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Typická  výzdoba  Holštejnské  jeskyně

V  zimním  období  roku  1960-61   se  podařilo  několika  ělenům  Spel.
kroužku  ZK  ROH  A]AST  objevlt  nové  prostory  v  areálu  Staré  Rasovny,
v  ponorné  oblasti  severovýchodní  části  Moravského  krasu.   Pi-ůzkumné
a  mapovací  práce  nebyly  z  důvodu  úmrtí  jednoho  z  objevitelů  0.  Ke-
prta  a  soustředěním  ostatních  členů  na  pr`ůzkumné  pi`áce  v  jeskyni
Býěí  skála,   dokončeny.

Na  áaře  roku  1966  se  čá§t  miadšlch  členů  Spel.   kroužku  ZK  ROH
ADAST  pod  vedenín  J.   Moučlw  přesunula  na  Holštejn,   kde  si  `rytkla  za
úkol,   dokončlt  během  letního  období  průzkum  a  zaněření  nově  objeve-
ných  prostor  ve  Stai.é  Rasovně.  V  průběhu  období  se  po  seznánení  s
tei`énem  plán  skupiny  rozrostl  o  průzkum  V  BučÍ  a  Nezaměstnaných,

jeskyních  to  západního  údolního  valu,   a  otevírku  závrtu  č.2  V  Sýč-
kách,  kde  již  také  v  minulosti  pracovall  ělenové  Spel.  kroužku  ZK
ROH   A3AST.

Za  podpory  předsedy  h"V  v  Holštejně  s.  St.  Sychry  a  se  souhla-
sen  paní  Zukalové  byly  během  pi`ůzkumných  prací  zajištěny  noclehy.
na  půdě  dolního  mlýna  v  Holštejně.



I)o  Holšte5na  se  přesunuli  členové  spel.   lí:roužku AI)AST  J.  Mouč-
ka,  Jos.  `./el-gel,  Jar.  Petrla,  Jos.  Drlík.  S1..Drlík  a  spolupracov-
níci  kmužku  Jiřina  a  lgor  Audyovi,  m.  SaxoŤá,  V.  Kacetl,  Vladimír
Šenkýř.  Aleš  Lieberzeit.  Současně  se  na.holštejnsko  přesunula  sed-
ničlenná  výzkumná  skupina  utvořená  z  vojáků  Í2ákl.  služby  ve  slože-
ní:   0.   Tanko,   Zd.  Judas,  Jos.   Červený.  K.  Smolín,  I,ad.  Chomnič  a
Jos.  Kaltenbrunner.   pod  vedením  Vlad.  Pípala,   t.ě.  člens  Plánivské
skupiny  S.pel.  klubu  v  Í3mě.

obě  skupiny  od  počátku  činnosti  úzce  spolupracovaly.  Vojenská
skupína  se  z  počátku  z;aměřila  na  otevírku  Aloisova  ponoru  před  St.
Rasovnou  a  během  krátké  dot)y  se  zcela  zépojila  do  naší  činnosti.

Skupina  zahájila  ihned  znovuotevírku  štěrky  zcela  ucpaného  vcho-
du  do  Xep.rtow  chodby  ve  St.  Rssovně.  Postupně  byly  vyklizeny  ště-
rkem  ucpané  nánosové  polo81foriy  a  labllní  svahy  spevněny  dřevěnýml
rošty  a  t)arler'ami.  Po  uvolnění  celého  dosud  snámého  úseku  bylo  pro-
vedeno  nové  zaněření  celé  jeskyně,  běh.en  něhož  byla  objevena  no.vá
spojovací  chodba  přes  11.  polosií.on.  Nepříznivé  hydrogi.aí.ické  pomě-
ry  zapřiěinily  zvýšení  hladln  sií.onů  v  5es]qrni  a  znemožnlly  jejich
potépěčský  průzkun.   Později  byla  jeskyně  opět  2}a-topena  a  vchod  uc-
pán  splave"''m  materiálem.

Ve   spolupráci   s   RNDr.   P.   Ryšavým  bylo   zahájeno   podrobné  mapo-
vání  celého  holštejnska  se  zaměřením  vzájemné  polohy  většiny  jes-
ky}`.r.ích  vchodů.  Na  základě  vytipování  zajínavých  níst  bylo  sondo-
`.áno  v  jesk}Jní  č.7,   kde  bylo   postoupeno   asi  o   6  m.   Dne   21.7.1966
byio  zahá'áeno  rozšiřování  úzké  pukliny  na  úpatí  skalní  stěny, v
blízkosti   jeskyně  Nezaměstnaných.   Za  měsíc  21.8.1966  se  podařilo
proniknout  touto  pukllnou  do  stropu  nové  jeskyně,  zcela  zaplněné
krápníkovou  výzdobou,  která  byla  nazvána  Holšte5nská.  Současně  pro-
bíhala  o+.evírka  závrtu  č.2  V  Sýčkách,   kde  bylo  postupně  dosaženo
ve  skalních  jícnech  hloubk.i/  9  p.  V  depresi  nad  Holštejnskou  aesky-
ní  v  políc:`t  byly  prováděny  sondáže  v  závrtě  č.66.

