíme    širokou    strmě    klesající
hezčí   závěrové   části   Albeř
ny   postupně   pŤecházejí   do   c
dáme-li   si   při   sestupu   pozor,
dy.    Voda    podzemního    jezera    Je    tak

neJ-
stě-
ne-
VO-

že   lehce
přehlídneme     začátek     vodní     hladiny.     Světlo     §ilné
baterky     dokáže     proříznout     křišťálově    nazelenalou
vodu    do    tajemné    hloubky    mnoha    metrů    a    při     jiném
úhlu   nasvícení   docílíme   naopak   dokonalého   zrcaclle-

ní    členitého   mramoi.ového    stropu    na    vodní    hl
Břidličnatost    vápenců-mramorů    zvýrazňují    tŤ
drotiounké     krystalky     světlé     slídy     -     seric
s    bělo§tnými    rozežranými     tvary    ostře    kontra
čr.!.nnř,prl\''    na\'ětral\.     f\'lít.     tJr`    nadarmn     ři'knli

3/   Ledový   stalaktit   ve   vstupní   komoře                ri^
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4/   Ledová    výzdoba    v    1.    domu

ní    odborníci    až    z    Kanady,    kteří    jeskyni   navštívi-
1i,    že    tato    část   s   podzemním   jezerem   patří   k   nej-
hezčím   mramorovým   jeskyním,    co   kdy   viděli.

U   podzemního   jezera   nezůstaneme,    to   si   zaslouží

Šž:áštpnal;rá:p.Ttvo.lřuí,ah.Pojdeídveánmevysse.kn,aogg:,d:deneÉššš:
zimují   netopýři   a   celá   soustava   úzkých   chodbiček   a

i-chž    průstup    patří    k    jeskyňářským    la-
dříve   lezete   někam   nahoru,   dáte   ruce

komínů
hůdkám
ořed    sebe ste    §e    pi`otáhli    plazívkou,    lezete
ale     níc    n-eviclíte,     protože    máte     ruce    před    sebou.
Náhle    ucítíte,    Že   se   to   zase   láme   někam   dolů,    na-
hmatáte   jen   malinkou   kapličku   a   v   ní   musíte   udělat

Í:trs:elpeoc,h|aabvyěstneěkdaomstdaol|.ů.noTheyap:gteseg:cg:g:;í:áá
set)ou    tam,    kde   mají    být   a   kloužete   dolů   pravídel-
ným    okrouhlým    kanálem    o    rozměi`ech    přesně    vaší    tě-
lesné    schránky    s    i`ukama    nad    hlavou,    ale    opět    nic
nevidíte.    Rychlost    se§tupu    regulujete    různým   roz-
píráním   kolen   nebo   prostě   jen   nádechem   a   výdechem.
Po    půlhodinovém    zápolení    vás    to    vyplivne   asi    1.5   m
od    místa,     kde     jste    začali     lézt.     Tak    así     vypadá
horní     patro    Albeřické    je§kyně,     které    dokáže    vy-
chutnat   jen   opravdu   zanícený   je§kyňář.

Jen    velice    stručně    jsme    vás    provedli    po   hlav-
ních     částech     Albeřické    jeskyně,     stranou     zů§tala
celá     Ťada     odboček,      plazívek     a     komínů.      Pi.o     celý

§tém   Albeřické   jeskyně   dne§   udáváme      délku   250m
e    ta   bucle    jistě-narůstat   při   obJevování   dalších

prostor   a   též   nevíme,    kolik   metrů   jeskyně   pohltil
lom.

A+BEŘICKÁ       SPELEOLOGICKÁ      SKUPINA       SE       PŘEI]STAVUJ±

Naše    skupina    je    velice    úzce    spjata    §    Albeřic-
kou   jeskyní.    Pokoušeli    jsme   se   zde   o   první   ot)Jevy,

sbíralí    zkušeno§ti    a    v    ní    se    z    nás   vlastně   §talí
jeskyňáři.      Bez     Albeřické     jeskyně     by     asi     nebyla
ani    naše   skupina.

Kažclý    musí     se     svým    koníčkem    něJak    začít.     Ob-
vykle    jsou    dvě   možnosti.    Bua    organizovaně   pocl   ve-
dením    stai.Ších    a    zkušenějších    anebo,     Jak    §e    Ťíká,"na    dívoko''.    To    je    sice   pracnější    a    člověk    zkuše-

nosti      získává     déle,      zato     o     dobrodružství     není
nouze.    Tak    jsme    začínali    i   my,    protože   česká    §pe-
leologická       společnost       ještě       nebyla       založena.

V    začátcích    samozřejmě    chybí    i    vhodné    vybave-
ní    a    využívalo    se    všeho,    co    bylo    po    ruce.    Doma    se
sebraly     staré    boty,     roztrhané    oblečení,     svíčky,
blikající   baterky   a   šlo   se.    Z   jeskyně   jsme   pak   vy-
lézali    zablácení    od    hlavy    až   k   patě.    Obzvláště   ve
vla§ech   byl    jílový   make-up   velice   slušivý,    protože

pozděJí
a    chalupu

k    rodičům    jíl   oschl    a   začalo   se   z   nás   pi'ášit.    Ko-

áá:á3=::Ít:#i3tíř:ážšŤilžie;Vy;mes#áh;dEÍ3:en3:
měl    nikdo    ani    potuchy..   Doma    se    to    ča§to    neobešlo
bez     nezbytných    kái`ných    opatření,     ale    přesto    pro
nás    rodiče    sehnali    první    kontakty    na    jeskyňáře    a

jsme    tenkráte    neměli    ani    přílt]y
získali    na    různých    §tavbách.    Po

nenápadně   nás   tímto   podpořili.
Pěší     cesta     z     Albeřic     ještě..    šla,     ale     ná
plněným    nedělním    vlakem-    z     českého     kra§u

slož-itější.     Oblečení,    ve    kterém    se    prol
kyně,    se    prostě    obr.átilo    naruby,    at)y

Fiánošy   nebylo   vidět.    Ve   vlaku   jíl   začal
sypat-se    nohavicemi    ven    k    velké.neli
c:;stiiJÍcích,     kteří    naprosto    nechápali

kyn

našich   výprav.
Velice    t)rzy    nám    došlo,     že     bude     nutné     v    našem

vla§tním    záJmu    spojit    §e    se    zkušenými    organizova-
nými     jeskyňáři.      Jeclnotná     organizac#     tehdy     ještě
neexistovala    a    jec]notlivé   speleologické   kluby    by-



ly    organízovány    při     různých
vodech     či     klubech     ROH.      Ná§
bozkovští    jeskyňáři    oi`ganizovaní

1974

cÍ     TISu.     Zejména    bývalý    ředite
risticky   přístupných   je§kyní   Jose
členné    partě    vštěpoval    první    zásady

Objev     nových     prostor     v     Albeřické
podnítil     k    další     explorační    činnosti
Jsme     poprvé    začali     kopat     v    Celní     jeskyni,     tehdy
dlouhé    jen    několik    metrů.    Neti`valo    dlouho   a   nara-
zíli   jsme   na   úzkou   puklinu,    ze   které   vanul   průvan.
Bohužel    však    byla    neprůlezná.    Rozšířit    se
dině   §třílením   a   na   to   naše   síly   v   počátcí
nestačily.     Rozladění    neúspěchem    jsme
pečlivého   zkoumání    stěn   Celního   lomu    a   p

la

každou    puklinu    v    naději,    že    objevíme   novou   jesky-
ní.     A     ono     se     nám     to     skutečně     podařilo.     Krátkým
závalem       v      úzkém       vchodu       j§me       §e
poprvé     vstoupili     do     Krakonošovy     jes
největší   jeskyně   v   této   oblasti   a   nej
ně    v    Krkcinoších    (-39    m).

rohrabali      a
yně     -     druhé
lubší    jesky-

S   Celní    jeskyní   nám   o   rok   později   přijeli   pomo-
ci    Jeskyňáři    z    Bozkova    a    tak    jsme    i    tady    slavili
úspěch.     Po    rozstřílení    úžiny    jsme    §e    dostali    do
neznámých   prostor,    jejichž   celková    délka    je   něko-
lik    desítek   meti`ů.

