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Abstrakt Příspěvek podává základní popis 5 m dlouhé Medvědí jeskyně a jejího odlámaného torza (východní Krkonoše) a shrnuje předběžné výsledky průzkumných prací z let 2010 –2012. Pod deskou až 30 cm mocných podlahových sintrů a podložních jeskynních hlín bylo nalezeno množství fosílií. Doposud v něm bylo zjištěno 14 taxonů
obratlovců, které dokládají stáří časného holocénu.
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Abstract The contribution describes a 5 m long cavity called Bear Cave and its remains after quarrying located in
the eastern part of the Krkonoše Mountains (The Giant Mts). This is a summary of preliminary results of an exploration conducted in 2010 –2012. A rich fossil material was recorded in the cave ﬂoor, which is overlaid by 30 cm thick
ﬂowstone. A total of 14 vertebrate taxa were recorded representing the Early Holocene community.
Keywords: fossils, cave, fauna, sinter, Early Holocene, Boreal

Úvod
Medvědí jeskyni do české odborné literatury uvádí
SKUTIL (1961). Ve své práci shrnuje a reviduje do té
doby v literatuře popsané paleontologické nálezy
a mimo jiné zprostředkovaně popisuje nález 40 cm
dlouhé a 29 cm široké zasintrované lebky medvěda.
Osud jím zmiňovaných historických paleontologických nálezů se však bohužel dosud nepodařilo vypátrat. Z hlediska speleologického se o jeskyni zmiňuje
PILOUS (1972) a TÁSLER (1983).
V roce 2003 byl vchod do jeskyně uzavřen členy
České speleologické společnosti (dále jen ČSS) ZO
5-02 Albeřice za účelem ochrany plánovaných speleologických a paleontologických výzkumů. Z jeskyně
bylo známé pouze 5 m dlouhé torzo, ale při budování
uzávěru jsme zjistili, že v odlámané části zůstal zachován na dně jeskyně podlahový sintr, zavalený lomovou
sutí a lesní zeminou (TÁSLER 2006). Při tom jsme v sin-

trové brekcii nalezli obratel medvěda (pravděpodobně
Ursus arctos). V roce 2006 byl vylomen z podlahy odtěžené části jeskyně cca 40 cm vysoký stalagmit (o hmotnosti cca 80 kg) a uschován v depozitu ČSS ZO 5-02
Albeřice, protože hrozilo jeho zničení. V letech 2010
až 2012 jsme prováděli hloubení sondy pro ověření
mocnosti a charakteru jeskynních sedimentů. Rovněž
jsme provedli celkovou dokumentaci sedimentů i jeskyně. V této práci předkládáme předběžné výsledky
doposud uskutečněných prací.

Materiál a metodika
Poloha a stručná geologie území
Jeskyně se nachází ve východních Krkonoších u Svobody nad Úpou, v katastrálním území Horní Maršov I. Vchod je situován v malém opuštěném lomu
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Obr. 1. Plán Medvědí jeskyně a její příčné řezy (A – E). Legenda: 1. skalní obrys jeskyně, 2. podlahový sintr, 3. jeskynní hlína, 4. jeskynní hlína se sutí a lomovou drtí, 5. hlína s lomovou drtí, 6. balvany, 7. stalagmity s označením výšky (cm), 8. skalní dno, 9. zeď s brankou, 10. výrazná puklina, 11. vyznačení řezu v plánu, 12. relativní výška (m).
Fig. 1. A map of Bear Cave and its cross sections (A – E). Explanations: 1. rock contour of the cave, 2. ﬂowstone, 3. cave
earth, 4. cave earth with scree and quarry stones, 5. earth with quarry stones, 6. boulders, 7. stalagmites with marked height (cm), 8. rock ﬂoor, 9. wall with gate, 10. important ﬁssure, 11. marked proﬁle in plan, 12. relative pitch (m).