Vzhleden  k  objevu  Holštejnské  je§kyně  s  bohatou  krápníkovou
výzdobou  s  nnc)žstvím  splavených  fosllních  kostí,   bylo  nutno  uvažo-
vat  o  áalšln  způsobu  zabezpečení  a  průzkumu  jeskyně.  Charakter  lo-
kaiity  jednoznačně  naznaěoval,   že  se  bude  jednat  o  počátek  rozsáh-
lejších  prostor  a  jejlch  průzkm  bude  velml  náročriýo  Po  zvážení
všech  okolností  se   13  členů  skupiny  rozhodlo  dne   28.8.1966  založit
stálou  pr.acovní   skupinu,   která  bude  do  budoucna  zajišťovat  další
průzkum  Holštejnské  jeskyně  -a  celé  přilehlé  oblasti.
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Závi.t  č.   68  -detail  výzdot)y  Krápníkového  do'nu



Nově  založená  skupina  byla  organlzaěně  začleněna  do  Spel.  klu-
bu  Brno.   jako  Holštejnská  výzkumná  skupina  8  pracovní  působností
v  celé  ponorové  oblastl  a  přiléhajících  náhorních  rovinách.  Do  té-
to  doby  zde  trvale  pracovala  pouze  Plánivská  skupina  Spel.  klubu
Brno.  která  se  zsbývala  řešenín  aktivního  toku  Bílé  vody  směrem
k   Macoše.

Do  doby  vyřízení  potřebných  fomalit  se  skupina  zaměřila  na  o-
tevíi`ku  propadlého  jícnu  v  závrtu  č.66,  kde  byla  vyhloubena  šachta
i2,5  n  hluboká  do  balvanitých  zborů  se  silným  průvanem.   Dále  bylo
pokra`čováno  v  otevíi.ce  závrtu  ě.2  V  Sýčkách  a  uvolňování  trativodů
v  jeskyni  Příční.  Členové  skupiny  se  postupně  seznamovali  s  prob-
iematlkou  celé  ot)1asti,  prováděli  sledování  průvanových  míst,   tzv.
"mastných  fleků"  a  změn  vyvolaných  povodňovýni  staw  Bílé  vody  a
okrajových  přítoků.  Nadále  skupina  spolupracovala  při  řešení  prob-
iénu  Býčí  skály,   v  Rudickém  propadání  a  při  otevír.ce  Dámského  zá-
vrtu  v  blízkosti  Macochy.

V  roce   1967  pokračovala  skuplna  v  sondáži  v  jeskynl  ě.7,  kde
byly  práce  pro  malý  profil  chodby  zastaveny.  V  jeskyni  V  BučÍ  bylo
sondováno  v  levé  vět,vi,   kde  se  poáařilo  odkrýt  řadu  menších  dutin

a  jeskyně  byla  celá  zmapována.  V  závi.tě  č.2  V  Sýčkách  se  podařilo
nalézt  rovněž  řadu  úz;kých  volných  dutln,  oddělených  skalními  žebry.
Bylo  dosaženo  hloub]qr  14  m.  Při  sondáži  v  závrtě  ě.68  8e  podařílo
v  nejnižšlm  místě  mez;1  balvany  v  hlout)ce  3  m  obÉevlt  1.0  m  dlotmou
klikatou  chodbu  v  závalu  se  sllným  průvanem.  V  závrtě  č.66  došlo
ke  zřícení  vstupní  šachty.  Po  2;ajlštění  betonových  skruží  od  Mora-
vského  krasu  byla  vyhlout)ena  tiová,  9  m hlutioké  šachta,  ze  které  se
pi`oniklo  do   10  m  dl.  členité  chodby  s  komíny  a  sllným  průvanen.

Dne   15.4.1967  se  sešla  komise,   která  po  průt.azích  povollla  dal-
ší  pi`áce  v  Holštejnské  jeslgml,   včetně  otvírlg  nového  vchodu.  Pi.á-
ce  na  hloubení  průkopu  před  jeskyní  byly  zahéjeny  a  po  zajištění
materiálu  na  uzávěru,  který  uhradil  podnlk  Moravsl[ý  kras,  byl  prů-
kop  do  5eskyně  pi`oražen.  Ihned  po  skončení  pz`ací  na  uzavření  jes-
kyně  bylo  uvnitř  zahájeno  ražerií  průkopů.  Do  konce  roku  bylo  dosa-
ženo  déllqr  20  m  až  do  Síně  J.  Šlechty.  Z  vykopaného  materiálu  bylo
vytříděno  množství  fosilních  kostí,  nimo  jlné  i  stolička  a  mamuta.
Nalezené  kostl  byly  předány  k  odbornénu  zpracování  RNlh.  R.  Musi-
1ovi  do  Mor.   muzea.
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V  dalším  období  členové  skupiny  ručně  vyčerpali  1.   sifon  v
Trativodné  chodbě  ve  St.  Rasovně  a  zaměřill  část  prostor  po  11.   si-
fon.  V  Podhradním  ponoru  byla  přístupová  cesta  na  óno  upravena  a
vystrojena  žebříky.  Kr`om  mapovacích  prací  v  podzemí  1  na  povrchu,
provádělo  se  v  zájmové  oblastl  pravidelné  14ti  denní  teplotnl  mě-
ř.ení  na  37  st,8novlštích,   které  přineslo  velmi  zajímavé  w''sledky.
Členové  skuplny  §polupracovall  při  průzkumrúch  pi.acích  v  j.  Šam-
líkových,   Mastnén  Í'leku  a  v  propasti  Macoše,   kde  zamšřlli  Kuchařo-
vy  jeskyně  pod  Spodnín  můstken.