Pi`vní     úspěchy     nás     nejen     povzbudili     do     další
pi`áce,     ale    také    ukázaly,     že    čas    věnovaný    výzkumu
jenom    o    víkendech     zdaleka    nestačí.     No     a    pi`otože
jsme    vŠíchni    studovali    a    o    prázdninách    měli    času
habaděJ,     nebylo     od     náFiadu     k     prvnímu        pr.acovnímu
táboru    daleko.    Nejdříve   bylo    třeba    vyjednat    povo-
lení     na     spi`ávě    KRNAP    a    pak    uŽ    jenom    vzít    bágl    a
o    prázdninách    odjet    na    14    dní    do    Albeřic.     Poprvé
to    bylo    v    roce    1975    a    naše   vybavení    bylo    více    než
skr.omné.     Spali    jsme    ve    stanech    v    Celním    lomu,    va-
řili   na   ohni   a   v   podzemí   mělí   k   dispozici   nanejvýš
lopatku,    krumpáč    a    kýbl.    0    to    větší    ale   bylo    naše
nadšení  .

Příští     rok     uŽ     v     táboře    přibyl    přístřešek    pro
kuchyň    a    společenský    stan,    což    byla    velká    vymože-
nost,    protože   uŽ   jsme   před   nepřízní   počasí   nemuse-
li    prchat    do    místní    restaurace    VáFienka    a    večerní
zhodnocení    vykonané    práce    se   mohlo    obeJít   bez    f i-
nanční    újmy.

5/      Sinti.ová      výzdoba      v      Nové      Albeřické      jeskyni



Záhy    se    naše    skupina    i`ozrostla    na    sedm    lidí    a
vylíhl    se    nápad,     že    bychom    mohli    založít    při    SSM
na    gymnaziu   speleolcigický   kroužek.    Byli   jsme   mladí
a   příliš   plní    ideálů.    Jeden   profesor   nám   přislíbíl

;áE?speedtaogovgůibcekcýn:o|:ob:ioaaleudJěa|kaé|muvsšle::gk:á:n:Š;
vedení      Školy      ki.oužek      nedoporučílo.       Na      výroční
schůzi     SSM     vedení     věc    podalo     tak,     že    o     kroužek
z    řad    členstva    nebyl    zájem    a    tudíž    jeho    založení
nemá    smysl.     Po    této    zkušenosti    náš    zájem    o    práci
v   SSM   sice   pi`udce   ochladl,    ale   vůbec   neochladl   náš

kyně
a    letech    nám    stany    v   Celním    lomu    za-

Materíál     pro     práci     v    jeskyních
bylo    ho    zapotřebí    někde   uložít.    Nebylo

nosné    po    každé    akcí    všechno   sbalít   a   odvézt
roto    jsme    se    r.ozhodli    postavit    v    Celním    lomu    ma-
ou     základnu.     Dali     jsme     jí     pŤíhodný     název     Oáza.

A    do    dalších    let    se    skutečně   0ázou    stala.    UŽ    jsme
s   sebou   nemuseli   tahat   z   domovů   těžké   krosn
teriálem    ani    se    ustaraně    dívat    na    ob
ty     mokré     věci     ze     včerejška     usušíme

lí
tli

k    ním   přibudou    další...
A    nové    objevy    na    sebe    nenechaly    dlouho    čekat.

Nejdříve    jsme    začali    tušit    další    prostory    v   Celní

jeskyni.    Bylo    třeba    vytěžit    mat
Šachty,     kudy    mohla    vést    ce§t

ze    zasucené
ým    vchodem

to     nebylo    možné,     a     pi`oto     jsme     se     i.ozhodli     ote-
vřít     do      jeskyně     nový     vchod.      Našli     jsme     k     tomu
účelu   vhodný   komín   a   k   jeho   koncí   vyhloubili   z   po-
vrchu      třímeti.ovou
dobře,     jenže    komín
znamenalo    střílet.

ámu.       Až       potud       Šlo       všechno
ylo    zapotřebí    i`ozšířit,    .a    to
eměli     Jsme    k     dispozici     kom-

presor     a     muselí     jsme     všechny     díi`y     pr.o     trhaviny
vi`tat    i.učně.    Práce    spíše    pro    trestance   -připada-
lí      jsme     §i      jako     ve     středověku.      Nakonec     se     vše
vyplatilo,    nový   vchod   byl   otevřen   a   po   další,    při-
bližně   roční   práci   vydala   jeskyně   své   tajemství   -
Vlhký    dóm.

Ani      na      Albeřickou     jeskyni      jsme     nezapomněli.
Pi`olezením    plazívek     v    boku    uměle    vylámané    komory

ái.     metrů     chodeb     i     tady     a     podařilo     se
kolik   úzkých   komínů   ve   sti`opě

Začaly    nás   lákat    í    pi.opasti    v    jiných
oblastech.      Jenže     v     těch     je     zapotřebí
technika    lezEmí,    která    se    mu§Í    nejdříve    n
ria    povrchu.    Jako    úplně   první    lezecký    trenažé
posloužil    rozložitý    strom    naproti    vchodu    do
ního     lomu.     Bohužel     tudy     vede     ce§ta     na    Rýchoi`y     a
my    Jsme    se    stávali    středem    zájmu    tui`istů.     Snad    i
proto     jsme    postupně    vybudovali     trenažéi`     na    stě-
nách     lomu,     kde    se    dá    na    lanech    nacvičit    spousta
složitých    manévrů    a    Jsme    skryti    před   zraky    zvěda-
vé   veřeJnosti.

spo[več:ást,,97]7edE#ao=3::Í::3eč:skčaÉsksepe:g3:gEÍEš:
která    má     za     úkol     zabývat    se    průzkumem    jeskyní    a

k:::::;cgsRj:V:;ŠeGepsatrotraemvsts.eupis|taaldooTá:ás:g:::ť:
né      společnosti       jako      základní      organizace      5-02
s    názvem   Altieřice.

Speleologický    průzkum    začal    být    více   společen-
sky     uznávaný     a     před     námi     se     otevřely     nové    mož-
nosti.     Jako    organizace    jsme    si    mohli    vydělat    pe-
níze,     nakoupit    potřebné    vybavení    a    pustit    se    do
náročnějších      průzkumů.      Postavili      jsme     si     větší
základnu    a    Fiřibyla    nová    technika,    s    jejíž    pomocí
jsme    objevili    pokračování    jeskyně    Ti`ucovna    s    nej-
bohatší     krápníkovou     výzdobou    v    Krkonošském    národ-
ním    pai`ku.     Dnes    už    letní    tábory    v    Alt)eřicích    ne-
jsou.     Není     na    ně    čas.     Z    bývalých
dávno    stali    dospělí    lidé,    z   někt
din.     Jedni     zpohodlněli     a     narůst
druhým     nestačí     jeskyně     v     Ki.kono

tudentů    se    už
ch   otcové    ro-

jim      bříška'
h     a     objevují

velké      jeskynní      §ystémy     ve     §větě
druhé   straně   zeměkoule   v   Tasmanii.

třeba      až     na

Ubylo      romantiky,      přibývá      práce      a      starostí.
Přesto     se     všichni      rádi      vracíme     do     těch     našich
jeskyní     v     Albeřicích,      i     když     jenom     na     víkendy,
ale   nadšení   pi`o   jeskyně   zůstává.

