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český Kra� 1,ti.14 
� to -,1/ó'd� n�mě: t,esk§ Krasl 
Kdo mhwil , kdy O, české?Q Krasu! Známe 

pií,e�. Jr.elk9lepý. K ll'� s M or·a :v;s ký, Slov.en-, 
ek§ 'Kras, Kr.a.11 jlhoe'lo:Va.nský, Kra;'s 
ve F � a n ci i v: �é jeskyňovité DordOgIŮ, 
Kr• a 'W! �ech kontir.en� ,:v:ěut,. .i. Oe s k f 
K:ail,.?, 

Nf!�• se mem anI :r.da1eb Mora�. 
jeho �ým dóiuůnl. I jedineěnj!rm iaápnik:y, 
a·. C již. -" .. �J..·M· .u� h .• : �. 1 .. jen. u Sloupu, a.ni1. 
®l'O\'J.Wlm; pod-zemi · KrttBU nf/.. Slovensku' u D • 
bl • 11. � :r � - � ,,'llojvětšfmu bludišti světa v dal
� O m b l e, nejdelší to po.µomé řece světa. 

:Ale •t>fece Je i tady U$t �cfs (silUTSko
�ýeh),,.zkrasovatělá a ·to nejénom na po
:�rchu{ate·\��itř vyt,yořením vn!trnfoh skalnfoh 
�t:i:n 11eboli jeskyň. · 

"-� is ký Kr a s rozklMf g• od fooola,Dvord'i 
�. Dfv.čí Hrady do µdO'li Dalejského, kde b�la 
j..,"',: ,J?.r .() '1c op o v a. Pak jsou ;;1n-asova.tělé 
některé partie v (ldol.f radotínském • opět se vy
skytuje,. český Kras •m�i,,Karlovým Týnem, po
wk:efu zvaný Kačák a ST. I:vaneru. na levém břehu 
Uerounky; Nit pra.v:ém břehu od K,rupé přes stai
*i' S:ribsko, Tetínu :1.1 � neť Kodu. Potom je 
.�mantičtější . �"'l.l!_\)ina českého · Kr� � l(oně
pru;s I� per-0� 

ČÉll!kf ,Kru 7 :ne}bližšfm clčoll Prahy 111 te 
jesky:nc§ · "W

· PodokřDv.orclcll a jeskyn� Prokop&va 
v. údolí Dale.iském -(ě. Prokoipském) byly nedávno 
7#Jyteěně zničeny; �pQň jeskyně PrQkopova mohla 
zt'lstat .uktřena, obzvlášť i pri>to, kdy �z.nam
p;ý ko&te'Uk je ušetřen dodnes, aě by, jeho zroše
iwn pepyia., ztracena Mli přírodní, a.ni historická 
pa.n\é.tkl!-, kdežtó �llll ,JeSkyně Prokopovy ztrai
'»llihbylii,: přfropn(- 1>amátka nenahraditelná., a to 
�oµ,·n��i;. čosM veřejnosti, - která nedo
�d1- :�lf$]fít�.,�ivé �b}vosti._ iouik:ron:i{hQ la.�, 
nl,tá;u..J�:t�o -�§_ .1�,]iO�e1a. 1hosteJnQ1, 
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SteJliJ ·•ta.K tnlčena byla n�Jpam.ltilijšf Jesbněj 
�éb.o Kr�q u ;retína. zy;uiá Tm·sM (č� }'u�� 
:recké) ,Ma.šta,le,: . ./ · . ,.,_ .i 

Télito ztráta- je ,te.prve nenaJir�, ti fu.1 
J>:rotó, že j�ak byl úplně odkli� jedinečný při, 
,;pdrif.p�W� lfraje he:r,oiokých pověstí, ale SQU,-; 
��é bohatství.•. zkamenělých. kostí nosoroži::ťt, ma.
'@illtii.,. medvědů, -hyen, je:l�ů k&.uadských 1!1 jiných, 
rozplýtváno, roz,t�háno, )ba · - jedinečný._ poklad 
českého' pala�lithu, t, j. staró doby kamenné, toi 
náBtroje z pazoijrku . štípané - vůbec nehledána, 
ač· tímto úkolem pověřen býl musejní úřednik 
prof. Pf ě; A přece to bohatství tu bylo! Doklad 
o tom podá,vá A X a tu it ů v spis: Tetín (bohatě 
ilustrováno, s mapou, C0FII. 6 Kč), :vlastni ná1da,d-
11é vykopávky Axamitovy na tetínské &Uáni na.4 
těmito jeskyněmi a kon�ě i vy�o.pávky !tátnfho 
archaeologického ústavu, podniknu� 1923 a .1024 
v nedaleké jesh·yri.Lna Ko 4 ě za SQ',lčinnosti před� 
nfo'h českých a'rchaelogll i přítomnosti geolo� · 
. Zničením těc:hto l>01darl(I, I ndmiž tak BO'Q;l'k{ 

český prav&,.je yšak nám :y§stralrou, aby se tak 
:nesta.'lo poslednfin i přírodním, pá,rná.tkám CeskéhQ 
Krasu i - dnes! 

