
Historie zpřístupňování Císařské jeskyně  
Ing. Karel Klobása

Ostrovská vodní  jeskyně,  zvaná též Císařská jeskyně (na památku návštěvy Ferdinanda a
Maxmiliána, synů císaře Františka I., v roce 1808), byla turisticky zpřístupněna ve 30. letech
minulého  století.  Tímto  způsobem byla  využívána  až  do  roku  1953,  kdy  byla  zaplavena
vodou. V tomto stavu zůstala až do roku 1987, kdy byly prováděny čerpací pokusy za účelem
objasnění hydrologických poměrů. Současně bylo uvažováno o jejím novém zpřístupnění a
úpravě pro potřeby speleoterapie, což však představovalo poměrně vysoké finanční náklady.
Příznivý obrat nastal koncem roku 1992, kdy Česká televize uspořádala pro Dětskou léčebnu
jeden ze svých dobročinných Adventních koncertů, jehož výtěžek se stal základním kapitálem
pro projektové a stavební práce v Císařské jeskyni.
Po  provedeném  speleologickém  průzkumu  bylo  rozhodnuto,  že  pro  speleoterapii  bude
nejvhodnější zatopená Císařská jeskyně. Bylo vypsáno výběrové řízení na projekční práce,
které vyhrál Ing. Karel Klobása a na stavební práce, které vyhrála společnost EREBOS s.r.o..

Úvodní dokumenty z roku 1994.

                                                                                                                                                       

MUDr.  Pavel  Slavík  přišel  do  Ostrova  u  Macochy  v  roce  1985,  kdy se  stal  primářem a
ředitelem Dětské léčebny se speleoterapii v Ostrově u Macochy. Vždy se jeho představa o
kvalitní speleoterapii ubírala cestou jeskyně v blízkosti dětské léčebny. V roce 1992 si dal
jasný cíl získat pro speleoterapii Císařskou jeskyni v Ostrově u Macochy. Tento záměr začal
realizovat v roce 1993.



  
Projekční práce byly prováděny báňským projektantem Ing. Karlem Klobásou, který do té
doby  pracoval  v  Rudném  projektu  Brno  jako  projektant  hornické  činností  a  činnosti
prováděné  hornickým  způsobem.  V  roce  1993  se  stal  vedoucím  kamenolomu  Omice  a
projektantem firmy Hutira.

   
Stavební práce v podzemí i na povrchu prováděla firma EREBOS s.r.o., pracovníci firmy byli
zkušení horníci ze státního podniku  Východočeské uhelné doly ze Žacléřsko-oslavanského
revíru. 

 

  Stavbyvedoucí a projektant na čelbě 
  Spojovací štoly v Císařské jeskyni.

Stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Rýznar je absolvent VŠB v Ostravě, byl zkušeným pracovníkem
výstavby dolů, jako milou vzpomínku na práci v Císařské jeskyni napsal níže uvedený citát,
který vyjadřuje tehdejší nadšení pro tuto zajímavou práci. 



„Práce v Císařské jeskyni patřila mezi mé stavby, které jsem dělal s radostí a s vědomím, že
jsou prospěšné a slouží k dobré věci.  Výjimečná to byla stavba svým místem, pracovním
prostředím i na kolegy, které jsem do té doby nepoznal nebo se s nimi po škole nesetkal.
Zvláště  rád  vzpomínám  na  Karla  Klobásu  a  doktora  Baláka.  Poprvé  jsem  se  jako
stavbyvedoucí setkal, že dělníci nepotřebovali žádný dozor a dělali bez nutnosti něco někomu 
nařizovat. To fungovalo pouze jednou tady na Císařské jeskyni”. 
   Ing. Jaroslav Rýznar (2019)

 
Dolní vchod do Císařské jeskyně v roce 1994 před zahájením stavebních prací.

   

Stav ocelové lávky nad 
Hlubokým jezerem v 
roce 1994 při provádění 
projekčních prací na 
zpřístupnění Císařské 
jeskyně.



Vzorová ukázka projektové dokumentace.

Stručné technické řešení spočívalo v následujících zásazích do Císařské jeskyně:
„Jako hlavní vstupní vchod bude upraven Dolní vchod do jeskyně. Suťový kužel v Nagelově
domu bude snížen tak aby došlo k maximá1nímu využiti této prostory. Materiá1 bude použit
na vyrovnáni Nagelova jezera, za předpokladu zachováni jeho průtočné funkce. Nagelův dóm
bude propojen se střední částí jeskyně s Vysokým dómem horizontální Spojovací štolou.
Pro vytvořeni klidové části navrhuji překlenout Niphargusové jezírko plošinou z nerezových
ocelových roštů a další klidové části v chodbě mezi Dómem travertinů a Hlubokým jezerem.
Visutá lávka přes Hluboké jezero bude rekonstruována do původní podoby, Horní vchod bude
upraven jako nouzový východ.
Hydrologie jeskyně bude řešena automatickým odčerpáváním povodňových vod z Hlubokého
jezera, což zajišťuje stabilní stav vodní hladiny v celé jeskyni.
Čerpané vody navrhuji odčerpávat do melioračního kaná1u před Estavelou, v souvislosti s
hydrologii  jeskyně  bude  obnovena  hráz  na  Panské  louce  před  Estavelou  a  vyčištěny
meliorační kanály.
V jeskyni budou vybudovány komunikační cesty dle příslušných předpisů (sklony, zábradlí
apod.). V jeskyni bude vybudována kvalitní elektroinstalace ve smyslu příslušných předpisů a
interní telefonické spojení“.



Projektová dokumentace byla zkompletována v roce 1994 a předložena na stavební úřad 
Blansko k územnímu rozhodnutí a na Správu CHKO Moravský kras k rozhodnutí.
Základní dokumenty před zahájením stavebních prací – územní rozhodnutí a rozhodnutí 
Správy CHKO Moravský kras

 

Stavební  práce  byly  zahájeny  v  roce  1995,  bylo  provedeno  detailní  zaměření  jeskyně,
zaměření provedl hlavní důlní měřič Ing. Juraj Timár a důlní měřič společnosti EREBOS s.r.o.
   



     

Původně měly být vyraženy dvě štoly, druhá se nerealizovala z důvodů finančních. Bohužel
jednání primáře Slavíka s Norskou delegací, která slibovala možnost využití tzv. Norských
fondů nebyla dovedena ke zdárnému konci, proto se stavba nové léčebny neuskutečnila.

  Norská delegace v čele s Norskou velvyslankyní.

 Stavební práce byly ukončeny v roce 1997 a Císařská jeskyně byla předána k užívání pro 
dětskou speleoterapii.