TAJEMSTVÍ    V0I]Y

Vstupní    komora    Albeřické    jeskyně   se   každé   jaro
zatopí     vodou,     která    vydrží    často    až    do    pozdního
léta.    Někdy    je    vody    málo    a    dá    se    probrodit    v    gii-
movkách,    zato   když   přijde   prudké   tání   sněhu,    komo-
i.a    se    zatopí    vodou    téměř   po   strop   a    do   jeskyně   je
vstup   možný   pouze   na   člunu.

Z   počátku   naše   kapesné   nestačilo   na   solidní   gu-
mový    člun    a    tak    jsme    plavbu   přes    jezei`o    podnikali
na    nafukovacích    mati.acích.     Jenže    zkuste    plavat    na
mati`aci,     přitom    se     nenamočit     a    Ještě     přidržovat
matei`iál,     který    nesmí     spadnout     do     vody.     Zkoušeli
jsme    i`ůzné    způsoby    a    nejvíce   se   osvědčilo   mít   dvě
matr.ace   položené   na   sobě.    Přitom   se   poměi`ně   špatně
udržovala   rovnciváha   a   tak   leckterá   plavba   §končila
neslavně   v   mrazivé   vodě.

Po    několika    takových    dubnových    koupelích    j§me
si     přece     jenom     našetŤili     na     pořádný     naf ukovací
člunA   ad:8š3e]čÍ}uunby}j°e.    ]íž      značnč     zi]uchŤelý,      js0U

v   něm   di'ry   a   během   plavby   z   něj   uniká   vzduch.    Moh-
li    bychom   koupít    nový,    peni'ze   máme,    ale   již   něko-
lik    let    se    v    obchodě    neobjevil.    Takže    jsme    opět
na    začátku    a    nezbývá    než   rychle   pádlovat,    protože
dofouknout    člun   uprostřed    jezera   se   pokusíl    jeden
z   nás   jen   jednou.

V    útrobách    Albeřické    jeskyně,    jak    jsme    se    již
zmínili   na   začátku,    jsou   dvě   podzemní   jezera,   kte-
rá     nás     svou     průzračnou     nazelenalou     hloubkou     od
počátku   velice   přitahovala.    Pi.vní   jezero   je   na   dně
Velké      propastí       a      di'uhé      uzavírá      strmciu      chodbu
v   zadní   části   jeskyně.    Spuštěná   olovnice   se   zasta-
víla   v   hloubce   -14   m,    coŽ   bylo   překvapující.    Tolik
nikdo     nečekal.     Náš     zájem     posilovalo     i     vyprávění
bozkovských    jeskyňářů,     kteří    prováděli    první    od-
borný   pi`ůzkum   jeskyně.    Byli   v   je§kyni    v   období    ex-
trémně   nízké   vc)dní   hladiny   a   Jednomu   z   nich   §e   po-
dařilo     pi.olézt     úzkým     otvorem,      který     se     otevřel
těsně    nad    vodou    do    další    suché   prostory   s   krápní~
kovc)u    výzclot)ou.    Bohužel    nestihlí    průzkum   dokončit,
a   když   přijeli   za   týden,    voda   opět   §toupla   a   otvor
uzavřela.     Od    té    doby    již    nikdy    neklesla    hladina
vody   na   úroveň,    aby   se   otvor   opět   objevil   nad   hla-
dinou .

Voda    v    jeskyni    neuzavírá    jenom   další    teoretic-
ké   poki`ačování   chodeb,    ale   není   též   uspokojivě   vy-
světleno,   jakými   podzemními   cestami   se   vlastně   vo-
da    z    jeskyně    ubíi`á    a    kde    se    objevuje    na    povrchu
ve    vyvěračkách.     Situaci    ještě    komplikuje    skuteč-
nost,    že   celá   Albeřická   jeskyně   leží   několik   metrů
pod      úrovní      dna      Albeřického      údolí      a      voda      musí
v   podzemí   překcinat   značnou   vzdálenost,    než   se   ten-
to    výškový    rozdíl    při    klesání    údolí    vyrovná.    Geo-
logická     situace     umožňuje     hned     několik     možností,
ale   každá   má   své   pro   i   proti.

Jeden    z    technicky    nejjednodušš sobů'    jak
poodhalit     tajemství     podzEmní     vod
pr.ůzkum.    Ale   zase    tak    jednoclucá    v

potápěčský
ení.    Nejde

jenom   o   vlastní    ponor   do   studené   vody,    kdy    veškeré
důležité    aparáty   musí    být    zdvojeny,    protože   potá-
pěč    nemá    možnost    se    kdekoliv    vynořit    na    hladinu,
ale    i    o    transport    veškei`ého    vybavení    pře`s    suchou
část    jeskyně    -    přes    balvany    a    úžinami    k    podzemní
hladině.    Při   každé   akci   je   pi`oto   zapotřebí   několi-
ka    zkušených    jeskyňářů        přesto,     že    pod    vodu    jdou
potápěčí   zpravidla   Jen   dva.

Naše    skupina    se    potápěním   nezabývá,    proto    jsme
požádalí    o    pomoc    pi.ažskou    skupinu    Speleoaquanaut,
kde   j§ou   speciálně   vycvičEmí    zkušení   speleopotápě-
či.     Chlapi     z    Pi`ahy    nabídku    příjali     a    jak    by    ne,
vždyť    to    jsou    nadšenci    a    Šlo    o    ponor    do    neznáma.

Jedné    listopadové    neděle    se    mohla    akce    rozjet
naplno.      Oo     Albeřic     před     Vápenku     přijela     Avie     a
místo    ožilo    nebývalým    ruchem.    Byl    vytažen    kompre-
soi.,      láhve     naplněny     stlačeným     vzduchem,      všechno
pečlivě   zabaleno   do    transportních   pytlů    a
to   museli   odtahat   do   jeskyně.    Dalo   to   zabr
le   vážily   okolo   25   -30   kg,   každou   chvíli   §e
v    =`žině    vzpŤÍčily    a    navíc    se   s    nimi    muselo    zac
zet    velice    opatrně.     Urazit    od    láhve    naplněné    na
200       atmosfér       ventil       by      znamenalo      katastrofu.

NejdŤÍve      byl      zaháJen      průzkum      11.      závěi.ového
jezírka.    Až    u    vody    se    začali    potápěči    strojit    do
neoprénu,   přes   něj   natahovat   obyčejné   montérky   ja-



6/   Potápěč   sestupuje   do   Velké   propasti

ko    ochranu    před    ostrými    bříty    pod    vodou,    smonto-
vávat     vzduchovou     automatiku     a     za     naší     asistence
se     připravovat     na     ponor.     Chvílemi     byla     legrace,
neboť   prostor   u   Jezírka   je   nízký   a   zkuste   se   vle-
že   převléknout,    připevnit   láhve   se   stlačeným   vzdu-
chem,    navléknout    olověné    závaží    a    Ještě    vše    zkon-
trolovat .

