
 

 

 

 

 

 

 

Říčany, 10. červen 2020 

 

Geopark Říčany se rozšiřuje o jeskynní komplex. Láká na 

krápníkovou výzdobu i pravěké malby 

Jeskynní úkryty našich předků s typickými pravěkými malbami, krápníkový dóm nebo důlní dílo. 

O tato a další lákadla se u příležitosti pátého výročí založení rozšířil geopark v Říčanech u Prahy. 

První návštěvníky v něm opět přivítají v neděli 14. června 2020.  

     Uměle vybudovaný labyrint provede návštěvníky několika historickými obdobími a ukáže, jak se 

podzemní prostory a jeskyně měnily pod vlivem přírodních procesů i lidské činnosti. V antropogenní 

části zaměřené na změny iniciované člověkem je možné narazit na pravěké malby našich předků, 

jejichž autorka, akademická malířka Linda Gurecká, se inspirovala výjevy z proslulého jeskynního 

komplexu Lascaux ve Francii. V další části jeskyně lidé projdou přesnou kopií důlních štol, v nichž 

nechybí klasická výdřeva a pažení ani rudné žíly. 

     V části věrně kopírující čistou přírodu se pak nachází jeskynní dóm zdobený krápníky. „Tyto 

krasové jevy pocházejí z lomu nedaleko Spišského hradu na Slovensku, kde jim při těžbě hrozilo 

zničení. Převozem do Říčan jsme je tedy zachránili,“ popisuje ředitel muzea Jakub Halaš a dodává: 

„Protože jsou krápníky součástí výukového prostoru, jsme široko daleko jedinou veřejně přístupnou 

jeskyní, kde si na ně návštěvníci mohou bez obav sáhnout.“  

     Krátkou spojovací chodbou se návštěvníci dostanou až k propasti, tedy jeskyni s propadlým 

stropem, kde se ti dobrodružnější mohou vydat na průzkum jeskyně plazivky. Na tuto část prohlídky 

budou vybaveni speleologickým overalem, helmou a nezbytnou čelovkou.  

     Nový areál venkovní učebny geomorfologie s jeskynním komplexem vybudovaným vedle 

Didaktického centra geologie, pro které se vžilo zkrácené a nově už také oficiální pojmenování 

Geopark Říčany, vhodně doplňuje model paleontologického naleziště a další části areálu, přiléhající 

k 1. základní škole na Masarykově náměstí.  
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Místo, kde vás geologie začne bavit  

     Součástí projektu rozšíření je také geologický depozitář nebo venkovní výukový amfiteátr. Celek 

nabídne zcela unikátní učební prostor s přesahy do mnoha nauk i ojedinělé propojení přírody 

s praktickou možností zpracování přírodních zdrojů. Tím podle říčanského starosty Vladimíra 

Kořena naplní tolik žádané spojení školy a životní reality: „Nejvíc na geoparku oceňuji to, že si 

v něm lidé budují vztah k přírodě a učí se nové věci zcela nenásilnou formou. Často o tom ani 

nevědí. Svým pojetím tak geopark perfektně doplňuje výukové aktivity muzea i cíle města.“ 

     Zhotovitelem jeskynního komplexu a přilehlých staveb je renomovaná společnost MM Hallinto, 

která v minulosti vytvořila například vnitřní prostory pavilonu plazů v jihlavské zoologické zahradě. 

O další rozvoj parku se významně zasadili geolog Petr Schnabl a ředitel 1. základní školy Pavel 

Bednář. Projekt rozšíření Geoparku Říčany realizovalo město Říčany, vyšel na 3 250 000 Kč a byl 

financován dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt vznikl na základě 

spolupráce Muzea Říčany, 1. ZŠ Říčany a města Říčany. 

 

     Za prvních pět let existence navštívily Geopark Říčany tisíce návštěvníků z řad široké veřejnosti, 

žáků mateřských, základních a středních škol i vysokoškolských studentů a jejich pedagogů.  

     O letních prázdninách bude areál přístupný během akcí pro veřejnost – z jednorázových akcí 

jmenujme např. Toulky mezi planetami, Za trilobity a dinosaury, z pravidelných akcí Geoodpoledne 

či Řezání a broušení kamenů. Letos v létě se v něm budou odehrávat také jednodenní příměstské 

tábory. Pro více informací sledujte webové stránky www.muzeumricany.cz a sociální sítě muzea.  

 

 

Pro více informací kontaktujte:  

 

Marie Tvrdoňová 

koordinátorka akcí 

telefon: 722 074 782 

e-mail: marie.tvrdonova@muzeum.ricany.cz 

 

http://www.muzeumricany.cz/

