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Úvod: 
Cílem této práce je poukázat na význam pseudokrasových jeskyní v Labských pískovcích z mnoha 
hledisek. V naprosté v�tšin� jde o jeskyn� nep�ístupné ve�ejnosti a to jak z hlediska bezpe�nosti, tak 
z hlediska nesnadného p�ístupu do t�chto jeskyní. 

Ve své práci jsem se zam��il na téma, které není p�íliš probádané a je neprávem pon�kud 
opomíjené i mezi širší v�deckou ve�ejností. Krom faktu, že trávím mnoho �asu v Labském údolí, 
protože se zabývám skalním lezením a speleologií, m� k výb�ru tohoto tématu vedla touha objevit 
n�co nového a poznat nepoznané.  

Pod pojmem jeskyn� si v�tšina z nás jist� vybaví krasové jeskyn� s nádhernou výzdobou krápník�, 
závoj� a br�ek známé z Kon�prus, nebo Moravského krasu. Málokdo již však ví, že existují také tzv. 
pseudokrasové jeskyn�, které jsou zpravidla menší, mén� zdobené, bez krápník�, v nekrasových 
horninách, a hlavn� vznikající jinak než klasický kras. 
 
Základní rozdíly: 
Kras: Soubor povrchových i podzemních jev� vzniklých v rozpustných pevných horninách (solích, 
vápencích). Název vznikl podle hornatého území Carsus nebo Kras na jihozápad� Slovinska.  
D�lí se na povrchový kras, na podzemní kras a propasti.
 
Pseudokras: Je typ reliéfních forem, v n�mž jsou krasové tvary vytvo�eny v nekrasových horninách. 
Nej�ast�ji se jedná o mechanickou a tektonickou �inností vytvo�ené rozsedlinové jeskyn� a propasti, 
su�ové a blokové labyrinty, erozní p�evisy, brány, tunely i dutiny vzniklé zv�tráváním. Mohou vznikat 
prakticky ve všech typech hornin, nej�ast�jší jsou však v pískovcích a jim p�íbuzných horninách. 
 
Ochrana:  
O ochran� jeskyní pojednává  § 10 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny. Vedle této 
p�ímé ochrany mohou být jeskyn� chrán�ny jako sou�ást n�které z kategorií zvlášt� chrán�ných území 
(p�írodní památka, národní p�írodní památka, p�írodní rezervace, národní p�írodní rezervace, chrán�ná 
krajinná oblast, národní park). Nebo mohou být sou�ástí významného krajinného prvku, územního 
systému ekologické stability �i p�írodního parku. M�že se na n� také vztahovat ochrana biotopu 
zvlášt� chrán�ného �i ohroženého druhu rostlin, nebo živo�ich� (na p�íklad netopý�i a vrápenci).  

V sou�asné dob� je podán návrh na vyhlášení NPR (Národní p�írodní rezervace) Ka�on Labe, kde 
se s ochranou jeskyní v Labském údolí po�ítá. 
 
Pseudokrasové jeskyn� na území �R: 
Nejvýznamn�jší oblasti, co do výskytu pískovcových pseudokrasových jeskyní v �eské republice, jsou 
zejména tyto: Broumovská vrchovina, Beskydy, Labské pískovce a �eský ráj. 

Asi nejznám�jší, nejvíce zmapovaný a nejvíce biologicky prozkoumaný je v sou�astné dob� 
pom�rn� medializovaný systém Poseidon, který se nachází v labyrintu pískovcových v�ží Teplických 
skal (Broumovská vrchovina). 
 
