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Graf 1. Celková návštěvnost jeskyní ČR za období 2006–2015. Zpracovala Daniela Bílková
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dávky (Roed v mS/rok). Za celou dobu sledo-
vání se radiační expozice pracovníků nikdy ani 
zdaleka nepřiblížila ke stanovené nebezpečné 
hranici.

Propagace, publikace, 
mezinárodní spolupráce
Prezentace jeskyní, jako významná součást 
mezinárodního cestovního ruchu, vyžaduje 
permanentní propagační a informační činnost 
v co nejširším spektru médií. Správa jeskyní 
však vydává i populární a odborné publikace. 
Ročenka Zpřístupněné jeskyně každoročně 
informuje o výsledcích práce, které doplňuje 
aktuálními zajímavostmi. Do chudého spektra 
odborné literatury vstoupila správa jeskyní edicí 
Acta speleologica s prostorem pro rozsáhlejší 
monotematické práce. Na knižní trh dala repre-
zentativní knihu Zpřístupněné jeskyně České 
republiky a velmi úspěšnou příručku Naši neto-
pýři. Ještě pod hlavičkou AOPK ČR pracovníci 
správy jeskyní vydali první soupis a přehlednou 
mapu krasu a jeskyní ČR (1 : 500 000) a edi-
torsky zpracovali 13. díl edice Chráněná území, 
věnovaný jeskyním. Byl to první ucelený soupis 
krasových území a jeskyní České republiky 
v historii. Posledním, velmi praktickým  počinem 
je aplikace pro chytré telefony, která je ke sta-
žení přes QR kód nebo Google Play. Obsahuje 
informace o zpřístupněných jeskyních od navi-
gace příjezdu přes plánek jeskyně až po výklad 
průvodce. Postupně jsou přidávány jazykové 
mutace. Internetové stránky správy jeskyní 
umožňují uživatelům přístup k pravidelným 
týdenním svodkám informací o krasu, jeskyních 

a podzemí ze všech dostupných médií pro-
střednictvím souborů zvaných „speleostřípky“ 
a „speleotýdeník“.

Jako jeden ze zakládajících členů Mezinárod-
ní asociace zpřístupněných jeskyní ISCA se 
správa jeskyní angažuje i v mezinárodní spolu-
práci. Dlouholeté je velmi úzké partnerství se 
Správou slovenských jaskýň (Správa jeskyní ČR 
vznikla po jejím vzoru), pravidelná spolupráce 
je s odborníky z Polska, Rakouska a Maďarska. 
Zejména kontaktů z ISCA využívá správa jes-
kyní pro odborné exkurze a vzájemné výměny 
zkušeností. Za posledních patnáct roků pracov-
níci správy jeskyní měli možnost osobně poznat 
již 159 zpřístupněných jeskyní Evropy. 

Uznáním odborné úrovně správy jeskyní je po-
žadavek České rozvojové agentury na zapojení 
do programu rozvojové pomoci Gruzii. V letech 
2013–2015 byl řešen úkol ke zvýšení efektiv-
nosti řízení jeskyní v oblasti Imereti a v součas-
né době je realizován projekt, jehož výsledkem 
má být zavedení speleoterapie ve vybraných 
jeskyních této oblasti.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, Správa jeskyní 
České republiky se za roky existence stala 
platnou a kvalifikovanou složkou ve struktuře 
organizací ochrany přírody. Jen s malou tro-
chou nadsázky lze tvrdit, že tak, jako správy ná-
rodních parků pečují o nejcennější části přírody 
na povrchu, je úkolem správy jeskyní zachovat 
a prezentovat ty nejcennější a neobnovitelné 
přírodní hodnoty v podzemí. 

Box 1:  Mezníky v krátké historii jednotné 
správy zpřístupněných jeskyní ČR

1991  Začlenění všech správ 
zpřístupněných jeskyní 
do Českého ústavu ochrany 
přírody v novém resortu MŽP 
(později AOPK ČR)

1995–1996  Rekonstrukce Punkevních jeskyní 
1996–1998  Výstavba provozního areálu 

Sloupsko-šošůvských jeskyní
1997–1998   Rekonstrukce Sloupsko-

šošůvských jeskyní – I. etapa
1999–2000   Rekonstrukce Sloupsko-

šošůvských jeskyní – II. etapa
2000–2001   Rekonstrukce a dostavba 

provozní budovy Zbrašovských 
aragonitových jeskyní

2000–2001   Výstavba provozní budovy 
jeskyně Balcarka

2001   Rekonstrukce dolního můstku 
na Macoše

2003–2005   Rekonstrukce Zbrašovské 
aragonitové jeskyně

2004   Rekonstrukce Mladečských 
jeskyní

2004   Převzetí do správy jeskyně 
Na Turoldu

2004–2005   Rekonstrukce jeskyně Na Pomezí
2005   Převzetí do správy jeskyně 

Výpustek
2006   Zřízení Správy jeskyní České 

republiky, státní příspěvkové 
organizace

2006–2007   Rekonstrukce Chýnovské jeskyně
2007   Oprava horního můstku na Macoše
2007   Otevření jeskyně Výpustek pro 

veřejnost
2007   Rekonstrukce jeskyně 

Na Špičáku
2007–2008   Rekonstrukce areálu a jeskyně 

Výpustek
2007–2008   Výstavba provozní budovy 

u Kateřinské jeskyně
2007–2009   Rekonstrukce jeskyně Balcarka
2010   Převzetí do správy jeskyní Pod 

Sněžníkem
2010–2011    Rekonstrukce provozní budovy 

Mladečských jeskyní
2011–2012   Rekonstrukce a dostavba 

provozní budovy Chýnovské 
jeskyně

2013   Bezbariérový přístup na dno 
Macochy v Punkevních jeskyních

2013   LED osvětlení Masarykova dómu 
v Punkevních jeskyních

2014–2015   Výstavba provozního areálu 
Javoříčských jeskyní

2014–2015   Integrální expozice jeskyní 
Moravského krasu „Jeskyně 
a lidé“

2014–2015   Výstavba provozní budovy 
Punkevních jeskyní
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