ČEŠTINA
Srdečně vás vítáme v dáblově jeskyni v Pottenštejnu!
Vezměte prosí m na vědomí:
V dáblově jeskyni je přes 400 schodů. Fotografováni je povoleno pouze bez z ábleskového světla!
Ďáblově jeskyně se nacházi zhruba 2 km od města Pottenštejnu, v idylickém "rybníkovém a potokovém údoli".
Při vstupu do dáblovy jeskyně se nacházíte v prvním prostoru jeskyně, v tzv.
„čertově díře" nebo v „klenutém sále“.
Tady je prostor vysoký 10 metrů, nad n ím se nachází, ještě skoro 15 metrů skály. 30 metrů odtud byla jeskyně
zcela uzavřena. Objevitel jeskyně geolog Prof. Dr. Hans Brand konstatoval ve 20. Letech rozpad skály a nechal
r. 1922 rozpad prorazit. Po devíti metrech narazil na přírodní průbeh jeskyně. O 10 let. později udělal jeskyni
zcela průchodnou.
Po Zlomu vidíte vlevo přístup do léčebné (terapické) místnosti. Pacienti s onemocněním dýchacích cest, nebo
s brochiálními potíežemi zde můžou více než 20 let, od velikonoc až do října zakusit úlevu. Více informací se
dozvíte v turistickém informačním středisku Pottenstein, nebo u pokladny před dáblovou jeskyní.
Následně uvidíte první krápníkovou skupinu tzv. “Papežovu korunu“, „Varhany“ a „Oponu“. Každá tato
skupina se odhaduje na více než 10.000 let.
Zde v dáblově jeskyni trvá 13 let, než jeden krápnik o 1 mm vyroste. Odkapávající kameny které se od stropu
jeskyně rozrůstají se nazývají „Krápniky“. Odkapávající kameny, které po odvádění vody od základu rostou se
jmenují „Stalagmity“
Nakonec přijdete ke kompletni kostře jeskyního medvěda. Jeskyni medvěd tady žil asi před 30. 000 lety.
Postavený na zadní nohy měřil přes 3 metry a vážil 400 kilogramů. Pak projdete kolem „ Nibelung jeskyně “ a
dorazíte k velkému jeskynímu prostoru
ke katedrále

„Barbarossa“.
To je nejkrásnější nejpůsobivější prostor jeskyně. Uprostřed této katedrály je ten nejkrásnější krápnik. Tento
stojatý krápnik se nazýva „Císař Barbarossy“. Jeho stáří se odhaduje na 200.000 let. Celá oblast se jmenuje
„Kouzelná Zahrada“ se „Svíčkovou skupinou“ a „Horskou kajinou“.Tady je také nejnižší místo jeskyně.
Odtud je to 70 metrů až na denní světlo. Přes tvz. „Bozi Muka“ dojdete ke „Skupině ukřižovaní“a k jeskyni
„Trěch císařů“. Tyto krápníky jsou stare asi 240.000 let. Projdou až přes propast čarodějnice do největšího
prostoru propasti- do
„Velkého sálu“
Tento prostor je vysoký 15 metrů a nad ní leží ještě 45 metrů skály. Tady je nejstarší krápník jeskyně, nazvaný
„Strom“. Je vysoký 3,5 metrů a je starý přes 300.000 let. Take tak starý je „Obr Goliáš“ pod „Stromem“.
Jdete ke „Svíčkovému sálu“, k „Vodopádu“, k „Tabákovým listum“ a k východu. Východ leži 25 metrů výše
nez vstup.Projdete prěs romantickou skalní rokli a jste za pár minut u vchdu do jeskyně.
Srdečně děkujeme za vaší návštěvu!

