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SKLENĚNÉ TUNELY
Jeden z největších fenoménů a tajemství planety

I. Díl

Samuel Gaspar



Úvod
„Nekonečné labyrinty chodeb a  jeskyní hrály 

důležitou roli v  mýtech a  legendách dávných 
kultur rozvíjejících se v  oblastech, které dnes 
často nesprávně pokládáme za kolébku civilizace. 
Staré hinduistické tradice hovoří o  velkém 
ostrovu neskonalé krásy, který se nacházel 
uprostřed rozsáhlého moře pokrývajícího 
dnešní Střední Asii a  jehož severní okraj tvořilo 
pásmo Himálaje. Jeho obyvatelé se stýkali 
s  okolním světem pouze prostřednictvím tunelů, 
paprskovitě se rozbíhajících pod mořským dnem 
do vzdálenosti mnoha set kilometrů a  ústících 
v  dávných městech, z  nichž se do dnešních dob 
zachovaly jen ruiny. 

Také v Tibetu, Mongolsku a Číně jsou dodnes 
živé tradice, vyprávějící o  tunelech a  chodbách, 
vlastně o  celé podzemní říši, která neznala války 
a  jejíž obyvatelé, žijící v  pokoji a  míru, dosáhli 
nevídaného rozmachu vědy a  umění. Ta říše 
se nazývala Agharta a  byla spojena labyrintem 
chodeb a  jeskyní s  dalšími podzemními světy, 
prostírajícími se pod Severní, Střední a  Jižní 
Amerikou. Byla ozářena zvláštním zeleným 



fosforeskujícím světlem, které podporuje růst 
rostlin a prodlužuje lidský život…“ 

To jsou slova Harolda Wilsona, známého 
amerického historika a  jednoho z  největších 
specialistů na podzemní chodby a  tunely, 
vyskytující se v nejrůznějších částech světa. 

V  článcích o  UFO a  podzemních základnách 
v USA a vlastně po celém světě je popsáno, jaký je 
účel a vznik těchto podzemních měst a komunikací, 
sahajících daleko do historie naší planety 
a  civilizací, které na ní žily. Ani v  dnešní době ale 
není zdaleka jasné, o co v této oblasti zájmů vlastně 
jde, protože veškeré informace jsou důsledně 
zamlčovány. Přesto existují důkazy, že tajná vláda 
USA se spojila s  mimozemskými civilizacemi 
a  stojí v  čele spiknutí proti sedmi miliardám 
současné světové populace. Vůbec není podstatné 
a  rozhodující, jestli tomu chcete věřit, či nikoliv. 
Zda se necháte oklamat dezinformátory, že se jedná 
o pouhé teorie o výmysly a spekulace, je jen na vás. 
Jsem přesvědčen, že jde skutečně o  spiknutí proti 
lidstvu, o největší  tragickou chybu vládnoucích elit, 
která nakonec může způsobit vyhlazení lidské rasy 
na planetě Zemi.



Po celém světě kolují prastaré legendy 
o  podzemních říších na všech kontinentech, 
dotýkající se všech známých i  neznámých 
civilizací. Dnes je v  lokalitách opředených těmito 
legendami vyvíjena nemalá aktivita UFO s  únosy 
a  konfrontacemi  jak v  civilní, tak i  ve vojenské 
sféře. Je to fenomén často podceňovaný, utajovaný 
a dle mého názoru pro lidstvo a jeho další existenci 
nesmírně důležitý.

Podle všech dostupných poznatků, které lze 
dnes získat, a  v  této knize odhalíme mnohé, 
velice závažné skutečnosti, lze usuzovat, a  já jsem 
o  tom přesvědčen, že tak, jak existují podzemní 
základny, města a  komunikace tunelů po celém 
světě, existují i  vstupy a  výstupy pro technologii 
UFO. V článcích o podzemí USA a spiknutí tajných 
organizací pod vedením Illuminátů je v  plánu pro 
nastolení Nového světového řádu (NWO) počítáno 
s invazí mimozemšťanů, která má nastat v blízkých 
letech. Byla plánována možná tisíce let, během 
nichž  probíhala příprava - budování rozsáhlých 
podzemních prostor a  výstupů pro technologii na 
mnoha místech po celé Zemi. Některá z nich  jsou 
známá, ale většina je utajena a dosud neobjevena. 