jižně od bezejmenné kóty 647,0 (50° 37' 52,0" N;
15° 49' 08,3" E) ve výšce 625 m n. m., na levé straně
údolí Úpy, vysoko ve svahu. Lom se nachází v morfologicky výrazné elevaci s četnými skalnatými výchozy
karbonátů, v níž se nachází několik dalších lomů
a mělkých těžebních jam. Karbonáty jsou součástí
epi- až mezozonálně metamorfovaných sedimentů
a vulkanitů rýchorského krystalinika. Na stáří karbonátů, jejich stratigraﬁckou pozici i na stavbu celého
území panují značně rozdílné názory. Karbonáty lze
označit za vápnité dolomity až dolomity (NEDOMLEL
1974, SVOBODA 1955). V širším okolí jsou karbonáty
šedobílé, místy narůžovělé. Ve stěně lomu je patrné
prokřemenění v podobě 2–5 cm mocných čoček a žil.
Karbonáty jsou masivní a nepravidelně ostrohranně
rozpadavé.

Metody průzkumu
Jeskyně byla zmapována pomocí laserového kombinovaného měřidla (azimut, sklon i délka v jednom
kroku měření). Poruchy, případně sklon podlahy byl
měřen geologickým kompasem značky Freiberg se sklonoměrem. V první fázi byla skryta lomová suť s lesní
humusovitou hlínou a mělkou sondou zjištěn rozsah
podlahového sintru a původních stěn jeskyně. Následně
byl proražen podlahový sintr a vykopána cca 0,5 m
hluboká sonda. Sonda byla vykopána pomocí ručního
nářadí, sintrová deska proříznutá pomocí elektrické
kotoučové pily. Fosilní fauna popsaná v této zprávě
pochází z pilotního vzorku (cca 50 kg). Prozatím byly
určeny pouze dobře determinovatelné druhy. Vzorky
podlahového sintru a desítky kilogramů jeskynní

hlíny byly odvezeny ke zpracování do Geologického
ústavu AV ČR a dosud nebyly zpracovány. Zbylé kusy
sintrové desky jsou uloženy v depozitu ČSS ZO 5-02
Albeřice.

Výsledky
Morfologie a tektonika jeskyně
Medvědí jeskyni lze rozdělit na dvě části (Obr. 1).
První část jeskyně (nyní uzavřena brankou), tvoří
5 m dlouhá a cca 1,5 m široká dutina mírně stoupající do svahu. Strop dutiny je členitý s několika slepými stropními kapsami. Dutina je vyvinuta na poruše
310/70, boční slepé kanály ústící do hlavní dutiny
jsou vyvinuté na poruchách 240/75 a 350/60. Zadní
stěnu tvoří blokový zával tmelený sintrem. Podlahu
tvoří sintr.
V druhé části jeskyně byl odlámán strop a podstatná část stěn (Obr. 2). Zůstala zachována pouze
podlaha jeskyně s podlahovým sintrem (Obr. 1, řez
E – E´) a spodní částí skalních stěn vyjma stěny
západní. Na západní straně byla jeskyně zcela odlámána včetně podlahy a nelze přesně stanovit její
původní rozsah.

Jeskynní výplně
Podlahu neodlámané části jeskyně pokrývají podlahové sintry o neznámé mocnosti. Stěny ojediněle pokrývají sintrové náteky. Vše je silně poškozené sazemi
v nedávné minulosti zde pálených ohňů.
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však 0,5 m. Je pravděpodobné, že podlahový sintr
se noří pod tento sediment, ale díky pouze 0,5 metrové hloubce sondy to nebylo prozatím možné ověřit.
Kapsa jeskynní hlíny je odlámaným skalním žebrem
rozdělena na dvě části. Severní část obsahuje množství makrofosílií, jižní část obsahuje makrofosílií
méně a je kontaminována lomovou sutí i povrchovými zvětralinami. Podstatná část kosterního materiálu makrofauny je zachována pouze ve fragmentech a je značně poškozena, včetně zasintrovaných
úlomků. Mikrofauna je zachována velmi dobře. Při
povrchu jeskynní hlíny v jižní části bylo nalezeno rovněž několik recentních kosterních pozůstatků. Hlína
obsahuje i velké množství fragmentů stalaktitů délky
až 2 cm. Jsou dvojího typu: a) popelavě žluté čerstvého vzhledu, b) našedlé s hnědočernou poslední
přírůstkovou vrstvou.

