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REKONSTRUKCE SLOUPSKO-ŠOŠŮVSKÝCH JESKYNÍ

MILOSLAVJANiČEK
Agentura ochrany přírody a krajiny CR, Správa jeskyní Moravského krasu, Svitavská 11/13,678 25 Blansko

1. Úvod

Podzemní systém Sloupsko-šošůvských jeskyní byl vzhledem ke svým přirozeným
několika vchodům od pradávna přístupný a velmi využívaný. Dokladem této skutečnosti
jsou bohaté nálezy z prováděné intenzivní badatelské a výzkumné činnosti při objevování
dalších navazujících jeskynních systémů. Z historických pramenů je všeobecně známo,
že část Sloupské jeskyně byla pro návštěvnickou veřejnost provozována již na sklonku
19. století. Na základě narůstajícího turistického a vlastivědného zájmu bylo zásluhou
významného badatele Moravského krasu, Dr. Martina Kříže, instalováno a poprvé dne
30. července 1881 zprovozněno elektrické osvětlení v Eliščině jeskyni. Křižíkovy oblou
kové lampy v té době daly svým osvětlením vyniknout jeskyni s nádhernou krápníkovou
výzdobou. Podzemní labyrint jeskynních prostor se na základě výsledků badatelské prá
ce postupně rozšiřoval, k čemuž přispělo i objevení Šošůvské jeskyně v roce 1889. Z hle
diska historického vývoje zpřístupňování a provozování jeskyně nelze opomenout na
svou dobu rozsáhlou instalaci elektrického osvětlení jeskyně v roce 1923, jehož malá
část je na přístupu do Stupňovité propasti dodnes zachována. Při současné rekonstrukci
byla v jeskyni nalezena i dobová pamětní deska, kterou jsme u historické části osvětlení
na trvalou upomínku instalovali.

Postupem času, přestože byly průběžně prováděny další práce na úpravách, údržbě
a zpřístupňování Sloupsko-šošůvských jeskyní, bylo zřejmé, že další prodlužování tech
nicky zastaralého zařízení a vybavení jeskyní je na úkor kvality a bezpečnosti provozu.
Z výše uvedených důvodů docházelo od 70. let minulého století k postupnému zkracová
ní původní návštěvnické trasy Sloupsko-šošůvských jeskyní o Černou propast, Riegrovu
jeskyni a chodbu k Průsvitným. Od roku 1995 byla z důvodu bezpečnosti uzavřena i tra
sa od Tří velkých do Brouškovy síně. V této době již bylo rozhodnuto zahájit práce na
zpracování projektové dokumentace, která bude následnou stavební rekonstrukcí řešit
odstranění technických a provozních nedostatků nejen v jeskyni, ale i výstavbu nového
provozního areálu. Vzhledem k rozsáhlému labyrintu podzemního systému byla rekon
strukce jeskyně rozdělena na dvě části a to Sloupská část s novým východem přes jesky
ni Kůlna a zbývající část Šošůvské jeskyně.

Po nezbytném zpracování projektové dokumentace, projednávání, připomínkování
a následném povolovacím řízení byla první etapa rekonstrukčníchprací (ve Sloupské
části jeskyně) zahájena v polovině února 1997. Ve správním řízení vydal Referát regio
nálního rozvoje Okresního úřadu v Blansku "Rozhodnutí", kterým za stanovených pod
mínek o státní památkové péči umožnil provádění stavebních úprav v jeskyni Kůlna,
která je evidována v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republi
ky pod registračním číslem 7036, čímž se na objekt vztahují příslušná ustanovení a před
pisy státní památkové péče.
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K odbornému dohledu a provádění paleontologického výzkumu v průběhu stavebních
prací v jeskyni byla uzavřena smlouva s Moravským zemským muzeem v Brně. Při pro
vádění stavebních prací bylo rozhodujícím faktorem použít takové technologické postu
py, které šetrným zásahem umožní dosáhnout požadovaného výsledku a tím respektovat
stanovené podmínky ochrany přírody, které příslušným "Rozhodnutím" vydala Správa
chráněné krajinné oblasti Moravského krasu (CHKO MK) v Blansku. Práce na 1. etapě
rekonstrukce jeskyně byly ukončeny a zkolaudovány v měsíci říjnu 1997.

Předpokládané záměry II. etapy rekonstrukcejeskyně a jejich rozsah vyžadoval pod
statně širší odbornou spolupráci než tomu bylo v 1. etapě. Součástí příprav bylo upřesně
ní projektové dokumentace, která mimo jiné řešila vyražení spojovací štoly od Černé
propasti do prostoru Stříbrné chodby. Přesto, že tento návrh se zpočátku jevil jako ne
reálný, nacházelo se stále více důvodů k jeho realizaci. Zejména očekávané zlepšení pro
vozních podmínek při pohybu návštěvníků na okružní trase v Šošůvské jeskyni, což
souviselo i se záměrem změny původního východu z jeskyně u hotelu Broušek na nový
východ jeskyní Kůlna, který byl zbudován v rámci 1. etapy rekonstrukce jeskyně.

Výše uvedený návrh dále předpokládal zlepšení parametrů komunikačního propojení
zokruhováním podzemních inženýrských rozvodných sítí a zejména zlepšení ovzduší
v dosud uzavřených koncových partiích Šošůvských jeskyní, zvláště u Černé propasti.
Systém navíc vytvářel reálné předpoklady možného využití dopravního prostředku k pře
pravě návštěvníků po prohlídkové okružní trase s možností nástupiště ve Stříbrné chodbě
a zastávkou s pěší návštěvnou Brouškovy síně, Riegrovy jeskyně a následnou zastávkou
u Černé propasti.