�len�ní pseudokrasových jeskyní: 
Jeskyn� rozsedlinové – vznikají gravita�ním odsedáním skalních blok� v okrajích plošin nebo na 
svahu v závislosti na svislé nebo vodorovné puklin�. P�i pohybu vzniká prostora, v�tšinou úzká a 
vysoká, s p�í�ným profilem ve tvaru V nebo A, dle zp�sobu pohybu blok�. Takto vznikají i dlouhé 
prostory chodbovitého charakteru, nebo pom�rn� hluboké a úzké prostory propas�ovitého charakteru. 
Jeskyn� su�ové - jsou specifickou skupinou pseudokrasových jeskyní vzniklých v blokových 
akumulacích na dnech roklí a ka�on� nebo na úpatí skalních st�n �i v balvanových proudech. Jeskynní 
dutiny mezi balvany mají nepravidelný tvar p�i �astém st�ídání v�tších i zcela t�sných prostor. �asto 
jimi m�že protékat nap�. podzemní tok. 
Jeskyn� puklinové - jsou to svislé, úzké prostory s r�znou délkou; vznikají na puklinách �i 
puklinových zónách a p�i jejich rozši�ování vlivem zv�trávání a odnosu hornin, nap�. erozí. 
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Jeskyn� vrstevní – vytvá�ejí se zv�tráváním a odnosem mén� odolných vrstevních poloh, prostory jsou 
v�tšinou nízké, r�zn� široké a dlouhé (nap�. skaní p�evisy). 
Jeskyn� kombinované - do této skupiny náleží zbývající jeskynní tvary, na jejichž vývoji se podílí více 
�initel�. Výsledný tvar se pak morfologicky blíží nejmén� dv�ma z výše uvedených typ� jeskyní. 
�astou kombinací v Labských pískovcích bývá kombinace puklinové a vrstevní jeskyn�, puklinové a 
su�ové jeskyn� nebo nej�ast�ji rozsedlinové a su�ové jeskyn�. 
 
Obtížnostní klasifikace pseudokrasových jeskyní: 
Jesky�á�i �lení pseudokrasové jeskyn� podle obtížnosti sestup� na jejich dno. Jde o klasifika�ní 
stupnici p�evzatou ze sousedního Saska, kde se rozd�lují sestupy podle obtížnosti od 0. do 5. stupn�.  
0. st. = Voln� pr�chozí jeskyn�,…postupné zvyšování obtíží… , 5. st. =  Extrémn� t�žké, úzké 
plazivky a komíny, dlouhá a úzká místa (ší�ka pouze kolem 25 cm). 
 
Pseudokrasové jeskyn� Labských pískovc�: 
Labské pískovce se za�aly vytvá�et p�ed více než 95 miliony lety, v geologickém období zvaném 
svrchní k�ída. Jsou vlastn� poz�statkem druhohorního mo�e. Sedimentací se vytvo�ila p�es 300 m silná 
pískovcová deska. Erozí a tektonickými pochody v ní za�aly vznikat strže a posléze i jeskyn�. 

Co do po�tu i rozm�r� jeskyní je nejd�ležit�jší oblastí severních �ech práv� D��ínská vrchovina. 
Na území CHKO Labské pískovce a zejména v Labském údolí se nachází oblast  s nejv�tší 
koncentrací jeskyní v severních �echách v�bec.  

Lokalita kterou jsem se zabýval je Labské údolí od D��ína ke H�ensku. Zejména pak jeho 
pravob�ežní �ást, kde má speleologie více jak stoletou tradici. Do sou�asné doby zde bylo objeveno 
více než 50 pseudokrasových jeskyní. Pro tuto lokalitu jsou typické rozsedlinové a puklinové jeskyn�, 
vznikající p�edevším vlivem posunu obrovských skalních blok� sm�rem do údolí Labe. Dále se zde 
vyskytují su�ové jeskyn�, �asto v kombinaci s rozsedlinovými. 

Zdejší jeskynní klima bývá pom�rn� stabilní. Vyzna�uje se nep�ítomností slune�ního zá�ení, 
vysokou vlhkostí a relativn� stálou teplotou. V zim� jeskyn� do svého nitra obvykle nasávají okolní 
chladný vzduch, který se uvnit� oh�ívá a vystupuje ven, na povrch. Tento jev je možné u n�kterých 
jeskyní pozorovat, jako oblaka páry vystupující z ústí jeskyn�. V lét� tento proces probíhá opa�n�, 
teplý letní vzduch se v jeskyních ochlazuje a vystupuje ven jako studený. 
 
