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Když se v roce 1969 v jednom z podzimních čísel tehdejšího Zpravodaje Českého svazu turistů objevil
článek vyzývající všechny zájemce o kras a jeskyně ke vzájemnému seznámení a vytvoření společné
centrální komise, která by koordinovala jednotlivé akce v rámci turistické organizace, nešlo o nijak
mimořádnou novinku. Svědčí o tom citace ze sborníku vydaného k 50. výročí Klubu československých
turistů: „Ústřední výbor Klubu čs. turistů, jsa si vědom velkého vědeckého významu československých
jeskyň, zřídil roku 1933 vědeckou krasovou komisi KČST, již svěřil úkol prozkoumati vědecky jeskyně a
krasové oblasti v celé republice, zvláště pak ty, které mu náleží, popř. na nichž je jakýmkoli způsobem
zainteresován“. Komise byla tehdy složena z předních (pouze) pražských odborníků všech oborů geografie,
přírodních věd a archeologie, kteří s pomocí dalších nadšenců vykonali řadu měření, mapování a odborných
výzkumů, z nichž lze vyzvednout zejména práce v oblasti Slovenského krasu a pokus o zaledňování Bielské
(dnes Belianské) jeskyně v Tatrách. S postupem let se pak odborná speleologická činnost postupně
přesouvala zejména na specializovaná oddělení při Československé akademii věd, na vysokých školách, v
muzeích nebo i při některých zájmových organizacích, a byla prováděna řadou profesionálních i
amatérských skupin, které v prosinci 1978 konečně také dostaly společného jmenovatele – Českou
speleologickou společnost.
Ustavením společného orgánu pro turisty – zájemce o kras a jeskyňářství – nebyla sledována snaha o
vytvoření konkurenční organizace. Naopak. Od začátku byly všechny společné akce připravovány v úzké
spolupráci s odbornými institucemi a jeskyňářskými skupinami. Sledován byl jediný cíl: vytvořit pro
zájemce o jeskyňářství takové podmínky, aby mohli v rámci všeobecně přístupných turistických akcí poznat
nejen veřejnosti zpřístupněné jeskyně, ale aby se mohli blíže seznámit se všemi obory speleologie, aby měli
možnost poznat podrobněji i specifické rysy jednotlivých krasových oblastí a respektovali přitom veškerá
pravidla požadovaná pro jejich ochranu. Později pro toto zaměření kdosi vymyslel název „krasová turistika“.
Příroda však vytvořila zajímavé povrchové útvary a podzemní prostory také v pseudokrasových neboli
nekrasových horninách; dnes tedy používáme termín „speleoturistika“. Ta se postupně stala jakýmsi
spojovacím článkem mezi běžnou turistikou a speleologií a byla tím prospěšná v obou směrech – v rozšíření
možností využití volného času k poznávací činnosti a popularizaci speleologie při turistických akcích i při
výchově začínajících jeskyňářů.
Komise či sekce od svého znovuzrození pomáhala koordinovat veřejně přístupné akce v rámci
každoročních víkendových setkání, speleoturisté participovali při organizacích celonárodních turistických
srazů a v letních obdobích pravidelně pořádali své vícedenní akce, v nichž se zaměřovali na výchovu
(studijní tábory, metodická školení), tematické programy pro rodinné kolektivy a také (v letech před
listopadem 1989 za ne zrovna lehkých podmínek, ale to je turistům všeobecné známo) uskutečnili řadu cest
či expedičních výprav i do jeskyňářsky přitažlivých lokalit v zahraničí. Na tomto programu se podíleli
zejména Jiří Kopecký z Broumova, jeho iniciátor a první předseda sekce (v roce 1975 ho na tomto postu
vystřídal autor článku, který sekci vede do dnešních dnů), Stanislav Mayer z Brna, organizátor akcí zejména
v Moravském krasu, Ivan Kieslinger z Prahy, dlouholetý metodik sekce a vedoucí řady školících akcí (dnes
má tuto starost Jan Stůj z Moravského Berouna), František Novák z Pardubic, podílející se na nenápadné, leč
pracné přípravě všeho, ale hlavně zahraničních tematických zájezdů. Omlouvám se současné všem ostatním
spolupracovníkům, jejichž jména z důvodu omezeného rozsahu tohoto příspěvku nemohu uvést, ale bez
nichž by činnost tohoto odvětví nemohla být tak bohatá.
Mrzí mě, že v posledních letech zájem o speleoturistické akce poněkud ochabuje; účast mladých na
nedávných setkáních však naznačuje, že by tato činnost mohla přetrvat déle než do blížící se magické
dvoutisícileté hranice našeho letopočtu. Předpokladem pro to, aby se tak opravdu stalo, je však také
radikální omlazení stávající sekce. Nechť je toto konstatování výzvou všem mladým příznivcům
speleoturistiky.

Převzato ze sborníku KČT vydaného ke 110. výročí turistiky v roce 1998