Proč pro nás mají takový význam? Právě 
v  těchto místech invaze nastane. Jak je plánováno, 



během několika hodin se po celém světě vyrojí ze 
země a  z  vesmíru cizinci, obsadí celou Zemi a  než 
si uvědomíme, co se děje, nastane konec lidské 
civilizace. Pak převezmou vládu nad celým světem 
Illumináti, Grays a  další mimozemské entity 
a  jejich cíle budou naplněny. Ano, to je plánováno, 
a  dokonce i  prorokováno mnoha jasnovidci 
a  proroky, ale to není předmětem této knihy. 
Doufám jen, že k tomu nikdy nedojde a nedovolíme 
to!

Ovšem to je jen jedna stránka mince. Nejsou 
tu jen tajné organizace, vládnoucí elita, která chce 
nastolit NWO a  ovládnout tuto planetu s  pomocí 
negativních mimozemských entit z  různých koutů 
vesmíru. Jsou tu i podzemí s tunely se základnami, 
dalo by se říci, že jde  doslova o rozsáhlá podzemní 
města, známá i  neznámá, která byla vytvořena 
pozemskými civilizacemi. Jako příklad lze uvést 
známé podzemí na povrchu planety zaniklých 
civilizací jako je Atlantida, Lemurie a  jiné, které 
vytvořily podzemní říši s  názvem Agartha. Ty 
se ovšem podle dostupných pramenů distancují 
od invaze mimozemských entit či od okupovaní 
planety negativními entitami z  vesmíru. Mají své 
záměry a jejich převážným zájmem podle některých 
pramenů je podpora rozvoje a  úspěšné evoluce 



lidstva. Tedy aspoň doufejme, že je tomu tak, i když 
některé indicie naznačují, že v podzemí nejsou jen 
mírumilovné a  humánní, ale i  naprosto negativní 
lidské rasy.

Díky seriózním badatelům, kterým není 
lhostejná současnost a  budoucnost lidstva, toho 
víme spoustu o  oblastech vybudovaných v  USA. 
Víme o  podzemí v  Jižní Americe, v  Asii, v  malé 
míře je i  v  Africe. Ale jak je na tom Evropa? Toto 
území je v současnosti oproti jiným oblastem hustě 
zalidněno, i když tomu tak v minulosti vždy nebylo, 
a přesto tu existuje jen málo informací. Vypadá to, 
jako by se tento fenomén Evropy téměř netýkal. 
Je to vůbec možné? Nebo jsme utajenější než 
Američané?

Evropské podzemí je přímo provrtané doly, 
štolami, podzemními chodbami a  sklepeními, 
jsou zde dokonce i  továrny zanechané nacisty. 
Skoro každá vesnice a  město má svou podzemní 
historii. Předmětem našeho zájmu ale nejsou 
zásahy do podzemí vzniklé na základě potřeb 
dnešních lidí, ale především ty dávné i  současné 
vybudované mimozemskými a  podzemními 
lidskými civilizacemi. Ty, které jsou opředené 
tolika tajemstvími a  legendami. Pod Evropou 



musí procházet nejen spojovací tunely, ale musí 
tu být i vstupy a výstupy, a  jak se uvidí, i  základny 
a  rozsáhlé městské aglomerace. V  Evropě jde 
o  jednu z  nejrozsáhlejší síť skleněných tunelů, 
doslova pavučinu sítí tunelů a  šachet. Některé jsou 
již nefunkční a  nepoužívané z  mnoha důvodů, 
ale zbylé tunely jsou dost často frekventované 
a používané i v dnešní době. 