Flóra:  
Rostliny se v jeskyních prakticky nevyskytují, nebo� jim zde chybí sv�tlo k fotosyntéze. 
V blízkosti ústí do jeskyní se ale �asto m�žeme setkat s d�ípovi�níkem zpe�eným (Schistostega 
pennata). Jde o mech rostoucí pouze na místech krytých p�ed sluncem. Jeho prvoklí�ek velmi dob�e, 
žlutozelen� odráží sv�tlo. Práv� tento druh mechu dal nejspíš za vznik pov�stem a pohádkám o 
nesmírných pokladech, nacházejících se v nitrech pískovcových skal. 

Specialitou pískovcového pseudokrasu jsou tzv. ko�enové útvary. Vytvá�ejí se ze stromových 
ko�en�, které pror�stají do jeskyní a pod skalní p�evisy. Jde o husté spleti jemného ko�ání vyrážejícího 
z mate�ního ko�ene stromu vzh�ru proti skapové vod�. Mohou tvo�it útvary p�ipomínající stalagmity a 
stalagnáty.  Jejich výskyt je vázán p�edevším na lokality kvádrových pískovc�. Ko�enové útvary se 
sledují a evidují. K 31.10. 2007 bylo na území �R evidováno 185 ko�enových útvar�, ve zbytku sv�ta 
pak evidováno pouze 79 ko�enových útvar�. 
 
Fauna:  
Živo�ichy, kte�í se vyskytují v jeskynních prostorách m�žeme rozd�lit na:  troglobionty ( žijí výlu�n� 
v jeskyni a jsou k tomu také morfologicky p�izp�sobeni), troglofily ( k jeskynnímu životu nejsou p�íliš 
morfologicky p�izp�sobeni, ale tráví zde v�tšinu života v�etn� rozmnožování) a trogloxeny ( v jeskyni 
pouze hostují, tráví zde nap�. ur�itou ro�ní dobu, používá jeskyni jako úkryt…atd.). Zatím se však 
prakticky neprokázalo, že by byl n�jaký živo�išný druh absolutn� vázán na pískovcové jeskyn�. 
 
Obratlovci:  
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P�edevším jsou jeskyn� vyhledávány �etnými druhy netopýr� a vrápenc� jako zimovišt�. V jeskyních 
labského údolí byl prokázán výskyt zejména t�chto druh�: 
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), Netopýr velký (Myotis myotis), Netopýr vousatý (Myotis 
mystacinus), Netopýr ušatý (Plecotus auritus) Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus), Netopýr 
Brandt�v (Miotis brandtii) 
 
Na našem území dnes již vyhynulí obratlovci: Medv�d hn�dý (Ursus arctos), jehož lebka byla 
nalezena v 70. letech 20. století v jeskyni Medv�dí dóm pod Labskou Strání. 
 
Bezobratlí:  
Meta temnostní (Meta menardi) : Pavouk obývající podzemní prostory a jeskyn� (zejména v blízkosti 
vstup�), vyhledává temno a stálou teplotu. V jeskyních se i rozmnožuje, samice tká charakteristické 
kokony, které jsou �asto vid�t p�ichycené na stropech jeskyní. 

Koník jeskynní (Troglophilus neglectus) : Unikát! Byl objeven pom�rn� nedávno. V �R se 
vyskytuje pouze ješt� na jedné lokalit� na Morav�. Jde pravd�podobn� o poz�statek teplejšího období 
doby meziledové, ve které se do �eské kotliny za�al ší�it z jižní Evropy, kde tento koník žije p�irozen�. 
Nejsevern�ji byl zatím zjišt�n ojedin�le v  jižním  Rakousku. Proto jsou nyní Labské pískovce místem, 
kde má nejsevern�jší hranici svého areálu. 

Jsou zde zastoupeny i n�které rody brouk�. Na p�íklad dle rozboru pasti R. Mlejnka (umíst�né 
v období od 20.11.2006 do 11.6.2008 v Ledové jeskyni v údolí Suché Kamenice) byl zcela dominantní 
rod Catops (�ele� Leiodidae), dále to byl rod Quedius (�ele� Staphylinidae) a rod Cryptophagus 
(�ele� Cryptophagidae). 
 