Paleontologie

Obr. 2. Pohled od jihu na torzo Medvědí jeskyně s podlahovým sintrem. Za brankou je neodlámaná část jeskyně.
Fig. 2. A southern view of the relict of Bear Cave with ﬂowstone on its bottom. Behind the gate there is a preserved
section of the cave.

Podlahu odlámané části jeskyně pokrývá masivní
podlahový sintr o mocnosti až 30 cm se stalagmity
až 40 cm vysokými. V základní hmotě i na povrchu
jsou ojediněle zality fragmenty stalaktitů.
Podlahový sintr má na bázi sintrovou brekcii o různé
mocnosti (0 až 20 cm). V místě, kde je podlahový sintr
usazen přímo na jeskynní hlíně (viz níže), nese výlitky
egutačních jamek a báze obsahuje velké množství
mikrofosílií (pravděpodobně chiropterofauna, zatím
neurčeno).
Základní hmotu sintrové brekcie tvoří netříděná
ostrohranná karbonátová suť s množstvím fragmentů
stalaktitů až 2 cm silných a 20 cm dlouhých a fragmenty podlahových sintrů o velikosti několika cm.
Sintrový tmel je značně porézní a jeho dutiny dosahují velikosti do 1 cm.
Při východní stěně odlámané části jeskyně se nachází
kapsa jeskynní hlíny o neznámé mocnosti, nejméně

Doposud bylo na lokalitě získáno několik set určitelných kostí/zubů (či jejich fragmentů), které náleží
těmto taxonům: žáby – Rana temporaria; netopýři –
Myotis nattereri, Plecotus auritus; hmyzožravci –
Talpa sp., Sorex araneus; hlodavci – Apodemus cf. sylvaticus, Cricetus sp., Arvicola terrestris, Clethrionomys
glareolus, Microtus agrestis, M. gregalis, M. nivalis;
šelmy – Meles meles, Ursus arctos. Druhové složení
a relativní zastoupení jednotlivých forem jednoznačně
dokládá holocénní stáří fauny. Sestava druhů zahrnující M. agrestis (hojný), M. gregalis, M. nivalis,
A. terrestris (hojný) a C. glareolus (v kontextu ostatních druhů relativně nepočetný) předběžně odpovídá
horizontu starého boreálu (tzn. stáří cca 8 500 let před
současností). Z paleontologického hlediska fauna
z Medvědí jeskyně dokládá facii bezlesého časného
holocénu horského typu s přítomností otevřených sutí
ve svazích (cf. M. nivalis), vlhkých luk (cf. R. temporaria) a lesních křovinatých porostů (cf. C. glareolus).

Diskuse
Odlámané torzo Medvědí jeskyně obsahuje vzhledem k nadmořské výšce 625 m a ke klimatickým podmínkám Krkonoš nezvykle mocné podlahové sintry
a v jeskynní hlíně se rovněž nachází velké množství
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Obr. 3. Ukázka vzorku drobných fosílií nalezených na lokalitě Medvědí jeskyně. Měřítko: 1 cm. Foto S. Čermák.
Fig. 3. An example of small fossils found in Bear Cave. Scale bar represents 1 cm.