V  pr.ůběhu  roku  1968  pokračovala  skuplna  v  ražení  dalších  prů-
kopů  v  j.  Holštejnské.   Ve  vzdálenostl  38,5  m  bylo   dosaženo  konce
krápníkové  výzdoby  a  další  proí.il  je  zcela  zanesen  sedlment,y.
V  Sínl  J.  šlechty  bylo  v  podzemním  závrtku  započato  s  hlout]ením
průzkumné  šachty  v  hrubých  říěních  štěrcích do   3,6  n.

Závrt  ě.68  -vstupní  šachta
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Pro  ověření  odtokových  poměi.ů  byly  v  j.  Hlagomomě  vyhloubeny
dvě  šachty.   1.  zastihla  v  hlout)ce  5,8  m  hrubé  říční  štěrky  a  šach-
t,a  11.  vyústlla  do  volné  dutiny  mezi  balvany.  Na  základě  pozoi.ová-
ní  tzv.   "mastn}''ch  fleků"  byl  ověřen  nad  Podhradnín  ponorem  r.alý
závrtek,  kterýn  se  podařilo  pronilmout  do  nové  20  m hluboké  pro-
pasti  se  dvěma  do.n}y.   Během  sondáží  se  spojily  nové  prostory  s
Podhradním  ponorem.   Na  úpatí  skalní  stěny  pod  j.   Bílá  hvčzda  byla
whloubena  průzkumá  šachta  7  m  hluboká.  Ve  spodní  části  byly  2;as-
tiženy  mohutné  balvany  a  v  puklinách  roztříštěné  kosti. Nález  zpra-
coval  RN~Tm.   Valoch  z  :i.:oi`.   muzea.   l`Ta  stěnách  byly  nalezeny  z}bytky
až  20  cm  silných  desek    kr.ystalických  sintrů.

Na  náhorní  rovině  bylo  hloubeno  v  závrtu  č.66.  V  hloubce  18,5
m  se  ve  dně  objevlla  puklina  se  silným  průvanem.  Zavedením  praxe
z  geolog.  průzkumu,   t)yly  vysledovány  sedimenty  ucpané  5Ícny  a  nás-
ledně  zde  byly  hloubeny  šachty.  W''razného  úspěchu  dosáhla  skupina
v  závrtu  ě.70,  kde  §e  podařilo  objevit  volné  prostory  propastovL
tého  charaktei.u  do  hl.   22m  s  vodní  hladinou  na  dněe  V  sousednín
závrt,ě  č.71   byla  objevena  volná  90  m  hluboká  propast  s  hladinou
menšího  aktivního  toku.   V  oblasti  Zadních  Bukovinek  v  závrtu  čer-
riém  se  po  vyhloubení   3  m  proniklo  do  dalšího  volného  pokračování
s  r.ioubkou  25  m.   Pr.ostory  jsou  vytvořeny  na  výrazné  puklině  se  si-
iným  priůvanen.   V  lonu  u  b}''valé  Břouškovy  vápenky  byl  odkryt  ucparL\''
jícen  již  dříve  znéné  pr`opasti  a  byl  zmapován.   Běhen  pr.ůzkunu  byla
objevena  25   ::  dlouhá,   dříve  neznáz[á  chodba,   rovněž   tato  byla  zdo~
kup.entována.   Ve  spolupráci   s   R"?I)r.   Ryšav};m  bylo   pokračováno   v  roz-
sáhlých  něřičských  pracích  na  pc)vr`cl`m  a  skončilo   syste2at,ícké  mě-
ření   teplot  na  vybraných  lokalitách;   pro  potřeby  GÚ  ČSAV  byla  pi-o-
vedena  příprava  a  raženl  7  m  dl.   štoly  v  Malém  výtoku  Punkvy.

PočátkeF,  roku  1969  skupína  zahájila  sondáž  ve  w`-razném  "mast,-
nén`"   Í`1eku  v  Lipoveckém  žlít)ku  a   již   do   kance  i.'inc`r'a   se   podařilo

proniknout  do  nové  propas€ovité   jeskynč,   t`'ořené   třemi   do'Ey  polo-
ženými   nad   sebou  do   celkové  hloubky  50  .:h   V  jeskyrLi   je   velai   t>o-fia-
Ju-á  krápníková  výzdoba.   Po  kor,ce  roku  byly  nové   pi..ostory  zmapovány.

V  Holštejnské   jeskyr.i   bylo   v  zi;-Jr:íL`_  období   pokr.ačováno   v  r'aže-

ní   průkopů  do   cel`xo`.é   v2;dálenosti   43,5   r.  od  vchodu.   Všechen  r.ako-

pLinjí  r.'`ter.íál  byl  vyvážen  kolečky  a  `,-`vtí?^hován  ručně   do   sváhu  před
`rc.rtodem,   kde  byl  tříděn  a  ukládán  na  `r.aldu.