Paleontologie: Z paleontologických nález� lze velmi spolehliv� datovat období vzniku sediment�. 
�asto m�žeme v jeskyních objevit zkamen�liny nap�. mlž� Inoceramus labiatus a   Inoceramus 
Lamarcki. 
 
�ícení skal: 
Odsedání a naklán�ní skalních blok� je p�irozeným p�írodním procesem, díky kterému se utvá�í nejen 
rozsedlinové jeskyn�, ale i celkový krajinný ráz Labského údolí. Tento jev má však pro �lov�ka i 
zna�n� negativní vliv v podob� ohrožení život� lidí, obytných dom� a komunikací, vlivem �ícení 
skalních blok�. To potvrdilo i katastrofické z�ícení skalního bloku, ke kterému došlo 20. b�ezna 1978 
na úseku Loupežnická jeskyn� – Pytlácká jeskyn� – Medv�dí dóm, kde 2700m3 kamene zni�ilo 
vzrostlý les a na n�kolik m�síc� vy�adilo z provozu silnici D��ín – H�ensko. K ob�tem na životech 
nedošlo pouze díky velké shod� náhod. D�ležité je t�mto katastrofám p�edejít, což lze pouze 
pozorováním a m��ením posun� skalních blok�. Významným indikátorem posun� jsou práv� 
pseudokrasové jeskyn�, kde lze velmi dob�e pozorovat, jak skalní masiv „pracuje“. Na základ� 
inženýrsko-geologických pr�zkum� se pak provádí stabilizace skalních blok� vhodn� zvolenou 
metodou (nap�. injektáž), uvol�ování, rozbití blok�, nebo v krajním p�ípad� i odst�el avšak pokud 
možno vždy s ohledem na ochranu p�írody.  
 
Návšt�vnost jeskyní v Labském údolí: 
Jakýsi obrázek o návšt�vnosti jeskyní v Labském údolí poskytují grafy 1 a 2 v p�íloze této práce. 
Návšt�vnost lze relativn� dob�e sledovat pomocí s�ítání zápis� v návšt�vních knihách, které jsou 
prakticky v každé objevené jeskyni. Knihy se umis�ují na samé dno jeskyn� do vod� odolné krabi�ky. 
Po zdolání sestupu je ctí každého návšt�vníka se do knihy podepsat, v�etn� uvedení data sestupu a 
jesky�á�ské p�íslušnosti. Informace jsem �erpal z návšt�vních knih nejnavšt�vovan�jších jeskyní - 
Loupežnické a Pytlácké jeskyn� pod Labskou Strání. Loupežnická jeskyn� byla objevena dle 
oficiálních údaj� v roce 1895, Pytlácká o n�co pozd�ji - v roce 1911. Jak názvy napovídají, je velmi 
pravd�podobné, že tyto jeskyn� (nebo jejich �ásti) byly využívány k úschov� pašovaného zboží, nebo 
pytlácké ko�isti. Každopádn� se v sou�astné dob� jedná o nejoblíben�jší cíl návšt�v amatérských i 
profesionálních speleolog�. 
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Z grafu je z�ejmé, že naprostou v�tšinu návšt�vník� tvo�í N�mci. �eši jsou se zna�ným odstupem 
až na druhém míst�. Je to dáno zejména faktem, že v Sasku má jesky�á�ství dlouholetou tradici. Velké 
množství jeskyní v Labském údolí bylo objeveno bu� Saskými jesky�á�i, nebo p�vodními sudetskými 
obyvateli, kte�í oblast opustili po roce 1945. 
 
Objevy: 
Na pravém b�ehu Labe se zabývám p�edevším objevováním a mapováním nových jeskynních prostor. 
Existence jeskyní se dá vytušit z morfologie terénu. Jestliže je podez�ení na možnost p�ítomnosti 
podzemních prostor, pak už sta�í „jenom“ najít vstup. U toho to ale bohužel v naprosté v�tšin� p�ípad� 
kon�í, protože vstup bu� nemusí existovat, nebo je tak úzký, že do n�j není fyzicky možné proniknout. 
Když se však poda�í vstup najít a do neznámého prostoru prostoupit, jde o nepopsatelný objevitelský 
zážitek. Následuje pojmenování nové jeskyn�, mapování, fotodokumentace a biopr�zkum.  Objev se 
následn� oznámí správ� CHKO Labské pískovce, která ho zanese do své evidence. 
 
