ČEŠTINA
Srdečně Vás vítáme v Ďáblově jeskyni v Pottenštejnu!
Vezměte prosím na vědomí:
Při prohlídce Ďáblovy jeskyně je třeba zdolat více než 400 schodů. Fotografování je povoleno pouze
bez blesku!
Ďáblova jeskyně se nachází zhruba 2 km od města Pottenštejn (Pottenstein), v idylickém údolí řeky
Weiherbach. Při vstupu do Ďáblovy jeskyně se nacházíte v prvním prostoru jeskyně, v tzv.
„Čertově díře“ neboli v „Klenutém sále“.
Tento prostor je vysoký 10 metrů, nad ním se klene ještě téměř 15 metrů skály. Dříve tato jeskyně končila o
pouhých 30 metrů dále. Objevitel jeskynního komplexu, geolog Prof. Dr. Hans Brand, označil ve 20. letech
jednu stěnu jako sesuv a nechal ji v r. 1922 prorazit. Po odstranění devět metrů silného sesuvu narazil na
další prostory jeskyně. V průběhu dalších 10 let jeskyni v její délce 1,5 km plně zpřístupnil návštěvníkům.
Vlevo za místem proražení uvidíte vstup do léčebné (terapeutické) místnosti. Ta je vyhledávaná především
pacienty s onemocněním dýchacích cest či bronchiálními potížemi, kterým zdejší klima neskutečně svědčí.
Terapeutická místnost se tak již více než 20 let pravidelně od Velikonoc až do října těší hojné návštěvnosti.
Více informací se dozvíte v turistickém informačním středisku Pottenstein nebo u pokladny před Ďáblovou
jeskyní.
V dalším prostoru si můžete prohlédnout první krápníkovou skupinu, tzv. „Papežovu korunu“, dále
„Varhany“ a „Oponu“. Stáří každé této skupiny se odhaduje na více než 10.000 let.
Zde v Ďáblově jeskyni trvá průměrně 13 let, než krápník povyroste o pouhý 1 mm. Krápníky, které rostou
od stropu jeskyně směrem dolů, se nazývají stalaktity. A krápníky, které se tvoří od podlahy jeskyně
směrem nahoru, se nazývají stalagmity.
V další části jeskyně můžete obdivovat kompletní kostru jeskynního medvěda, který zde žil před cca 30.000
lety. Tento savec vážil kolem 400 kg, a když se vzpřímil (postavil na zadní nohy), dosáhl výšky více než
3 metrů. Následně projdete Jeskyní Nibelungů, až se ocitnete ve velkém jeskynním prostoru, v
„Katedrále Barbarossa“.
Toto je nejkrásnější a nejpůsobivější prostor celého jeskynního komplexu. Uprostřed této katedrály se tyčí
pravděpodobně nejkrásnější krápník Ďáblovy jeskyně. Tento pagodovitý stalagmit se jmenuje „Císař
Barbarossa“, jeho stáří se odhaduje na 200.000 let.
Celý tento prostor se nazývá „Kouzelná zahrada“. Můžete zde spatřit útvary „Skupinu svíček“ a
„Horskou krajinu“. Zde se nacházíte v nejhlubším místě jeskynního komplexu. Nyní Vás dělí 70 metrů od
denního světla. Kolem tzv. „Božích muk“ dojdete ke „Skupině ukřižovaných“ a poté do „Jeskyně tří
císařů“. Tyto krápníky jsou staré asi 240.000 let. Projděte „Soutěskou čarodějnic“ až do největšího
prostoru celého komplexu – do
„Velkého sálu“
Tento „sál“ je vysoký 15 metrů a nad ním leží ještě 45 metrů skály. Zde se nachází nejstarší krápník jeskyně,
nazvaný „Strom“. Ten je vysoký přes 2,5 metru a jeho stáří je odhadováno na více než 300.000 let.
Podobného stáří je i „Obr Goliáš“ – stalagmit pod „Stromem“.
Poté projdete kolem „Síně svíček“, „Vodopádu“ a „Tabákových listů“ až k východu. Východ se nachází
o 25 m výše než vchod. Projděte malou romantickou skalní roklí a do několika málo minut se ocitnete opět
před vchodem do komplexu Ďáblovy jeskyně.
Srdečně děkujeme za Vaši návštěvu!