Na  náhorní  rovlně  nad  Holšte5nskou  j.   byl  v}7tipován  pro  otvíi`-
ku  závrt  ě.77  a  byla  zde  vyhloubena  orlentační  rýha  9,5  m  dlouhá
a  max.  5,7  m  hluboká.  V  rýze  byly  odkryty  dvě  staré  lm  sllné  kane-
nné  zdl  pocházející  ze  středověku.  Nálezt)yl  ohlášen  pracomíkům
OVM  Ý  B18nsku  a  Mor.   .T,uzea  v  Bmě.   Podél  zdi  byla  vyhloubena  prů-
zkumná  Šacht,a  do  hl.19  m.  Ve  spodní  části  byly  zastiženy  volné

` dutlny  ve  skalní  pukllně  oddělené  labllním  závalem,  pro  který  bylo

Závi.t  č.   58  -Krápníkový  do'n
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od  dalších  prací  upuštěno  a  šachta  zavalena.

Po  vyhodnocení  objevů  v  Závrtu  ě.151   Černý,   z  roku  1968  bylo
rozhodnuto  vyhloubit  novou  šachtu  a  v  práci  pokračovat.  Bylo  zaji-
štěno  a  dopraver.o  potřebné  dřevo  na  výztuž  8  přez  celý  závi.t  byla
postavem  těžní  ranpa.   Do  konče  roku  dosáhla  šachta  hl.   6  m.  V  az.e-
álu  €t.   Eiasovny  se  podařllo  překonat  úžinu  v  komíně  I)iaklásové  cho-
dby  a  obáevit   další   pokr.ačování   o   délce   35  m  a  výšce   24  n  s  menší
sintr.ovou  výzdobou.

V  letnín  období  se  skuplna  podílela  na  uspořádání  expedice  do
.ti:n.oslovenského  krasu,   kóe  za  koncovým  z;ávalen  v  E`rlenovské  vyvěi.a-
čce  obje`-1la  volné  prostory.  Běhen  celého  roku  pracovala  ěást  sku-
piny  na  stavbě  základny,  ktei`á  měla  vyřešit  problén  noclehů  a  ulo-
ť.erií  nateriálu.   =ro  :`]`JV  v  Holštejně  vyhloubili  členové  t)rigádně  5m
:r.1ubokou  sběmou  jímku  pro  místní  vodovod.

rd  pc>ěátlni  roku  1970  b}'la  hlavní  pozoz`nost  soustředěna  na  hlo-
iibení  riové  šac!-.t,y  v  Čei`ném  závi.tu,   kde  bylo   dosaženo  hl.   35  F,.   Da-
iší  práce  zde  byly.   podobně   áako  v  celéE  IÁor.   krasu,   zast,aveny  v
`jů=ie.:?.ku   t.ra`gícké  události   v  Amatérské   jeskyr:,i,   při  níž   zah],'nuli
:-ilan  =leci-.ta  a  ir.g.   !i:arko   Zahradníček.   Bě!.;eLi  ziíchi.anné  akce  se
ěie}i.ové.  skuplny  od  saného  začátku  podíleli  na  zabezpečení  a  prová-
dč.ní  zác.i-.rannýci..  prací.

V  to=to  období   skupim  provedla  soridáže  v  ponoru  U  Trojičky,
•,-.,3e   byly  ověř`en}t  deprese  `-  periodických  por.or.ech  s   dobrými  předpo-

itlady.1v'e  w'i`azné  pr.ůvanové   jeskyni  č.1   b}'l  odstraněn  zával  a  po-
jařílo  se  v  hloubce   16  n  proniknout  do  volného  puklinovltého  pokra-
čování  o  délce   12  m  a  do  celkové  hloubky  27  m.  Na  náhorní  rovině
'=yio  ve  spolupráci  s  odbomíky  z  Geofyziky  Brno  vytyčeno  7  profilů

a  pro`+edep.o  rozsáír.lé  geofyzikální  odporové  Hěření.

:1er.ové  skuplny  se  zúčastnili  brigád  v  prořezávkách  lesních
porcstů  a  polo=ů,   za  což  získala  dřevo  na  zabezpečení  dalších  prů-
z-Auh2`i}'cl..  prac{.   Skupina  t.éž  t)rigádně  postavila  mostek  přes  Houskov-
Lk:.   POIok.

Počátken  roku   lt.-`71   se  podařilo   v  j.   č.1   postoupit  v  úzkých  pu-
l..iinách  do  hl.   33  n,   odkud  vyráží  silný  tep|ý  průvan.   Další  postup
je  bez  použití   tr,..avin  nemožný.  V  Holštejnšké  jeskyni  byly  obnove-
r,;Í  práce  na  další  ražbě  průkopů,  kde  bylo  za  obtížných  podmínek
tr.ansportu  vykopaného  materlálu  po§toupeno  o   10  m  vpřed,   do  vzdá-
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lenostl  53,5  n  od  vchodu.  V  závrtech  č.66  a  68  se  pokračovalo  v
pokusech  o  překonání  úzkých  puklinových  trativodů  ve  sněru  slhých
průvanů.

