
Klub českých turistů Queer

Neděle 23. června 2013 ve spolupráci s Charlie o.s.

Koněpruské jeskyně

Sraz: Srbsko, žst.: 12:05  – konečný sraz.
Doporučujeme společný odjezd vlakem Os 8828 z Praha - hlavní nádraží v 11:20. Sraz k nákupu
skupinové jízdenky 11:05 dole před ČD centrem.

Trasa: cca 15 km

Předběžný popis trasy: 
Ze Srbska vystoupáme po žluté turistické značce do Koněprus k jeskyním. Odtud přes Aksamitovou
bránu a vyhlídku Jelínkův most - Kotýz přijdeme na rozcestí se zelenou turistickou značkou, po
které půjdeme kolem kamenolomu přes obec Jarov, kde již budeme klesat do Berouna.

Zajímavosti na trase:
Koněpruské jeskyně jsou  nejdelší  jeskynní  systém v  Čechách.  Jedná se  o  rozsáhlý třípatrový
jeskynní systém budovaný v devonských vápencích s výškovým rozdílem mezi jednotlivými patry
asi 70 m. Nejdříve bylo objeveno v roce 1950 střední patro jeskyní, a to zcela náhodou, při odstřelu
v  místním  lomu.  Koněpruské  jeskyně  byly  z  větší  části  zpřístupněny  v  roce  1959.  Rozlohou
nejmenší je horní patro a nejrozsáhlejší je střední patro. Spodní, nezpřístupněné patro leží v hloubce
asi 70 m pod povrchem a má charakter chodbovitého systému. Bylo vytvořeno dešťovou vodou,
která do něj proniká komíny a puklinami a postupně rozpouští  vápencovou horninu, čímž dává
vzniku krasu a krasových jevů. Zvláštností jsou zde tzv. Koněpruské růžice, které obsahují opál. V
systému Koněpruských jeskyní bylo nalezeno velké množství zvířecích kostí z doby před 600 000 –
13 000 lety a také lidské kosti patřící druhu Homo sapiens sapiens staré asi 13 000 let. Někdy v
letech 1469 – 1472 byla v horním patře v činnosti penězokazecká dílna, ve které se vyráběly falešné
mince. Vchod do jeskyní se nachází asi 50 m nade dnem bývalého Houbova lomu a vstupuje se jím
do středního patra jeskyní.  Po vstupu se prochází Spallanzaniho jeskyní,  jeskyní u Varhan, kde
stalaktity  vydávají  různé  tóny  a  Kuklovým  dómem.  Návštěvníci  projdou  kolem  Letošníkovy
propasti (byla tak pojmenována po Vlastimilu Letošníkovi, který se v ní během výzkumů po objevu
jeskyně zřítil z výšky 12 metrů a zlomil si nohu) hluboké 27 m, navštíví Staré chodby a dojdou do
Proškova dómu, který je nejkrásnější jeskynní prostorou se sintrovým jezírkem a Koněpruskými
růžicemi.  Dále  následuje  Pustý  dóm  s  kopiemi  některých  kosterních  nálezů  zvířat  a  několika
kosterních pozůstatků pravěké ženy a Petrův dóm se vstupem do Petrbokovy jeskyně pojmenované
po  speleologovi  J.  Petrbokovi.  Právě  v  Petrbokově  jeskyni  byla  v  únoru  2007  objevena  nová
jeskyně, v níž byly navíc objeveny kosterní pozůstatky jeskynního medvěda, starého 800 tisíc let.
Prohlídka končí stoupáním po točitém schodišti do svrchního patra jeskyní - Mincovny, odkud se
vychází ven.

Jízdné: Kalkulováno pro skupinovou jízdenku pro 10 osob, všichni s tarifním pásmem Praha.
Tam: 23 Kč, zpět: 28 Kč.

Vstupné: Zájemci se volitelně mohou zúčastnit 60 minutové prohlídky Koněpruských jeskyň za 
cenu vstupného: 130 Kč plné / 60 Kč student. Ostatní mohou mezitím využít tamní občerstvení.

Vybavení: Pevná obuv, osobní doklady, svačina.

http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/konepurske-jeskyne/


Upozornění: Akce se koná za každého počasí. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost.

Zdroj: Wikipedia, mapy.cz
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