Rekonstrukce šošůvské jeskyně byla činnost prováděná hornickým způsobem, proto
se při zpracování projektu vycházelo ze zákona Č. 440/1992 Sb. o hornické činnosti, vý
bušninách a státní báňské správě, §3 Činnost prováděná hornickým způsobem, odsta
vec f, práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu.
Dále se v projektu plně respektovala Vyhláška ČBÚ Č. 55/1996 o požadavcích k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hor
nickým způsobem v podzemí.

2. Práce provedené v rámci
II. etapy rekonstrukce v Šošůvské jeskyni

Stříbrná chodba - jih
Stavební práce navazovaly na rekonstrukci 1. etapy Sloupských jeskyní. V chodbě byla

upravena betonová počva cementovým potěrem. Bylo provedeno vybourání stávajících
schodišť, odstraněno velké množství sedimentů a počva upravena betonem ve spádu do 6°.

Kaple
V objektu byla vybourána stávající počva i se schody a stávajícím zábradlím. Počva

byla upravena cementovým betonem ve spádu do 6°. Nové schodiště bylo osazeno zá
bradlím z nerezové oceli.

Východ
Ve východu byly osazeny nové dveře z nerezové oceli. V chodbě byla provedena be

tonová jímka včetně nové betonové počvy a staré jímky byly zasypány.

Šošůvská jeskyně
V chodbě bylaprovedena nová betonová počva ve spádu do 6°, dvě nové betonové

jímky a staré byly zasypány.
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Riegrova síň
V chodbě byla provedena nová počva s betonovým potěrem, vybouráno schodiště

a nahrazeno novým a osazeno zábradlím z nerezové oceli.

Brouškova síň
Byla celá opravena novým betonovým potěrem včetně chodby k Průsvitným krápníkům

a na konci opatřena nerezovým zábradlím. V prostoru před Brouškovou síní bylo vybudo
váno nástupiště pro budoucí vlakovou dopravu. To si vyžádalo přibírku sedimentů ve stěně
v celkovém výškovém profilu v délce asi 22 m a množství asi 42 m-'. Chodba k Černé pro
pasti byla přibrána ve spádu asi 6° a v celé délce opatřena novým betonovým povrchem.

Černá propast
Před ústím do Černé propasti byl vyražen portál pro spojovací štolu. V přístupu k pro

pasti byly opraveny betonové podlahy a osazeno nové nerezové zábradlí. Byla demonto
vána stará ocelová konstrukce s vrátkem na můstku nad propastí a můstek opraven. Byla
nasvícena propast ve spodní části. Bylo vybudováno nové nástupiště pro budoucí vlako
vou dopravu v prostoru Spojovací chodby u Černé propasti o ploše asi 30 rn2.

Spojovací štola
Byla ražena úpadní ze strany Stříbrné chodby v celkové délce asi 120 m. Hrubý profil

štoly l,4x22 m. Počva je opatřena Iitým betonem. Ražba štoly se prováděla bez výztuže.
Štola je uzavřena z obou stran nerezovými větrnými dveřmi. Na ražbu štoly, trhací práce
malého rozsahu, odvoz rubaniny a vrtání byly vypracovány samostatné technologické
postupy.

Po celé rekonstruované trase byly vybourány staré a položeny nové betonové žlaby
pro elektrické kabely, oplachovou vodu atd.

3. Zamýšlená doprava elektrovláčky

Navržená koncepce dopravy návštěvníků vybudováním atraktivní trasy v Šošůvských
jeskyních předpokládá vybudování bezkolejové dopravy vedené v jeskynních chodbách
po betonové počvě se střední vodící lištou. Tato doprava bude elektromotorová, okružní,
v délce asi 800 ITI. Bude se jednat o soupravu kolových vozíčků tažených elektromotoro
vým tahačem. Počva, která je opatřena běžným betonovým povrchem s vodící drážkou
uprostřed, bude vhodná i pro běžnou chůzi.

Záměr dopravy v Šošůvské části jeskyně je koncepčně řešen v souhrnné části projek
tové dokumentace "Rekonstrukce Sloupských jeskyní" z roku 1996, který byl povolen
stavebním úřadem v Blansku dne 30. 4. 1997, č. j. SÚ SR 152/97. V rámci stavebního ří
zení vydala Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras dvě Rozhodnutí, jedno je ze
dne 18. 1. 1997 zn. 1107/96/Ba a druhé ze dne 25.4. 1997 Zt1. 1025/95/Ba, ve kterých
souhlasila s celkovým řešením rekonstrukce Sloupsko-šošůvských jeskyní.

Stavební úpravy návštěvnické trasy pro uvažovanou dopravu jsou již provedeny s po
třebnou šířkou trasy a povoleným spádem. V několika místech, tj. U tří velkých, U kosti,
v chodbě mezi Kaplí a síní U tří velkých jsou profily zúžené a budou se řešit až při vlast
ní realizaci dopravy.

4. Závěr

Rekonstrukční práce v Šošůvské jeskyni prováděla firma EREBOS s. r. o., Malé Sva
toňovice jako hlavní dodavatel. Subdodavatel - firma VH DEVON s. r. o., Sloup a firma
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HAS K Blansko. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Praha. Celková cena investiční akce činila 14982450 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce II. etapy společně s rekonstrukcí 1. etapy a nové provozní budovy a ce
lého areálu podstatně zvýšila atraktivnost a návštěvnost ve Sloupsko-šošůvských jesky
ních, zejména však umožnila našim tělesně postiženým spoluobčanům zhlédnout
z vozíčků podstatnou část Sloupské jeskyně (bez propastí) a Šošůvskou jeskyni.

228 