V  závrtě  č.59, ponor  u  Trojlěky  byla  vyhloubena  11   m  hl.   šachta
s  pokraěováním  stupňovité  chodby  22  m  daleko.  Byla  objevena  řada
volných  dutin  a  přítokových  puklin.  Pi.áce  ztěžuje  občasrú  vodnl
tok,  protékající  celým  pracovlštěm.  Za  jamího  tání  t)yl  pi.oveden
barvící  pokus  a  obarvená  voda  byla  zachycena  za  69  hod  ve  výtoku
Punkvy.  Po  povodních  v  letech  1970  a  1971   byla  opět  uvolněna  Kepi`-
tova  chodba  ve  St.  Rasomě.  Na  náhoi`ní  rovině  proběhla  11.  etapa
rozsáhlých  geofyzlkálních  měření.

Holštejnská  jeskyně  -  nodelace  stěn  Přítokové  chodby
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V rámcl  pevlzní  akce  v  Amatérské  jeskynl  pořádané  Speleologic-
kým  klubem  Brno,  pi`ovedll  členové  naší  skuplny  nároěnou  rekonstru-
kci  11.   částl  šachty  do  Dómu  objevltelů  a  koncem  roku  se  podílell
na  i)řípravě  a  zabezpečení  čerpání  sifonu  na  koncl  Povodňové  chodt)y.
Pro  :',nw  v  Holštejně  zajlstili  členové  skupiny  brigádu  na  odvodnění
cesty  do  Šošůvky.

V  roce  1972  pokračovala  skupina  v  dalším  uvolňování  pukllno-
vých  tr.ativodů  v  zévrtech  č.59,   66  a  68.  Podařllo  se  objevit  nenší
volné  dutiny,   ale  pro  časté  zatopení  pracovišč  a  obtížný  transport
postupovaly  práce  velni  pomaiu.

V  Holštejnské  jeskynl  bylo  pokračováno  v  dalšín  ražení  pr.ůkopů.
Po  konce  roku  bylo  postoupeno  o  dalších  2o  ri  dále.  Po   zaEěření  vzá-
jemné  polohy  jeskyní  Holštejnské,   Nezaměstnaných  a  závrtu  č.66.
byl  další  směi.  pr.ůkopu  opi`aven  pod  závrt  ě.66.  I>ráce  .neúnosně   ztě-
žuje  obtížný  transport  v.`..kopaného  materiálu  na  povréh.  V  Síni  Jí-
řího  šlechty  bylo  v  podzemníE  závi.tku  opět  hloubeno  v  ověřovací
Šacht,ě,  ktei`á  v  hloubce   12,5  m  zastihla  skalní  podloží  s  voln}'.mí
úzk}`ni  pukllnari.

Na  zékladě  dohody  s  GT.f  ČSAV  Ebno   převzala  nsše  skupina  jejich

pracovištč  v  závrtu  C-13  v  l:ěšinách  se  stroánín  v.vbavením  a  přes
letní  období   pokr`ačovala  v  dalším  průzkunu.   V  hloubce   5/i  .T.  byla
ražena  štola  pod  náhorní  rovinu  §  m  daleko  do  balvanltého  zával.ii.
Bylo  zahloubenó  o  2  n  do  dna  a  pod  sintrovou  deskou  byla  uvolňo-
vána  c:riodba,   která  po  5  m  zastihla  volnou  dutinu  s  průvany  v  záva-
iu.   S  pi-.íchodem  zimy  s:.uplna  práce  přerušila.   členové  skupiny  se
opět  podíleli  na  zajištění  přístupu  do  §ií.onu  na  konci  Povodňové
chodby  v  Amat.   jeskyni  a  provedli  dílčí  měřlčské  práce  v  úseku
akti`v-ního   odtoku.

V  roce   1973   se  po  řadě   jednání  podařllo  skupině  za  poioci  CTj
Í:iiji,V  `Pmo  zajistlt  zapůjěení  kolejnic  pro  usnadnění  transportu  vy-
kopanérm  matepiálu  z  Holštejnské   jeskyně  na  haldu.  Postupně   b}Jlo

položeno   15.``  m  kolejí  a  postavena  provizorní  přípojka  el  proudu.
Postup  prací  se  za  po'J)oci  technického  zajištění  značně  zrychlil.
Ve  `Jzdálenosti  Í?4  m  byla  zastižena  pravá  stěna  jeskyně,  která  b.yla
ověřei-,a  4  n  průkopen  podél  stěny.   Podařilo  se  zastihnout  ucpaný
trativod  sněren  k  závrtu  č.66,  který  byl  uvolněn  v  sedimer.tech  13n
daleko.   Ve  `.7zc`álcnosti   80  m  od  vchodu  b.vlo   zahájeno   ve   stěně  hlo-
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ut)ení  di.uhé  ověřovací  šachty,  která  do  konce  roku  dósáhla  hl.   5,5m.
Ve  vzdálenosti  48  n  od  vchodu  se  podařilo  objevlt  po  proražení
balvanlté  ucpávky  23  m  dlouhý  ŘÍcený  do'm  s  periodickým  přítokem
vody  z  komínů.  V  jeskyni  byly  fixovány  pomocí  kovových  nýtů  pevné
měřičské  body.