Za   necelou   hodinu   bylo   vše   připraveno   k   ponoře-
ní.     Nezbytný    rituál    konti'oly    všech    zařízení,     do-
mluvy    signálů    a    dvojice    potápěčů    zmizela   pod   hla-
dinou.     Chvilku    vidíme    v    hlout)ce    jejich    vzdalují-
cÍ    se    světla,    pak   vše   pohltila    tma    a   jen   vzducho-
vé    bubliny    na    hladině    a    chvějící    se    vodící    šňůra
dávaly    tušit,    že   se   pod   vodou   něco   děje.    Mezi    námi
se   rozhostilo   naprosté   ticho.    Všichni   jsme   s   napě-
tím   očekávali,    s   čím   se   potápěči   vi`átí.

Asi   po   čtvrt   hodině   zesílil   Šelest   bublin   a   po
chvilce   §e   vynořily   dvě   hlavy.    Okamžitě   byly   zasy-

m

pány     spoustou     otázek.     Jak     to     vede     hluboko?     Do-
stali     jste    se    na    volnou    hladinu?    Končí     to,     ne-
končí    to?   Tak    sakra,    povídejte   něco!    Tak   nějak   to
tam     tenkráte    bylo     a    oni     chudáci     se     nemohli     ani
vydýchat.    Potom   začali   vyF)rávět.

Průzkum     byl     komplikovaný,     neboť     při     svém    po-
hybu     potápěči    zvÍŤili    jemný    kal    usazený    na    §tě-
nách,     ktefý     téměŤ     okamžitě    mění     průzračnou     vodu
v    neprůhledné    kafe.    0čima    se   mohl   orientovat   pou-
ze    první    z    nich,     druhý    pokračoval    za    ním    jen    po
hmatu.     Cesta    zpět    byla    možná     jenom    podél    vodící
Šňůry,    která    je    v    této    chvíli    Ďro    Fiotápěče    sku-
tečně    pupeční     Šňůrou     Života.     Byli    asi     15    m    hlu-
boko    a    pi`oplavali    skoi`o    30    m    daleko    s    tím,     že    §e
dostali     do     komplikovaného     podvodního      labyrintu,
jehož     průzkum    si     vyžádá     další     akce.     Rozhodně     to
nekončí,    ale    bude    nutné    naplánovat    několik    pono-
rů      s      do§tatečným      časovým      odstupem,       aby      došlo



k    opětnému    usazení    kalu.    Potom    bude   možno   nakres-
lit    plán    podvodnlch    prostor    a    věnovat    §e    dalším
odborným   výzkumům.

Druhý   ponor   do   jezera   na   dně   Velké   propasti   je
obtížnější.     Nejprve     Je    nutné     sestoupit     asi     6    m
po   provazovém   žebříku   na   úzkou   plošinu,    kde
tápěči    musí    u§trojit,    protože    stěny    propast
ní     §padají     l{olmo     do     vody.      Potom     následuje
několik    metrů    dlouhý    provazový    žebŤík,    kter
tápěči     překonávají     Již    s    plnou     výzbi.ojí.     Je

ahovali      kladkou     na     koně

svízelná    věc,    protože    s   ploutvemi    na    nohou   se    po
l{omíhaJícím     žebříku     zrovna    dot)Ťe    nelezg.     Výstroj
váží    přes    30    kg    a   přece   jenom   je   konstruována   pro
pohyb   ve   vodě   a   ne   na   suchu,   takže   potápěč   je   vel-
mi     neohrabaný.     Bez    naší     pomoci     by     to    nezvládli.
Takže   jsme   si   Je   uvázali   za   láhve   na   lano   a   spouŠ-
těli   je   do   vody.    Připomínalo   to   středověké   rytíre,
když      je     v     brnění     v

Po     krátké     kontrol
opět   zmizeli    z   očÍ    a
Jeskynní     ticho.      Kluc
objevili     opět     celý

První         s    napětím
poodhalily    tajemství

vzduchové     automatiky     nám
n   vzduchové   bubliny    rušily
dosáhli      hlout]ky     -17     m     a

byrint     zatopených     chodeb
čekávané     potápěčské     sondy
dzemních    jezer    a    přinesly

celou    řadu   dalších   otázek,    na    jejichž    zodpovězení
bude   zapotřebí   spousta   práce,   času,   peněz,    techni-
ky   a   hlavně   obrovské   nadšEmí.

Jaká   je   konečná   hloubka   ot)ou   jezer?
Kam   vede   labyrint   zatopených   chodeb?

Pokračuje   dál   Albeřická   jeskyně   suchou   cestou?
Kam   c)dtékají    podzemní    vody?

PŘÍR0I)A   ALBEŘICKÝCH   L"tl

Po     15     letech     bohatého     koresponclování     a     pro-
jednávání    se    konečně    v    roce    1986    podařílo    veške-
rým    přírodním    hodnotám    Albeřických    lomů    a    Jejich
blízkému     okolí     zat)ezpečit     právní     ochranu     -     vy-
hlášením     za      chi.áněný     přírodní      výtvof      (CHPV)      na
ploše    5,3    ha.

Chi`áněné    území    však    nebylo    vyhlášeno    jen    z    dů-
vodů   ochrany   rozsáhlých   a   v   Krkonoších   ojedinělých
podzemní_ch     krasových    útvarů,     ale    i     s    ohledem    na
celkový   povrchový   reliéf   vápencových   lomů   a   výskyt
velkéhc)   množství   vzácných,    chráněných   a   geograf ic-
ky   významných   di`uhů   rostlin   a   živočichů.

Vlastní    jeskynní    pro§tory    mají    nezanedbatelný
význam   pro    zimování    netopýrů,    kterým    tu   také   t]yla
věnována   největší   pozornost.    Albeřická   jeskyně   by-
la      po      zoologické      sti.ánce      poprvé      kontrolov
v    zimním    období    1969/70    a    v    posledních    letech
společenstvo     zimujících    netopýi.ů         sledováno
pravidelně.     Dosud    zde    bvlo    nalezeno    63    vrápenců
a   netoFiýrů   v   6   druzích                                        ;    početně   mezí
nimi    převláclali    netopýr    vodní    (Myotis    daubentoni)
a    netopýr    velký     (Myoti5    myotis),     tvořící    plných
70   %   kontrolovaných   jeclinců.    V   minulých   letech   by-
li     všichni     netopýři     kroužkováni,      avšak     žádný     z
nich   nebyl   zjištěn   na   jiné   lokalitě.   Naopak   zpětné
nález.y   značených   jedinců   §vědčí   o   jejich   tradičním
zimování   v   AlbeŤické   jeskyni.    Přestože   počet   zimu-
jících    netopýrů,    ve    srovnání    s    Jinými    nalezišti,
není    nejvyšší,    pravidelný    výskyt    netopýra    velkého
i     oJedinělé     nálezy     vrápence     malého     (Rhinolophus
hipposicleros)      řadí      Albeřickou      jeskyni     k     cenným
zimovištím   v    oblasti    Krkonoš.

Z   ostatních   savců   jsou   na   území   CHPV   zastoupeny
běžné   druhy   lesních   i   lučních   biotopů   (i.eJsci,   my-
šice,     norník    rudý,     hraboš    polní).     Pozoruhodný    Je
výskyt    myšíce     temnopásé     (Apodemu§     agrarius),     je-
JÍž    jižní    hranice    areálu    rozšíření    končí    na    pol-
§kém   úpatí   Krkonoš   a   do   české   části   pohoří   proniká
pouze   v   oblasti   Hoi.ních   Albeřic.

