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Padesát, þi dokonce šedesát let pĜedstavuje dvČ generace, nebo nadprĤmČrnou délku aktivního života
jednotlivce. Tolik tedy uplynulo od objevu a následného odkrytí celých Bozkovských jeskyní.
Popisovat jeskynČ a jejich souþasný provoz je na tomto místČ zbyteþné, odkazuji na elektronické
sborníky Bozkovské jeskynČ a Bozkovské jeskynČ sborník (Nakladatelství Drahokam, Turnov 1987),
kde je citována kompletní literatura.
Úplné zaþátky spadají do roku 1947, kdy se v lĤmku „Na vápenici“ po odstĜelu objevila dutina,
dále zavalená. V tomto místČ zaþalo kutat nČkolik BozkovákĤ, nejþastČji Josef KurfiĜt, Richard Havel
a Josef Dolenský s pĜedstavou, že objeví jeskynČ. Povedlo se. V roce 1957 se jim podaĜilo proniknout
do „BludištČ“, vČtší prostory plné kamenných blokĤ. Dalším objevem, z 18. záĜí 1957, byla „JeskynČ
pĜekvapení“, která již mČla krápníkovou výzdobu.
SvĤj objev oznámili Bozkováci dopisem Prezidiu ýSAV. To povČĜilo výzkumem Krasovou sekci
Spoleþnosti Národního muzea. Vedení se ujal František SkĜivánek. Do Bozkova vyrazili jeskyĖáĜi
v listopadu 1957. Hned první den se jim podaĜilo proniknout kamenitou ucpávkou z jeskynČ
„PĜekvapení“ do dalších prostor tzv. „Listopadové jeskynČ“, kde byla také krápníková výzdoba.
Výzkum byl komplexní a na svou dobu skuteþnČ avantgardní. Geologické mapování vymezilo
rozsah zkrasovČlé þoþky dolomitického vápence. Byla použita elektrická odporová mČĜení a mČĜení
elektrického potenciálu. Výsledná mapa izolinií ukazovala výraznČ vodivé zóny nad dutinami. Byla
oznaþena tĜi perspektivní místa. Zaþalo se kopat. Na sklonku roku 1957 bylo objeveno nejvČtší
podzemní jezero v ýechách - „Jezerní dóm“. BČhem ledna a února 1958 se podaĜilo proniknout do
„Blátivé chodby“. Prokopáním tĜetí vytyþené anomálie se proniklo do „Nové jeskynČ“.
V té dobČ jsme do Bozkova jezdili z Prahy každou sobotu. BČhem víkendových výprav jsme
zmapovali všechny známé jeskynní prostory. Už v roce 1961 bylo jasné, že Bozkovské jeskynČ jsou
dostateþnČ atraktivní pro
zpĜístupnČní. Jejich poloha
mezi
ýeským
rájem
a Krkonošemi dávala nadČji
na
slušnou
a trvalou
návštČvnost.
Zhotovené
mapy a plány se staly
podkladem
pro
zpĜístupĖovací práce. Ty
byly dokonþeny v roce 1968.
2. kvČtna 1969 byly jeskynČ
slavnostnČ otevĜeny pro
veĜejnost. Od roku 1990 jsou
zaĜazeny
do
jednotné
celostátní
organizace
ochrany pĜírody.
Na pĜiložené mapce
Bozkovských jeskyní jsou
kroužkem oznaþeny prostory
objevené
po
ukonþení
prĤzkumu zahájeného v roce
1957, prakticky veškeré
jeskyní dutiny byly v rámci
komplexního
prĤzkumu
objeveny.
Obr. 1 – Mapka Bozkovských jeskyní
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