Práae  T  závrtě  č.66  byly  pro  obtížnost  tr`ansportu  v  roce  1973
zastaven.y.  V  závrtě  č.68  bylo  pokračováno  v  hloubení  Šachty  v  la-
bilním  balvanltém  závalu  do  hl.12,5  m,   z}de  byl  z51štěn  výskyt
netopýrů.  V  jeskyni  Hladomomě  byl  zahájen  ověřovací  průzkum  koní-
nů  a  bylo  dosaženo  výšky  30  m.   V  jeskynl  Nová  Rasovna  byl  zabezpe-
ěen  sestup  pomocí  lanových  žebřů  a  prováděno  sledování  vodních
stavů  a  ověření  dostupných  ěástí  jeskyně.   V  :.:ai.ianovské  chodbě  se
podařilo  objevit  po  překonání  úžiny  70  n  nových  chodeb.  Ve  spolu-
práci  s  potápěči  Delfín  klubu  a  Brna  bylo  pi`ovedeno  ohledání  MLa-
cošského  sifor.u.   Dále  členové  skupiny  spolupracovali  s' GÚ  ČSAV
při  napování   a  dalšín  pi.ůzkumu  Amatérské   jeskyně.   V  Holšt,eánské
jeskyni  bylo  provedeno   634  osob.

V  roce   1974  pokračovala  skupina  v  hloubení  šachty  11  v  Holštej.
nské  jeskyni,  kde  v  hl.   12,5  m  bylo  dosaženo  skalního  dna  a  dále
bylo  post-upováno  horizontálně  5  m  daleko.  Ve  vzdáleností   27  m  od
vchodu  byla  zahájem  ražba  nového  průkopu  směrem  do  ŘÍceného  do'znu,
který  po  6n  zastlhl  1evou  stěnu  jeskyně  a  byl  ukončen.  Z  toho  dů-
vodu  bylo  započato  s  ražením  nového  průkopu  ve  vzdálenostl  43  m,
kde  bylo  po  proražení   22  n  dlouhé  štoly  dosaženo  spojení   s  ŘÍcen}'.n
do,nem,

V  jeskyni  Hladomomě  "o  pokraěováno  v  ov`ěřování  konínů  bez  da-
iších  význaěnějších  poznatků.  V  závrtě  č.   68  pro  labilitu  aávalu
byly  další  práce  ukončeny  a  rozhodnuto  o  otvírce  nové  šachty  přímo
z  povr.chu.   Na  základě  sledování  průvanů  t>yla  uvc>lněna  klesající
pukiina,   dnes  reglstrována  pod  ě.4-I)  Průvanová.   V  rámci  dohody  o

§poluprácí   §e `podíleli  členové  skuplny  spolu  s  GÚ  ČSAV  na  měřičs~
k`.'ch  a  průzkumn:.,'-ch  pracích  v  Nové  Amatérské   jeskyni.   V  Holštejnské

jeskyni  bylo  provedeno   672  osob.

LI



.Roku  1975  zůstalo  těžiště  prací  v  Holštejnské  jeskyní,  kde  t)y-
io  pokraěováno  v  ražení  průkopu  do  Říceného  do'mu.   Po   12  m  se  poda-
řiio  objevit  novou  chodbu  délky  10  m,   místy  s  výzdobou.   Nová  chod-
t>a  je  vytvořena  na  meandrujíc±   ,   až  io  n  vysoké  pukiiné.  Z  Říceného
do'nu  byla  vykllzena  7  m  chodba.,   kde  se  ztr.ácel  periodický  tok  z  ko-
mínů.   Po§tupně  byl  vyklizen  celý  zasedimentovaný  úsek  až  po  nově
objevenou  Vysokou  chodbu  a  tato  část  nazvána  Dóm  šílenců.   V  těchto

místech  byl  odkryt  úsek  levé  stěny  jeskyně  s  výr.aznou  erozivní  mo-
delací  stěn.  Pro  havarijní  §tav  výdřevy  v  1.  šacht,ě  v  Sínl  Jlřího
b.vla  tato  zasypána  materiélen  ze  sond  v  okolí  šachty.  Zde  t)yla  ve
vzdálenosti   11   m  nalezena  volná   4  m  síňka.

V  jeskyni  H|sdomomě  byl  ukončen  průzkum  komínů,   kde  další  po-
kračování  je  uzavřeno  zaklíněnýml  skalními  bloky.  V  závrtě  ě.68
byla  vytyčena  nová  šachta.ve svahu  a  do  konce  roku  dosáhla  hloubku
20  ri.  V  silně  podchlazeném  prostředí  byl  nápadný  častý  výskyt  ne-
topýrů.  Část  členů  pokračovala  v  napovacích  pracích  v  Hové  Anatér-
ské   jeskyni  na  základě  dohody  s  GÚ  ČSAV.   Pro  uložení  matei`1álu  a
nářadí  byla  před  Holšteáns.kou  jeskyní  postavena  pracovní  bouda.
Jeskyní  bylo  provedeno  782  osob.