Velmi    bohatá   je   fauna   ptáků,    hnízdících   v   les-
ních     o§trůvcích,      ktei.é     zarůstají     dna     i     okraje
opuštěných    lomů,     i    na    otevřených    pastvinách    mezi
nimí.    Dosud   zde   bylci   pozorováno   přes   40   hnízdících
di.uhů   ptáků,   mezi   nimi   některé   velmi   vzácné.    První

řípad   linízdění   sever.ského   drozda   -   cvrčaly   obecné
Turdus    íliacus)     v    českých    zemlch    pochází    právě

z    území    dnešního    CHPV    (rok    1970).    Kolonie    10    -20

:Í;!g;i:Íhjoešdtrěozndeadá-vhk.Víjčeadliyn,ombe::fzálš#§tgiá:;
druhu    v    Krkonoších.    Nově   hnízdícím    druhem   v    Albe-
řických    lomech    je    čečetka    zimní    (Carduelís    f lam-
mea).      Tento     charaktei.istický     di'uh     subalpínských
poloh   Krkonoš   §e   zde    objevil   zhrut]a   před   pěti    le-

:šrákéod|otke;|#EYť:g#dg::Šsthyníazdpíasitvnianytá:3ip:g:

;ňřáosb,ýav|al3o|knříepEášgxpg::í).(coobt.urEiLh,cotg:Rixd'ík;
intenzivnímu   zemědělskému   obhospc)dařování    luk   zmi-
zely     a     na     sledovaném     územl     jsou     pozoi`ovány     jen
výjimečně .

Z   dalších   §kupin   obratlovců   nelze   zapomenout   na
obojživelníky.     Tr.valé     i     periodické     vodní     nádi`že
na    dnech    lomů    slouží    k    rozmnožování    početných   po-
pulací   čolka   horského   (Tritui.us   alpestris),    skoka-
na   hnědého   (Rana   temporaria)    a   ropuchy   obecné   (Bu-
fo   bufo).    Rovněž   existence   těchto   živočichů,    cit-
livě   r`eagujících   na    jakékoliv    znečištění    vody,    je
však    vážně    ohrožena    hospoclařením    na    okolních    po-
zemcích.

Výčet    fauny    t)ezobratlých   by   byl   velmi   obsáhlý,
a   proto   se   zmiňme   alespoň   o   charakteri§tickém   dru-
hu   horských   luk   -kobylce   horské   (Isophya   pyrenea)
a   glaciálním   reliktu,    tj.    pozůstatku   z   dob   zaled-
nění,     šídlu    horském    (Aeschna    coerulea).     Souhrnný
přehled    hmyzí     fauny     dokumentuje     vý§kyt     jak     hoi.-
ských   druhů,    tak    i    teplomilných   prvků,    ktei'é   pro-
zrazují     velký     vliv     vápencových     výchozů     na     její
složení .

7/    Netopýr   vodní    (Myotis   daubentoni)

/toto..  J.Ňr:ó:"d

Botanický       průzkum      Albeřických       lomů       přinesl
soupis    160    d[uhů    cévnatých   rostlin,    kterým   vévodí
početná   populace   šaf ránu   bělokvětého   (Crocu§   albi-
florus)    se    zhruba    5000    kvetoucími    exempláři.     Vy-
pá§ané   krátkostébelné   louky   v   okolí   lomů   poskytují
podmínky    pro    existenci    řady    sucho-    a    teplomilných
druhů,    což    není    v    nadmořské   výšce   kolem   800   metrů
běžným     jevem.     Za     všechny    druhy     typické    pro     tato
místa    jmenujme    ale§poň   hoŤeček    brvitý    (Gentianop-
§is    cilliata),    hořeček   ladnl    (Gentianella    campes-
tris)    a    hořeček    německý     (Gentianella    germanica),
pcháč   t)ezlodyžný    (Cir'sium   acaule),   písečnici   douš-
kolistou    (Arenai.ia    §erphylifc)lia)    a    vítod   chocho-
latý    (Polygale   comosa).

Stručný   přehled   přírodních   hodnot   CHPV   Albeřic-
ké    lomy,    s    důrazem   na    faunu   obratlovců,    nepodchy-

e    řadu    dalších    charakteri§tických    rostlimých
ivočišných   druhů   a   společenstev.    Přesto   názorně

ilustruje   příi.odovědný   význam   lokality   a   opod§tat-
něně    ji    řadí    mezí    chráněná    území    Krkonošského   ná-
rodního    parku.    Nelze    však    opominout    negativní    je-
vy,    které    na    Albeřické    lomy    a    jejich    okolí    půso-
bí.    Zásadní   dopad   má   již   zmiňované   obhospodařování
lučních    porostů    -    pastva    početného    stáda    skotu    a
hnojení.    Zatímco   spásání   a   sešlap   vegetace   několi-
ka   málo   kusy   dobytka   je   pro   udržení   bohatých   rost-
linných     společenstev     přímo     nezbytným     činitelem,
§oučasná    velikost    a    ustájení    stáda    více    než    200
krav     je     pro     ochi.anné     pá§mo     CHPV     Albeřické     lomy
neúnosná   a   na   přírodní   hodnoty   působí   již   desti`uk-
tivně.    Připočteme-li   §plachy   exkrementů   ustájeného
dot]ytka    a   hnojiv    z   okolních   luk   do   vodních   nádrží
v    lomei=h,    ovlivňuje    pastva    druhotně    i    další    pří-
rodní    složky,    především   obojživelníky.    Navíc    zne-
čištěné    vody    mohciu    významně    narušit    kvalitu    pod-
zemních   krasových   útvarů.

Věřme,    že   dohoda   o   rozumném   hospodaření   v   blíz-



kosti     CHPV     je     reálná     a     dosažitelná     v     nejt]ližší
t)ucloucnosti.    Každé   zaváhání   při    likvidaci   negativ-
ních    vlivů    totiž    přináší    další     narušení    přírodní
rovnováhy     a     vyžaduje     nesrovnatelně     delší     obdot]Í
pro    žácloucí    ot]novení    původního    §tavu.    Nezapomeňme
však,    že    Albeřické    lomy    vznikly    činností    člověka,
a    proto    i    exi§tence    jejich    příi.odního    bohatství
je   na   citlivou   činnost   člověka   stále   vázána.    Zákaz
veškerých    Žásahů    na    území    CHPV    by    znamenal     i    po-
stupný     zánik     nejcennějších     ro§tlinných     a     na     ně
vázaných   živočišných   společenstev.