torz stalaktitů. Mocnost podlahového sintru dosahuje
až 30 cm. V této mocnosti nebyl dosud nikde v krkonošských jeskynních nalezen. Zjištění stáří sintru je
předmětem dalšího výzkumu, nicméně na základě
uskutečněného rozboru fauny nacházející se in situ
pod sintrem, která je boreálního stáří, se zdá být velmi
pravděpodobné, že vývoj sintru probíhal během holocenního klimatického optima (atlantik).
Dominantní část získaných mikrofosílií (Obr. 3)
představují druhotně zanesené zbytky (kořistné společenstvo), pocházející převážně z vývržků sov. Tyto
pozůstatky jsou součástí vchodové facie jeskyně.
Makrofosílie (Obr. 4) jsou s největší pravděpodobností pozůstatky šelem obývajících jeskyni, případně
jejich kořisti. Makrofosílie jsou v sedimentu zachovány v naprosté většině ve značně poškozených fragmentech. U části z nich nelze dosud spolehlivě rozhodnout, zda se jednalo o zbytky potravy větší šelmy
nebo se do jeskyně dostaly gravitací (komínem otevřeným na povrch, prořícením části stropu jeskyně
apod.). Vyloučit lze pouze splach vodním tokem.
Fosílie z Medvědí jeskyně významnou měrou doplňují dosud velmi omezený obraz fosilních savců z krko-

nošského regionu. Ten byl dosud reprezentován jednak subrecentními nálezy ze dvou jeskyní na Semilsku
(Vošmenda, Poniklá; RYBÁŘ 1970, 1971, 1976) a dále
staršími faunami s glaciálními prvky z Rokytnické jeskyně a z Maršova (OUHRABKA et al. 1993, HORÁČEK in
litt.). Nicméně výjimečné množství fosílií v Medvědí
jeskyni činí tuto lokalitu dosud nejbohatší paleontologickou lokalitou Krkonoš. Navíc staroboreální
horizont nebyl z oblasti Krkonoš dosud dokladován.

Summary
Bear Cave is situated in the eastern part of the Krkonoše
Mountains, in the upper part of a hill in Svoboda nad
Úpou in a small quarry. The cave is developed in epiand mesozonally metamorphosed calciferous dolomites and dolomites. The first section of the cave
is an ascending 5 x 1.5 m cavity with a jagged ceiling with a few crown poaches. It was developed at
a 310/70 dislocation, its side canals with dead ends
follow 240/75 and 310/70 faults. The back wall of
the cavity is formed by collapsed blocks of carbonates which have been cemented with sinter. The bot-
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Obr. 4. Ukázka fosílií velkých savců nalezených na lokalitě Medvědí jeskyně. A – B: medvěd hnědý (Ursus arctos), A – třetí
prstní článek, B – pravý spodní špičák; C–D: fragment pravé spodní čelisti jezevce (Meles meles), C – bukální pohled,
D – dorzální pohled. (Foto S. Čermák a R. Tásler)
Fig. 4. An example of fossils of large mammals found in Bear Cave. A – B: bear (Ursus arctos), A – third phalanx, B – right
lower canine; C–D: fragment of right lower jaw of badger (Meles meles), C – buccal view, D – dorsal view.

tom is covered with ﬂowstone. The other section of
the cave is damaged; the ceiling and most of its walls
were chipped off. The only preserved part is the bottom of the cavity which is covered with 30 cm thick
ﬂowstone and stalactites cemented in ﬂowstone or
on its surface. The ﬂowstone on the bottom includes
a max. 20 cm thick bed of sinter breccia with numerous microfossils, e.g. of Chiroptera. Sinter breccia is
formed of unsorted angular carbonate debris with
numerous stalactite and ﬂowstone fragments. In the
part of the broken section of the cave there is a pouch
inﬁlled with cave earth more than 50 cm thick which
contains numerous macrofossils.Until now, the locality has yielded an assemblage of the following mammalian taxa: Myotis nattereri, Plecotus auritus, Talpa
sp., Sorex araneus, Apodemus cf. sylvaticus, Cricetus
sp., Arvicola terrestris, Clethrionomys glareolus, Micro-

tus agrestis, M. gregalis, M. nivalis, Meles meles, and
Ursus arctos. The fauna undoubtedly represents the
Holocene community. A number of species, such as
M. agrestis, M. gregalis, M. nivalis, C. glareolus and
A. terrestris, suggests that they come from the Early
Boreal Age, i.e. approx. 8500 BP. The fauna indicates
typical mountain habitats of the Early Holocene with
open-ground biotopes accompanied by formations of
humid grassland, scrubs and debris on slopes.
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