Jak si postupně ukážeme, po celém světě je 
mnoho důkazů potvrzujících existenci podzemní 
říše Agharty s  rozsáhlou sítí tzv. skleněných 
tunelů, vytvořených neznámou technologií. Jaké 
je jejich stáří, těžko odhadnout a  je možné o  tom 
pouze spekulovat. Nikdo zatím nepodal rozborem 
či jinými metodami vědecky podložené důkazy. 
Zatím nikdo nedodal žádný vzorek materiálu či jiný 
hmatatelný důkaz, aby lidstvo konečně uvěřilo, že 
síť Agharty skutečně existuje. Je ale také možné, že 
důkazy byly předloženy a následně přísně zatajeny. 
Proč? 

Možná proto, a  já jsem o  tom přesvědčen, že 
takový důkaz by změnil mnohé a  není v  zájmu 
vládců této planety, aby jistá tajemství byla 
odhalena. Proč? 

Protože vše, co se dosud učíme o  evoluci 
a  historii lidstva a  této planety a  co je nám 



prezentováno jako vědecký fakt, by rázem padlo 
a zůstalo pouhou lží. Padla by dogmata, a  to nejen 
vědecká, ale i  náboženská. Možná by to způsobilo 
celosvětový převrat v poznání a myšlení o tom, kdo 
jsme a  odkud pocházíme. Jsem o  tom přesvědčen 
a doufám, že se tak jednou stane. Ovšem tato verze 
skoku v evoluci lidstva je nepřípustná pro vládnoucí 
elity, protože chtějí a pro své záměry potřebují, aby 
lidstvo žilo a fungovalo v nevědomosti a dalo se tak 
snadno ovládat. Pravda je jen pro vyvolené, ne pro 
lidstvo, které je tu jen proto, aby sloužilo mocným 
jako otroci. Ano, tak elitní skupina vládců smýšlí. 
A nemám na mysli jen lidské vládce.

Pokud by byl lidstvu skutečně podán podložený 
a  ověřený důkaz o  existenci síti skleněných tunelů 
podzemní říše Agharty, musel by se odtajnit jeden 
z  největších fenoménů této planety a  největší 
tajemství lidské rasy. Změnilo by to vše, co dosud 
známe. Celý svět by zažil revoluci v  myšlení 
a  poznání. Musíme ovšem připustit, že by na 
základě takového poznání a  odhalení skutečné 
pravdy mohlo dojít i  k  negativním dopadům 
protože ti, kteří nechtějí, aby k němu došlo, udělají 
všemožná opatření, aby pravdu zesměšnili, zneuctili 
a zadupali do země všemi prostředky. Proč?



Na to je jednoduchá odpověď. Ti, co vládnou 
tomuto světu, by ztratili svou moc nad lidstvem. 
Ovládání lidské masy by se jim vymklo z  rukou, 
a  věřím tomu, že lidé by se začali bránit. Chtěli 
by, aby se vše napravilo a  konečně začala platit 
pravda a  ne dogmata. Chtěli by, aby se zatajované 
skutečnosti všemi vládami a  tajnými organizacemi 
odtajnily. Chtěli by uplatnit své právo na existenci. 

Muselo by se přiznat, že lidská rasa je tu 
mnohem déle, než se tvrdí. Že Darwinova teorie je 
scestná a má pravdu jen z části. Že existence UFO, 
respektive mimozemská existence a  její přítomnost 
zde, je reálný fakt a  že ve vesmíru existují miliony 
vyspělých civilizací, o kterých se ví. Že tu na Zemi 
nejsme první civilizace, ale zatím poslední v  řadě. 
Muselo by se přiznat, že jistá skupina lidí a tajných 
organizací nejen, že mnohé z toho zatajila a tají, ale 
že zradila lidskou rasu a zaprodala ji pro své ambice, 
pro svou ješitnost a aroganci. Jednala za celé lidstvo, 
i když jí k tomu nedal nikdo z nás mandát. Muselo 
by se také veřejně přiznat, že lidstvo se ocitlo 
v prekérní situaci a že je nutné velice rychle hledat 
cestu, jak z  ní ven a  jak se jako lidská rasa aspoň 
z  části zachránit. Nechci zde polemizovat nad tím, 
jaké důsledky to vše bude mít. Ovšem je nutné si 
uvědomit, že dosavadní nevědomost nám přivodí 