NĚKTRERÉ    POZNATKY    Z   HISTORIE    ALBEŘIC

Je   pravděpodobné,    že   Albeřice   byly   založeny   Již
během     první     krkonošské     kolonizace     v     pr`ůběhu     13.
století.    Tehcly    vznikly   vůbec   první    vesnice   ve   vý-
chodních   Krkonoších,    jako   například   Maršov   a   pi.ávě
i     Albeřice.     První    písemná     zmínka    pochází     z    roku
1297    a    Albeřice    jsou    tak    nejstarší    uváděnou    obcí
východních   Krkonoš.    Jde   o   latin§ky   psanou   listinu,
kde     majitel     Úpska     (dnešní     Trutnovsko)     Vítek     ze
ŠvátJenic    daroval    křižovníkům    Božího    hrobu    Zderaz-
ského    kláštera    v    Praze    rovněž    obec    Albeřice,     zde
psané     Jako     Alberonis     villa,      tedy     ves     Albeřiců.
Antonín     Prof ou§    ve    svých    MÍstních    jménech    v    če-
chách     odvozuje     vznik     jména     Albeřice     ocl     českého
čeledního     jména,     pocházejícího     z     osobního     jména
Albera,    tecly   ves    lidí   Alberových.    Poněmčením   potom
vzniklo    německé.   jméno    Alberíst     -     Albendorf .     Ně-
mečtí    autoŤi    oclvozují    jméno    Albendorf    od    osobního
jména    Alt)ert    -    tedy    Albertova    ves.    Profousovo    vy-
světlení     je     pravděpodobnější,      i     když     může     jít

Ťídil     lokaci,
du     a     vývoji

i_    pouhý    vý-
najdeme    Wal-
o   rok   pozdě-

o     jméno     lokátora,     Úředníka,     kt
vsi.     0    složitém

ního    jména    Albeřice    nás
užitých    jmen    během    stal

berzice   v   české   listině
ji    v    českém    textu
i   německá    listina
ději    platného    Alb

ze    stejného    roku    je
Ším    známým   užitím    poz-

Ale     už     v     roce     1547     se

jiťele    chalup    a    pozěmků,    z    ja-

v      jiné      německé      listině      hovoří      o      Walwei`žitzi,
v     roce     1556     dokonce     o     Weborzitzích.      Berní     rula
z     roku     1654     uvádí     Albentorff ,     publikace     z     roku
1836    zase   Albendof    ap.

0     dávném    původu    obce    svědčí     i    první     podrobný
katastrální    zákres    z    i`oku    1841.    Z   těchto   krásných
map    můžeme    vyčíst    nejen    nejstai.šÍ    číslování     jed-
notlivých    domů
kého     matei`iálu ly     jednotlivé    části     cha]up    po-
staveny,      ale     na     první     pohled     také     poznáme,      že
Alt)eřice    jsou    tzv.    lánovou    obcí.    Od   každého   stat-

u     či     větší     chalupy     u     hlavní     cesty     nebo     potoka
de     clo    svahu     lán    s    poli,     loukamí     í     lesem    až    na
lavní    hřeben.    Přes    četné    majetkové    slučování    po-

zemků    a    zalesňování    luk    je    toto    patrné    v    Albeři-
cích     clodnes.      Bezpečně     lze     ui.čit,      které     pozemky
k     jednotlivým    usedlostem    patřily.     Takovou    str.uk-
turu      mladší      obce
Úpa    či     Pec    pod    Sn
jsou     Albeříce     na
chodních      Krkonoš

ako      například     Malá
ou,    nemají.    Proto    ne

ŠÍ      samostatné     map
eny     jako     největší

Zajímavá     je     česky     psaná     z
úředníků     o     stavu     ki`konošských
0     Albeřicích     mluví      takto:
jest    oužlabí    a
vzhůru     a     také
vi`chové    jsou

áva     kutnoho
esů     z     i`oku     16

Dále     za      těmi     místy

lol,čky     jsou     na
0     též     vsi     zpi``áva     jest,     že
dříve    než    lesové    z    týchž   hor

táhnoucí    se
í    sti`any    té    vsi

role,    dědiny   a
ostatek     pastvy.
tu     nejstai.ŠÍ     a
v§kých    k    Horám

Kutným    obráceny    byly,     oni    že    v    těch    horách    dŤÍví
mejtili,      uhlí      pálili      a      do      Šmicltepei`ku      (pozn.:
dnešní    Kowary)     do    Slezska    je
vsi     usedlých     s    koňmí     do    40    a    cha
Těžba     dŤeva
dotknout    alb

Jevují     no
Wimmer
založených    os
velmi    stará

kutnohoi`§ké     doly
lesů,     ale    př

vou    vlnu    osadníků

Jest    v   té

ž     nemohla
do    Krko-

se    tu   ob-
..jako      Tippelt,      Thamm      či      Tam,
ohner    ap.,     která    známe    z    nově

dních     Krkonoších.      Naopak
jména    jsou    Lahmei.    či    Lamer

8/    Hoi`ní    Albeřice    s   vápenkou    v    roce    1902    na    f oto-
qrafii    MUDi`.     Wenzela    Lahmera

m
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ávě    zmíněné    pálení    dřevěného    uhlí3el.      Ve     zpl`
slezské    hut

aZo§

vznik
AlbeŤ

jistě
ě     jístě     nedalo     vznik     Albeřicím

přispělo     k     jejich      i.ozvoji.      Hutě
v   polovíně    1.4.    století,    tedy   až    po    vzniku

První     písemná     dohoda     o    dodávkách    dřevě-
lbeřic     dci     dnešních     Kowar     je     z     r.oku

je    i    údaJ    o    hospodářství    v    Albeři-
z p 1. á V a

ch
11

výp

z    roku    1609    uvádí    celkem    48
od
k
t

ství.      V     roce     1841     měly
většínou     zemědělských

ný     nái`ůst     je     mo.žné     vy-
pi`ávě   novými    osadníky,    kteří    se    tu    trvale

ili     po     §končéní     i`ozsáhlých     lesních     těžeb    na
tku     17.     století.     Dci    i.oku     1900     počet    stavení
yvatel   mírně   poklesl

S-   dalším    rozvojem    Albeřic    úzce    souvisí    jejich
přístupnost.      Na     pohleclové     mapě     neznámého     autora
z     clruhé     poloviny      16.      století,      clříve     označované
jako    Huttelova    mapa,    je    zaki`eslena    cesta    i    s    po-
vozem    ze    Sklenařovíc,     přes    Rýchory     a    Mr.avenečník
do     Altieřic     a     slezské     Opawy.      Je     tu     vyobrazen     i
úsek    dnešní    Stai`é    celní    cesty.     I    tím    je    doložena
skutečnost.     že    v    ne
osídlení   se   cest
dou     ohroženým     ú

i`ších     dot)ách     krkonošského
ly    těžko    pŤÍstupným   a    vo-

Když     v     roce      1779     budoucí
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ní     Jana     boudu     do     Velké    Úpy.     0     významu     cesty     clo
sousedního    Německa    svědčí     i    stavba     nové    celnice
a    zároveň   stanice    f inanční    sti.áže   v    letech   1841    -
1844.      Celnice     byla     zrušena     v     roce     1949.      V     roce
1858    byla    "vesnická    ce§ta"    z    Maršova    přes    Albeři-
ce   na   Horní   Lysečiny   přestavěna   na   silnici.    Teprve
potom    se    v    Alt)eŤicích    mohla    ve    větší    míře    uplat-
nít    těžt]a    vápence.    V    roce    1836    jsou    tu   vzpomínány
pouze    dva    vápericové    lomy.     Z    té    doby    se    zachovala
í    kruhová    vápenka    u    Bischofova    lomu.    Tato    zaJíma-
vá     technická    památka    patříla    v     roce     1841     Ignáci
Lahmerovi     a    jistě    sloužila    pouze    pro    uspokojení
místní   spotřeby   vápna.    Zato   koncem   minulého   stole-

áá|ano:áč::u3:šáopem3§vág:3TácMtaiJiťgTorBa.mslchš::š:;:
sice   místním   občanem,   ale   vlastnil   nebo   měl   prona-
Jatu    většinu    z    devíti    tehdejších    lomů.     Vápno    od-
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vozu    asi    do    roku    1930,    ovšem    vápenec    se    tu    lámal
ještě    několik    dalších    let,    aby    se    kámen    vozil    do
Bischofových     pecí     v     Mladých     Bukách.      Po     ukončení
řádného   provozu   albeřické   pece      se   tu   ještě   pozdě-
ji    pálilo    vápno    pro   místní    potřebu.    V   Fieci    se   to-
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ře.      Ovšem     zpět     s     plnými     povozy     museli     jet     Fiřes
Babí    a   Maršov,    kde   se   vybíralo   mýto.