N�které objevy, na kterých jsem se p�ímo podílel: 
 

1. Plochá jeskyn�  
- Objevena : 12.4. 2008, J. Kukla, J. Hadaš, P. Henke 
- Typ: Kombinovaná jeskyn� (rozsedlinová + puklinová) 
- Zajímavost: Prokazateln� první sestup do t�chto jeskynních prostor. 
- P�írodní zajímavost: Místnost nízká cca 50 cm avšak rozlehlá do stran až deset metr�. 

Je tvo�ena horizontální geologickou puklinou (není p�íliš obvyklé).  
 
 

2. Jeskyn� Labských kameník� 
- Znovuobjevena: 28.4. 2007, J. Kukla, J. Kukla st. 
- Typ: kombinovaná jeskyn� (su�ová + rozsedlinová) 
- Zajímavost: Nejv�tší z námi objevených jeskyní. Nález starého kamenického ná�adí 

z po�átku 20. století. Jeskyn� po dobu minimáln� 80 let bez návšt�vy lidí. 
- P�írodní zajímavost: Denivelace (výškový rozdíl v sestupu) 20 m. V jeskyni je hezky 

utvo�ená  pseudokrasová výzdoba podobná nickamínku, a útvary vykrystalizovaných 
solí. 

 
 

3. Kabinet p�írodov�dy 
- Objevena: 28.12. 2007, J.Kukla, J. Kukla st. 
- Typ: Rozsedlinová jeskyn� 
- Zajímavost: Mnoho p�írodních zajímavostí na velmi malé ploše. 
- P�írodní zajímavost: Zimovišt� vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), 

v minulém roce zde byly 3 kusy. Výskyt dvou ko�enových stalagnát� (zatím jediné 
známé na pravém b�ehu Labského údolí). V�tší výskyt Mety temnostní (Meta menardi). 

 
Záv�r: 
Pseudokrasové jeskyn� byly až do sou�astné doby zna�n� opomíjeny a stály dlouhou dobu ve stínu 
jeskyní krasových, jejichž výzdoba bývá mnohem pest�ejší a �lenit�jší. Jak je však patrné z nov� 
probádaného jeskynního systému Poseidon v Teplických skalách, jedná se o mimo�ádn� zajímavý 
p�írodní fenomén, který si zaslouží naši pozornost. Ve své práci jsem se snažil shrnout dostupné 
poznatky o pseudokrasových jeskyních v Labských pískovcích a p�iblížit tuto problematiku širší 
ve�ejnosti.  

V sou�astné dob� stojíme na po�átku velké cesty objevování a poznávání pseudokrasových 
jeskynní, která bude vyžadovat dlouhodob�jší systematický výzkum. S každou nov� objevenou jeskyní 
získáváme další a další poznatky, které nám pomáhají poznat blíže tajemný podzemní sv�t a jeho 
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zákonitosti. Nesmíme zapomínat, že chceme li n�co chránit, musíme v�d�t co máme chránit. A proto 
je mapování a objevování pseudokrasových jeskyní tolik d�ležité. 
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P�ílohy: 
 
1) Graf 1 – Návšt�vnost v Loupežnické jeskyni podle m�síc� 
2) Graf 2 – Po�ty vstup� do Loupežnické jeskyn� u Labské Strán� 
3) Sou�ástí této práce je po�íta�ová prezentace v POWERPOINTU obsahující fotodokumentaci.
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P�ílohy 
Graf 1: 

Návšt�vnost v Loupežnické jeskyni podle m�síc�
(Data z jeskynní knihy v období od 10. prosince 2006 do 31. �íjna 2008.)
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Graf 2:  

Po�ty vstup� do Loupežnické jeskyn� u Labské Strán�
(Data z jeskynní knihy v období od 10. prosince 2006 do 31. �íjna 2008.)
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330 osob
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