pouze zkázu a  zánik. Ať by mělo odhalení pravdy 
jakékoliv dopady, jsem přesvědčen, že je nutné 
bojovat a  nenechat si diktovat hrstkou lidí, jak žít 
v  nevědomosti a  v  otroctví, a  vzít konečně jako 
lidstvo vládu do svých rukou. 

Ano, pravda je drsná a krutá. Ale je nutné ji znát 
z důvodů pokroku naší lidské evoluce.

Jak jste už v  úvodu pochopili, tato kniha je 
o  podzemní říši Agharty a  síti skleněných tunelů 
po celém světě. O skutečných podzemních tunelech 
a městských aglomeracích, které obývají po mnoho 
desítek tisíc let nejen nám neznámé lidské civilizace, 
ale i  mimozemské civilizace okupantů, kteří se tu 
chtějí zabydlet a ovládnout planetu.

Hned na začátku musím upozornit, že pokud zde 
budeme psát o podzemní říši Aghartě, nedočtete se 
nic o  Aghartě vícedimenzionální, která patří spíše 
do oblasti duchovní a má význam jen pro duchovní 
badatele. Nemá ale žádný význam pro lidi věřící jen 
hmatatelným důkazům, ty mají všeobecně význam 
a platnost jen v našem hmotném světě. Budete tedy 
číst o skutečné hmotné podzemní říši, vybudované 
a existující pod našima nohama.

Nebudu zde psát ani o  podzemní říši Aghartě, 
které se týkají kontroverzní teorie o  duté 
Zemi. Je jich několik a  odporují dosavadním 



vědeckým poznatkům. V  tomto bodě o  struktuře 
planety s  vědeckými názory souhlasím. Musím 
konstatovat, že teorie o  duté Zemi je výplodem 
fantazie, dedukce, a  scestných teorií vymyšlených 
a  rozpracovaných do obludných rozměrů lidmi, 
kteří nikdy podzemní říši Aghartu nenavštívili. 
Studoval jsem fenomén Agharty a  podzemních 
skleněných tunelů roky a  je pochopitelné, že jsem 
narazil i  na tento fenomén duté Země. Při studiu 
jsem šel pochopitelně i  k  počátkům vzniku těchto 
teorií a  pátral, kdo a  kdy je sepsal a  na jakém 
základě. Postupně jsem došel k  závěru, že tato 
teorie vznikla na základě svědectví mnoha lidí, kteří 
podzemí navštívili a  vyprávěli svůj příběh. Jistě, 
že příběhy jsou fantastické, ale také rozporuplné. 
A  pokud někdo z  nich tvrdil, že byl dole a  viděl 
podzemní říši s  rozsáhlými prostorami, umělou 
atmosférou podobnou zde na povrchu, s centrálním 
sluncem apod., mohl si snadno vytvořit mylnou 
představu, že jde o  dutou zemi, v  které žijí lidé. 
Ovšem výklad o  dutosti vzali někteří doslovně 
a  následně vytvořili scestné a  nepotvrzené teorie, 
někdy i na základě špatného pochopení či překladu 
z  jiného jazyka. Pokud budete studovat toto téma 
do detailů a  všech souvislostí, dojdete ke stejnému 
závěru. 