Na státním úřadu pa,tn4l;i'Jiovéni., na ňstavech 
WŮVer&itních: geolo�é,m a, geogr;:ďickem, .i illa 
všecll ostatních korporacích, núst11kh, zemských 
i· státnífe a jeďnotlivdch i� proto, aby n�
dujíd � . á'bky českého ��u nebyly rušep.y:· 
, . 1. . e 1 ý k ir a s o v y o� t r o h, Kotýs ZVMrý 

nad. KoněJ):l'U3Y, � to od Oiho1d�ll přes pfe<Uµ� 
storfokou hradtištní hradbu.�. k potoku. Zd� pak 
zejména musí ,býti chrán�y. m.lmo t.o: a) s k a 1 nf 
b r á n a., :mnildá ;pr01padnutim strop1.t nad . j�-ynf,: 
tedy přítyc;l,nfm <lěn.im; �f P:,H;rorťený sk;al
n f m o st. nad li'lu!hoatou &áhi.l trhlinou proti 
'r m á ni_. jédmeč�ý to p.ří.Qdnl 1Jev. :v; čecl:iách, 
tm,tsti ciky 'snadno přÍ\$11I>n$'. 

· c)_h-ra.dištni h�,llgl)ý. pfedhhťe>rl� 
c k é, ktet� se tálhnP-U přes · celou. ho�í p1Qt;iliu 
Kot ý s e. P�ázeji >z d;qby, kdy galští obyvate
lé jižních čeeh , QÚdov.ali s� �hynulým rekwn 
a kráskám .v, poříťí. M: ž é hónoon.6 mohyly. Tehdy 
2¼1Y na pla!Ůnce, dnei, J>'llSté, ;r; pťoutí m(lzj koly 
pro,pletené-ho a ,tna'Zaruce sestrojená cl1ÝW, které 
patrně shořely ť :ne'bot: hlí:pa II otlSky illa pr� ;stl
n�cll pri;vtů, po hradiš'ti rozptýlaná, je r,,ypálena. 
<lo; Jr.\l�a.. Po- druhé byl 9-6troh .o�aaen přcl;y 
n'�� ��:�� llj:;t diHhi a •i� yelmi,: <iiilW,� .. 

_ : . . y���ě 1 .. ��-�.�;�f�i 
,,., '�•·'.0A!�,,,,,�i.·llt1tDlllllkY�:c.1eslriMi, 

/� 
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. 
S. a dálo jedine&f ostroh' č e .s Ji Ui o .K� a, .

s u mezi ústfm potoku zvaného K ač á k a řekou 
B e :r o u n k o ú, kde jsou i dra'bnějši, ale velice 
kdsn6 jés� a v.ehni zajímavými nálezy ar
�aclogický11ů (vykoifávkf řiditel� 1J,reha.ealog(
ckého·. odděl� Nároanfuo musea ara- St o,; 'k Ý· 
h'o a i;\roveň i největl!i, aě dosti nepřístupné. je-, 
skyuě · če.skéhQ Krasu mmá Jeskyní B ar a 1:1 d. o-
3". Q U. -,1 ,. . - . 

ZaehOJ'mlJ': � maaf hft pff!tfm �fm 
o'l:ia břehy toolito poloh Y. původním přfrodnfm 
stavu� �eb9lf.'tyto .příští generace: bu<lou chtít Yi� 
<lět ještě s· :většiin zájmem než dneska. my ony 
kraje, které, J,,yl1;. ději�ti ruiM nejdávnější mimtlo• 
stJI, Y. této. zemi. 

· Vý45?1am českélb1> Jt.rasu dostal ad jil tfo - i,d.
borné literatury, dries informu.feme p ll.ětn nejěir� 
ši :re!-ejnost. 

Nevím, co bylo na odhranu Ceského Krasu 
již ooněnq. Myslím, že je toho velmi málo, ba -
ob,v� •6e H že ;nic - kroma snaiF zakrooeni 
obce' tetb.ké proti da1šfmu niěeni af;ránf ·• pam.4,
tek pod . TetinEm, když .�erJilu P.�tfeppfh� -� 
�..t .bltm. �� n,;f- li-. · · 

Xdo ozye se. nyru T. 
_ Xdo �omene &i �. !e · nutno'. Mcliova1 

'-. přfr _ dějin té země, lrted, jei,t � naši lro-,
lébko,i- 1 � · i.a nutno je zacho� ·" � 
�� kdyi i � byly zachovány p.n.� 
mi ji! mmul� 1. Ničení P�tek. zcw 
rM1 seWna tak .ťd-6ldtých a j . je nr,. ěen&n 1 dějin národa, je prostě národl!lě � 
zl<iinem. •J[gQ Ji.Q �opustf a Wo._ � oi>fd 
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