Je    zaJímavé,     že    si    Albeřice    uchovaly    vyloženě
zemědělský     charakter     i     v     době,     kcly     se     ostatní
horské    obce   měnily    na    vyhledávaná    letoví§ka.    Této
skutečnosti   vděčíme   za   uchování   lidové   archítektu-
ry,    která    t)yla    Jinde    v    Ki`konoších    jíž    od    počátku
našeho     století     přizpůsobována     pi.onaJímání     pokojů
hostům     a    poskytování     dalších     služeb.     Tak     i     dnes
v    Albeřicích   najdeme    v    čisté    poclobě   §elské   statky
i    horské    chalupy    přizpů§obené    vysloveně   senařské-
mu    způsobu    hospodaření.    Mezi    t
je     tu    celá    řada    kombinací
stavebních    prvků.     Jako    přík
v    Horních    Albeřicích    čp.     25

sta
sel
vyh

Í     tzv.     šindelový    nebo    také
ýř,    typický   pro   horské   chalupy

Ími    typy
1. o Z 1 i č n ý C h

vést    chal
a    44.    kte

a'zá.i`.oveň-ů§poŤádání     chléva     jako     u     selsk
í.     V     roce     1987     byly     v     Dolních     Albeřic

statek    čp.     11    a   c-ha-lupa    živnostníka    čp.    37
eny       chráněnou       lidovou       archítekturou.       Ve

stejné    době    se    stala    chráněnou    kulturní    památkou
i     boží     muka     se     zajímavým     reliéfem     kalicha     při
Staré     celní     cestč.     Je     to     jen    malý     počinek     při
uchování       jedínečného       krajinného       celku       Albeřic
§    jejími    i'ůznorodými   prvky.

Na     závěr    Vám    předkládáme     dva     příběhy,     o    tom,
co    všechno    se    pŤi     speleologických    výzkumech    může
přihodit.
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V    dot)ě,     kdy    jsem    přišel    do    skupi
intenzívní     výkopové     práce     v     Celní

ny

jezdilo   nás   v   té   době   do   Albeřic   mnoho   a   tak   j§me
často    s     Radkem    makali     sami.     Taková    akce    ve    dvou
vypadala    asi    následovně.    Jeden   dole    v   jeskyni   iia-
b.Íral      polní      lopatkou     mater.iál     do     mlékáren§k
konví,      ktei.é     měly     uříznuté     hrcllo,     nosil     je     ke
konci    šachty    a    připínal    Je    na    lano.     Di.uhý    nahoře
měl    za    úkol    konev    pomocí    rumpálu   vytáhnout   na   po-
vrch,     vysypat     na    haldu     a    opět     prázdnou    spu§tit
dolů.      Vzhledem     k     tomu,     že     Šachta     měla     už     20     m
hloubky   a   plné   konve   vážily   40   až   50   kg,    to   nahoře
nebyla   práce   zrovna   lehká.    Bylo   tŤeba   otočit   §koro
50krát   klikou   rumpálu   než   konev   vyjela   nahoru.    Ani
dole    však    nebyla    žáclná    pohoda.    Materiál    §e    mu§el



nakopat,    byl    samý    kámen    a    Špatně    se    nabíral.     Pak
bylo    třeba    konev    donést    k    lanu,    připojit    ji,     za-
zvonit    nahoru,    vzít    pi.ázdnou    a    tak    neustále   doko-
la.     Přitom    se    ještě    každý    snažil    dokázat,     že    Je
lepší     a     uštvat     toho     di`uhého.     Kclyž     se     nevyskytly
žáclné   komplíkace,    tak    to   vycházelo   akoi'át.    Než    ten
clole    naplnil    a    přivlekl    konev   k    lanu,    tak    ten    ria-
hoře    druhou    vytáhl,    vysypal    a    spustíl    dolů.    Tempo
bylo    vysoké.     U    rumpálu    stál    kbelík    s    vodou,    dílem
na    pití,    dílem   na    polévání    a   chlazení    bubnu.    Dole
se     pracovalo     jen     v     tríku     a     tenké     kombinéze,     a
pŤesto    z     člověka     jen     lilo.     Noi.ma    byla     100    konví
za    den    a    po    50    jsme    §í    vyměňovali    místa    a    jedli.
Ten     dole     však     přece     jen     malou     výhodu     měl.      Když
chtěl      toho     nahoře     pozlobit,      tak     konev     naplnil
řídkým    jílem,     kterého    bylo     clole    plno     a     mohl     si
chvílku   ciddychnout,    neboť   ten   nahoře   zoufale   běhal
s    konví    po    halclě,    mlátil    s    ní    o    zem    a    kameny    ve
snaze   neztratit    tempo   a   konev   co   nejdříve   vypi.ázd-
nit.    Mnohdy    nepomáhalo    nic    a    bylo    třeba    vzít    lo-
patku   a   jíl   z   konve   doslova   vykrájet   ven.

I     oné    soboty     jsme    byli     dva,     s    tím,     že    Pavel
přijde     kolem     poledne     a     pomůže     nám.      Já     jsem     byl
nahoĚe,     Radko    dole    a    pomalu    se    blížilo    stŤídání.
Sluníčko   pěkně   pálilo,    ze   mne   teklo   jako   z   koně   a
kromě     toho     si     Radko     pái`krát     zašpásoval     s     Jílem
v    konví,    takže    jsem    vypadal    jako    indián   na    váleč-
né    stezce.     Koiiev     byla     jíž    skoi.o    v    půlce    šachty,
když    se    zachytila    o    skalní    výčnělek.     To    se    občas
stávalo.     Bylo    třeba    lano    t[ochu    povolit,     zahýbat
s     ním     a     opět     se     mohlo     vytahovat     clál.      Tentokrát
však    konev    byla    uvězněna    pořádně,    nechtěla    nahoru
ani     dolů.     Při     této    manipulaci     bylo     třeba     Jednou
rukou     držet     kliku     rumpálu     a     di.uhou     cukat     lanem.
Rumpál   byl    starý   a   chyběla   mu   základní   bezpečnost-
ní    věc,    a    to    je    západka   s    i`ohatkou.    Chvílemi    jsem
lomcoval    s    lanem    a    nedělo    se    nic.    Ale    potom    udá-
losti   dostaly   pruclký   spád.    Konev   se   uvolnila,   moje
zemdlená     ruka     neudržela     prudké     škubnutí     kliky     a
klíku   Jsem   pustil.    Vtom   okamžiku   se   plná   konev   ří-
tila     v     podstatě     volným    pádem    na    dno    šachty,     kde
byl     Raclko.     Klíka     se     uŽ     chytit     neclala,     tak     jsem
v   zoufalství   chňapl   po   lanku   ve   snaze   ho   v   rukaví-
cích    zabrzclit.    Vzápětí    jsem   si   uvědomil,    že   je   to
velmi     bláhové    počínání,     neboť     Jsem    měl     rukavice
ve    vteřině    propálené.     Otáčky    rumpálu    se    neustále
zvyšovaly     a     v     okamžiku,     kcly     konev     přistála     dole
a   buben   se   odlehčil,    odstředívá   síla   kliky   vyrvala
celý     i.umpál     z     uložení.     Rumpál     se     za     neustálého
otáčení    vzepjal,     ve    vzduchu    otočil    o    90    stupňů    a
klika   mě   několikr.át   bacila   přes   záda.    Potom   rumpál

zmizel     v     šachtě    a     přitom    praštil     do
lu,    který   se   s   rachotem   zavřel.V   růz-

nyc
POS

ozicích   jsem   tančil   na   haldě,    chytaje   se   za
ená    míst-a,     a     zjišťova|,     zda     jsem    přeražen