Tato kniha rozebere fenomén podzemní říše 
Agharty a  skleněných tunelů z  pohledu historie 
a  odkazů našich předků, nejen z  legend nebo 
starých svědectví, ale i  z  příběhů svědků, kteří 
dole v  podzemí byli nejen v  dávné minulosti, 
ale i  v  dnešní době. Kniha je souhrnem všech 
nejdůležitějších dostupných informací od různých 
autorů a  z  mnoha pramenů o  říši Aghartě, 
o  městských aglomeracích a  hlavně o  skleněných 
tunelech a  vertikálních šachtách jako vstupech do 
podzemí. Rozeberu některé teorie a  vznesu nové, 
vlastní, které z  mého výzkumu vyplynuly a  dosud 
nebyly zveřejněny. Touto knihou mé pátrání 
nekončí, teprve začíná, protože pouhé teorie nikdy 
nikoho neuspokojily. Po všem, co se mi podařilo 
odhalit, jsem rozhodnut pokračovat a najít skutečné 
důkazy, které sepíšu v  dalších dílech. Necháme 
se tedy překvapit, zda aspoň poodhalím jeden 
z  největších fenoménů a  tajemství této planety 
a lidstva. Do jaké míry jsem se přiblížil k pravdě, to 
už posuďte sami.



Část I.

Tajemné podzemí na Slovensku 
i v Čechách?

Jak je to s  tunely u  nás v  Česku a  na 
Slovensku? Bylo zjištěno, že na území bývalého 
Československa se prastaré legendy zmiňují 
o vznešených bytostech, přebývajících v podzemí. 
Existuje legenda o skleněných tunelech a Měsíční 
jeskyni na Slovensku. Podívejme se tedy na 
tuto legendu a  záhadu, zkoumanou mnoha 
významnými badateli a  která přesáhla hranice 
území Československa do celého světa.



Kapitola 1.

ZÁHADNÁ ŠACHTA NA 
SLOVENSKU

Následující ukázka je z  Bergierovy Knihy 
nevysvětlitelného.

Kdyby Pražské jaro pokračovalo a  kdyby se 
cesty do Československa nestaly obtížnými, ba 
nebezpečnými, jel bych si tento příběh ověřit přímo 
na místo.

Jedná se o  objev jeskyně z  neznámého kovu, 
k  němuž došlo v  říjnu 1944. Tento příběh mám od 
přátel z  Československa, kteří se o  něm dověděli 
v březnu 1965. Teď mají bohužel jíně problémy a  já 
je chápu.

Je to podivná a zároveň strhující záhada. Skutečně 
nás napadá, zda se nejedná o  dílo mimozemšťanů, 
a já osobně bych této eventualitě dával přednost.

Lze však uvažovat i  o  přirozeném vysvětlení. 
Československo je země bohatá na uran a  radium; 
radium bylo ostatně objeveno právě v českých rudách. 
Snad intenzívní působeni radioaktivity, trvající 
několik milionů let, přeměnilo běžný nerost v  cosi, 
co připomíná slitinu, jakou věda nezná. Ve slitinu, 



která by mohla mít zajímavě použití... Přál bych si, 
aby jednoho dne podrobnější výzkumy za použiti 
moderních prostředků přinesly pravdu o  záhadě, 
která patří mezi nejpodivuhodnější v této knize a na 
celé naší planetě.

Následující příběh se stal jednomu z  účastníku 
Slovenského národního povstání v  říjnu 1944. 
Doktor Antonín T. Horák - dnes lingvista - se po 
léta snažil přesvědčit speleology, aby prozkoumali 
to, co považuje za jedno z  nejpodivuhodnějších 
tajemství podzemí - jakousi šachtu velmi starého 
dolu, kterou objevil v  jedné jeskyni na Slovensku. 
S  autorovým svolením uveřejňujeme úryvky 
z  deníku psaného na místě samém a  uveřejněné 
v bulletinu Národní speleologické společnosti USA. 
Jeskyně se nachází v Nízkých Tatrách mezi Plavnicí 
a  Starou Lubovňou zhruba na 49,2° severní délky 
a 20,2 východní šířky.

23. října 1944 
Včera časně ráno nás našel Slávek a ukryl v této 

jeskyni. Dnes za soumraku se vrátil s  dcerou 
Hankou, přinesl potraviny a  léky. Od pátku jsme 
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