V  i`oce   197€,  b,i7lo   pokračováno   v  Holštejnské   jeskyni  v  uvolňo-
vání  meandi`ující   c`r,odby  za  Do'mem  šílenců   ,   kde  pro  nalý  proí'il
byly  práce  po   50  m  uk;r.\čeny.   Úzliý  tr`ativod  ve  dně  t]yl  uvolněn  3,7
m  daieko,   kde  pokračuje  neprůlezná  puklina  v  pevné  skále.   V  zá-
valech  ;`.Íceného  do`nu  se  podařllo  objevit  nové  komínovité  pr'osto-
ry   ?5   m  dlouhé   s   výškou   15   n.   K   10.   výroěí   objevu  Holštejnské

jcskyně     a  založení  Holštejnské  w:zkumr,é  skupíny  byly  pořádány
"my  ct,evř.en}<ch  dveří!   Za  dva  dny  t>ylo   jeskyní  provedeno   278  osob

a   v  pr.ůt)ěl`,u   celého   roku   1663  osob.

V   jt.jsk.yrii   Hlaí:o]!orně   se   vyhloubila   sorida   ITl   do  hl.   2,9  m,   za
`'ičelem  o.\.ěření   c!-.arakter.u  sediL-ientů.V  Nové   Rasovně   rjyly  zbudovány

ochranné   t)ai`iéry  m  stupních,   zakot`v-eriy  kovové   žebře   a  vchc)d  uza-
vřen  pe'`.r]cnu  r:U-ížÍ.   Pc!dařilo   se   prostoupit   Lipo`,-eckou  chodbu  a  pro-
v€-st.   rie-`i zi   s.L!j7u.    ..`é^1e   b.`+Íly   zLi]`,ájer.:`r   scndážr.Í   pr{.áce   v   jeskyni

č.1'j-,\  =ř'íění,   kde   bylo   v  době   F:ezi   periodick}'Ěi   zótopsni   dna  uvo-
1ní-no    13   m   c+.odel;.
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Prů].-op   s:edi...er.ty  Holštejnské   jeskyně

Intenzivně   b.vlo   pokr'ačováno   v  dalším  hlout)ení   nové  šachty
v  aávr.tě  č.6g,   kde  bylo  dosaženc)  hl.   27   m.   V  těchto  místech  byla
wi`ažena  v  balvanit,ém  závalu  12  m  dlouhá  chodba  pr.o  ověření  skai-
ních  stěn.  Pr'áce  zde  byla  usr.adněna  instalací  el.  vi`átku  pro  tě-
žení,   bezpečnostního  osvětlení   24  V  a  hlasitého  telefonu.  Zaháji-
1o  se  pravidelné  teplotní  p.:Ýření  v  Šachtě,   na  jehož  základě  byl
určen  směr  dalšího   postupu.
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Z  zůvodu  nepovolení  dalších  prací  v  Čemén  závrtě  zde  byla
denontována  těžní  renpa,  r`mpál  a  hateriál  byl  odvezen  na  Holštejn.
Též  ze  závrtu  C-13  v  Hěšlnách  byla  deriontována  část  2iařízení  a
použlta  pi.o  dalšl  práce.  Dále  bylo  pokraěováno  v  dílčín  niapovánl
holěte5nska,  v  AJnatérské  jeskynl,  byly  zaměřeny  Skleněné  do'w  a
Kuchařovy  jeskyně  v  Macoše.   členové  skupiny  prováděli  v  r.ámoi  bi`i-
gády  prořezávky  lesních  porostů  pi`o  Státní  lesy,  polesí  Holštejn,
a  byl  proveden  výkop  jámr  pro  §eptik  u  jejlch  zařízení.

• V  roce   1977  netiyly  dalěí  práce  v  Holštejnské  5eskyni  obnoveny

z  důvodů  obtíží  při  zajlštění  kompresoru  a  nepo+olením  další  §klá-
dky  vykopaného  nateriálu  před  jeskyní.  Průběžně  byla  prováděna
jen  údržba  průkopů.   V  jeskyni  Hladomorně  byla  dokončena  sonda  111.
která  v  hl.   3,2  m  2;astihla  skalní  podloží  a  dále  bylo  pokiiačováno
v  uvolňování  chodby  ze  Západní  síně.

V  Nové  Rasovně  tiyla  dokončena  instalace  pevných  žebřů  a  bylo
sondováno  v  horních  a  §tředních  patrech,  kde  se  podařilo  objevit
asl  200  m  členitých  chodeb  s  komíny.  Se§tupná  ěást  a  horní  petra
byiy  ceié  zaněřeny  a  body  poiygonu  fi][ovány  pevnými  nýty.  V  pono-
z.u  N.   Rasovny  se  podařilo  objevit  odtokový  systém  mimo  N.   Rasovnu
o  délce  asi  40  m.

Centr`m  prací  se  soustředilo  do  dalších  prací  v  závrtě  č.68,
kde  bylo  vyklizením  balvanité  sutě  dosaženo  hloubky  45  m.  Na  jed-
notlivých  stupních  byly  instalovány  ruční  i.`mpály.  V  průběhu  roku
byio  nutno  odstranit,  `mělý  zával  v§tupní  šacht,y.   Teplotní  měření
v  závrt,ě  t)ylo  ukončeno.