úplně   nebo   jen   z'části.-V   tomto   okamžíku   se   objevil
Pavel   a   hrubými   výrazy   mě   napadl,    jakto   že   nedělá-
me,    když    už    je    skoro   poledne   a    ještě    nemáme   nasa-
zený     i`umpál     a     otevŤeTiou     šachtu.     Trochu    ho    mátlo,
že   na   jeho   urážky   vůbec   nereaguji   a   dál   se   zabývám
svými    pohmožděnými    částmi    těla.    Konečně,    když   jsem
překonal   první   nával   bolesti,    vrhl   jsem   se   k   Šach-

olů,     co    je    s    Radkem
se    na    Radka    dolů

tě,    otevřel    poklop    a    řval
Přitom    jsem    si    pŤedstavoval,    ja

Šem   mým    předpoklaclům    se    Radko

vní   chví-

všechno   řítí.    Proti
ze    zdola    ozval,    že   je   úplně   v   pořádku   a    vyzvídal,
jestli      Jsem     celý     já.      Teprve     potom     jsem     úplně
zblblému    Pavlovi    vylíčíl,    m    se    stalo.    Za    chvílí
vylezl    Radko    a    vyslechli     jsme,    co    se    dělo    dole.

Radko   si    všiml,    Že   konev   uvázla    a    v
li   chtěl   vylézt   šachtou   nahoi.u   a   uvol
jeskyňářský    smysl    mu    ale    našeptal,    ať
Fiístb    toho    skočíl    na    druhou    stranu    Ša
za    sebou    slyšel,    Jak   se   konev   s    rachotem

ji.    Sestý
nedělá   a

Touž
Ído-

lů.    Z   cli.uhéňo   konc-e   sledoval   při§tání   konve,    potom
násleclovala    sti.ašná    spousta     lana    a    na    závěi.    rum-
pál.    Říkal,    že    jen   čekal,    kdy   dole   pŤi.stanu    i    já.

Z00L0l;   V   P0I]ZEllí

Návštěvy    podzemních    prostor    jsou    téměř    pravi-
delně    provázeny    spoustou    drobných    či    větších    zá-
žitků.      Příjemných     i     těch     méně     oblíbených.      Řada
z   nich   je   spojena   už   s   vlastním   pohybem   v   labyrin-
tu   chocleb,    plazivek,    pTopastí   a   komínů.    Pro   člově-
ka     přivyklého    pouze    chůzi    po    povrchu     rodné    země
jsou    proto    rady    zkušeného    jeskyňáře    nenahraditel-
né.

(vžá,y,,ady,og:    ::::i  .:a   tzmáada;    ::t::, hlkaavmu  sapaá:::';"Sem    vlez    po    pravém    boku    s    levou    riikou    dopře-

m

du."        (Skutečně       nelze       vymyslet       hoi.ŠÍ       způsob?)
"A     pak     dolů     lez     po     břiše     a     hlavou     napřed."

(Nesmysl,      když      to     po      záclech     a     s     nohama     vpředu
jde   nesrovnatelně   líp!)"Tady      vydechní      a      rychle     prolez!"      (Vždyť      se

zadusím !  )
Tak     něJ

mím.      Zpočá
pem    a    mysl

robíhalo     mé     seznamování     s     podze-
sem    podcibné    rady    přijímal    s   odstu-

i_e    patrně    patř
že    k    doménám    vyznavačů    §pel
prolézt    jeskyni    co    nejsložitěj

Ím    způsobem.     Avšak    omyl!

eolo-
itěi-

Hlavu    j§em    neFioložíl    a    bác!     V    očích    se   mi    i`oz-
svítilo,      přestože     světlo     zhaslo.      I     přes     helmu
jsem   cítil,    jak   rychle   dokáže   růst   boule.

Nohama      napřecl      to      Šlo      opravdu      lépe.      Bohužel
pouze    ke    komínu,    kam    se   Šplhá   pohodlněji    s   hlavou
vzhůru.    Je-li    skutečně   pravdou,    že    krkolomné    zdo-
1ávání     jednoduchých    průlezů    je    koníčkem    jeskyňá-
řů,     v    té    chvíli    jsem    patřil    k    nejlepším    z    nich.

u    jsem    se    pro    jístotu    nadechl    aPřed    plaziv
nakonec    pŤece
líky,      rozti`žen

n    i    prolezl.     Pouze    utrhané    knof-
košile     a     odřEmý     hřbet     svědčily

ve   prospěch   dotiře   míněné   průvodcovy   i.ady
Ale    co    by    člověk    neudělal    kvůli    inv

zimujících    netopýrů.     A    navíc,    čím    kompli
vstup    a    horší     orícmtace    v    jeskyni,     tí
tyto    létaJÍcÍ    savce.     Přestože    všechny
jsou    zákonem    chfáněny,    dochází    často    k
iušování      v     dobŤe     přístupných     podzemní
i.ách   a    to   jim   v    žádném   Fiřípadě   nesvědčí.

Avšak     nejen     činnost      člověka,      působící     přímo
nebo    oklikou    přes    znečištěné    prostředí    a    nai`ušené
potravní      vazby,      se     podíIÍ      na      úbytku      netopýrů.

ické     změny,     netopýří
na    vrtochy    počasí    v    zi-

hách    s     r.ychlým    střídáním    teplot    nad    a    pod    bodem
mrazu.       Albeřická      jeskyně      dokáže       zvlášt`      pi`užně

Opomineme-li     g1
jedinci    mohou    d

reagovat     na     takov
portálu
stavou

průběh     zimy     a     od     vstupního
rošpikována     sou-
gmitů    i    stalag-

nátů.
Aní    ta+.o    výzdoba    nám    však    nezabi`ánila    zkontro-

ovat     zclejší     zimoviště    netopýrů.     Výstup    k    otvoru
skyně    mně     pŤipomínal     pohádku     o     skleněné    hoře.

na    to.     že    kouzelné    "stoupací"    ovoce    nahradila
lučená     kolena     a     olámané     nehty.     A     před     vcnoclem

les      rampouchů.      Všechny      vcelku      běžnéhci      tvaru      i
bai`vy.     Jen    jeden    byl    černý    a    visel    od    sti`opu    za
nožičky.      Ohromení      vzápětí      opadlo.      Zblízka      jsme
totiž   poznali   netopýra   čei`ného,    až   na   čumák   a   pal-
c€     předních     končetin     zalítého     v     ledu.      I     mrtvý
netopýr    může    dobŤe    sloužít,    a    tak    Jej    "odlamuje-
me"       pro       potřeby       krkonošského       muzea.       K       našemu
překvapení      však     začíná     ocltávající     rampouch     ožÍ-
vat.     Střídáme    se    v    jeho    zahřívání.     Po    půlhodině

že    netopýr     je    pro-
netopýr    visí    dobře    za-
odce.    Odlétá    i

zeným    k-roužkem,     abychom    ho    pŤíště    poznalí

Fiadkovo     zaklení     signal
buzen.     Led    je    pryč    a    č
kousnutý    do    pi`stu    mého

se    -za    ním    a    v    pi`omočených    overalech
jen   tepleji.




