
5. vlastivědná vycházka - 25.7.2005 
Jeskyně Čertovy díry, jeskyně U Rozhraní 

 
Na dnešek je plánováno další poznávání východočeských jeskyní. Před 10:30 se stavil Uzel i 
s taťkou - doc. RNDr. Jan Vítek. Od akce si tedy s Arniem slibujeme vysokou úroveň, neboť pan 
Vítek je největší znalec pseudokrasové problematiky České republiky a průzkumu a mapování 
jeskyní se věnoval, když my ještě byli v plenkách. První navštívenou jeskyní jsou Čertovy díry, 
které se nachází v levém svahu Bělského potoka nad silnicí vedoucí mezi Brněncem a Bělou nad 
Svitavou, u osady Nová Amerika. Poblíž nějaké popelnice jsme zaparkovali, převlíkli se a 
v holinách vyrazili přes Bělský potok do stráně. Hledání vchodu nám zabralo celou věčnost, přes 
hodinu jsme hledali vchod, než jsme ho nalezli. Po pořízení vstupové fotky, jsme pustili pana 
Vítka vpřed. Pozvolné svažování jeskyně se mění asi v 1,5 m pád dolů, kde je úzká vstupová 
štěrbina, kterou je třeba se proplazit. Za ní následuje širší a vyšší chodbička. Zde pan Vítek skončil, 
vylezl ven a do stejného místa se dostal i Uzel, že dál to už asi nejde, je to moc úzké. Jako třetí jsem 
lezl já (stále nohama napřed) a z chodbičky jsem přelezl pomocí různého kroucení se uzoulinkou 
štěrbinou, kde jsem čekal, že uvíznu, do menší jeskyně, která byla zakončena několika kameny. Za 
nimi by prý měla být největší část jeskyně, ale tam jsem již neprolezl. Strop byl ozdoben kapičkami 
vody, které se díky světlu z čelovky různě leskli. Ale to jsem již lezl ven. Poslední lezl Arnie, 
prolezl uzoulinkou štěrbinou a poté se mu podařilo se dostat i do hlavní místnosti, takového 
dómu. Nezbylo nic jiného, než ho s Uzlem následovat. Stálo to za to! Po nám již známých 
prvotních potížích, které by se dali nazvat „fat man misery“, kdy jsme byli rádi, že jsme kost a 
kůže a můžeme pokračovat, jsme se dostali do velké jeskyně. Pravdou ale je, že největší zážitek 
bylo natáčení se pro průlez uzoulinkou štěrbinou čekaje, zda prolezeme nebo uvízneme. Po více 
než dvou hodinách jsme vylezli ven, dali si svačinu a jeli k jeskyni U Rozhraní. Jedná se o 
rozsedlinovou jeskyni, která je v levém svahu Bradlenského potoka mezi Študlovem a Rozhraním, 
u Bradlné. Obetonovaný vchod krytý mříží nebylo nijak těžké najít. Jeskyně byla mnohem snáze 
průchozí, velké prostory ve dvou patrech, kdy dno prvního patra (strop dolního patra) bylo z části 
tvořeno velkými navzájem o sebe zaklíněnými balvany. Jeskyni jsme důkladně prolezli a udělali 
jsme i několik fotek. Její prohlídka nám zabrala o poznání méně času, protože všechny prostory 
byli snadno přístupné. Po 17:00 jsme odjížděli domů. Když jsem se zkulturnil, stavil se ještě Arnie 
ohledně našeho plánovaného cyklovýletu. 
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