Pro  plánované  práce  v  závz.tech  č.60  e  61   na  náhorní  rovlně
byla  vyt}rčena  sÍŤ  proí.ilů  a  provedeno  podrobné  odporové  měř®ní
pro  řešení  interpretace  geofyzlky.  Řada  dalších  dílčích  měření
a  nl`Jelačních  pořadů  byla  provedena  v  okolí  Nové  Rasovny  a  Holš-
tejnské  jeskyně.

V  rámci  soustředění  členů  skupiny  byla  z  N.   jtasovr.y  vyt,ažena
část  čerpadla  r:autila,  kterýn  se  roku  1933  prc>f.  K.   Absolon  poku-
sii  vyčerpat  ]iacošský  sifon.   Čerpadlo  bylo  předán-o  do  oV],il  v  Blan-
sku.  Jako  pomoc  ST.   lesům  provedla  skupina  dvě  brigády  při  proře-
závkách  lesních  porostů.  Jeskyněmi  Holštejnskou  a  Hladonornou  bylo
pr`ovedeno   2.2`7€.  osob  a  zajištěno   provedení  účastníků  1.   srazu  spe-
1eologů  ČSR  v  Mor.  krasu  po  svých  lokalitách.
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fo intenzivních  pracích  se  počátken  r.oku  1978  podč:řilo  v  závr`tě
č.68  v  hloubce   47  m  dosáhnout  hl=r-`in],'  spodních  vod  a  po   pror.ažení
zévalu  objevit  nové  prostory,  z    vš-tší  části  protékané  aktivnín  to-
kem  v  délce  asi  300  m.   Prost,oi`y  jsou  z  větší  části   tvořeny  úseky
nízkých  chodet>,   přerušenů'.ni   třeE:i   do'ny.   Vstupní   do'm,   který   je   nej-
větší,   pr.udce  klesá  a  na  jeho  dně   Se  stékají  dva  menší  přítoky.
Dr.uhý,   Xrápníkový  do'm,   má  velE}i  pěknou  výzdobu  se  sněhobílýni  vo-
dopády  až  3  n  dlouh};ni.  NÍzké  úseky  mezl  do'ny  b.`'lo  nutno  prohlou-
blt.  vodu  oděerpat  a  prokopat  odvodriovací  průkopy  pro  trvalý  přís-
tup.  Ve  stropě  třetího  do'mu  je  mohutný  kom=`n,   který.  byl  prozkoumán
62  m  .vysoko.   Silný  průvan  proudí  celou  jesk.vní.   směřuje  do  komínu
a  vyráží  ze  závr.tu  č.66  na  náhorní  rovině.  Souvislost  byla  proká-
zána  proklepáním  a  prolítím  vodou  ze  staré  větve  závr'tu  ě.66,  kle-
pání  z  nové  větve  nebylo  v  komíně  slyšet  a  ani  vlítá  voda  se  nikde
neobjevlla.   Za  třetím  do'mem  se  podařllo  vyčerpáním  nízkého  polosi-
fonu  dosáhnout  do'mu  IV,   kde   je  další  postup  ukončen  vodním  sií`one[
se  sllným  přítoken.  Přez  pokus  o  vyčerpéní  a  potápěčský  průzkurú
se  jej  nepodařilo  překonat.

Závrt  č.68  -nástup  do  komínu
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čienové  skuplny  poki`ačovali  v  napovaci'cr.  pr.acích  v  Nové  Basov-
ně,  kde  se  v  horních  patrech  podařilo  objevit  20  m  nových  pro§tor.
V  je§kynl  Hladomorně  bylo  pokračováno  v  uvolňování  óhodby  ze  Zá-
padnl  síně.   V  Tr.ativodné  chodbě  ve  St.   Rasovně  byla  provedena  úp-
rava  přístupu  k  1.   sií`onu,  který  byl  pokusně  ručně  vyčerpán.  Pi.o
přesunutí  čer.padel  na  závr.t  č.   68,   nebyla  akce  čerpání  Tr.ativodné
chodby  dokončena.

Jako  nové  pracoviště  byl  vybr`án  závrt  ě.60,   sit,uovan}`-v  blíz-
kosti  ponor.u  u  Tr.ojiěky.  Přes  závr.t,  byly  v`.'hloubeny  dvě  or.ientač-
ní  r`ýhy  a  na  základě  w'.sledků  byla  vyhloubena  šachta,   kt,erá  v  hl.
13,3  m  zastihla  volné   prostory.   Dokonce   r.oku  byl  objeven  systén
stupňovit}''ch  pr.opástek  do   celkové  hlout)ky  33  m.   Vchod  byl  uzavřen
m}.` Í ž í .

V   jesk:Ý.r`.i   :-o'..á   `~'asovna
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Členové  provedli  brigádně  výkopy  průzkumných  rýh  pro  zat)ezpe-
čení  sesuvu  silnice  u  Holštejna,  brigádu  na  kq]ializaci  v  obci  a
lesní  brigádu.  Skupina  rovněž  zabezpeělla  provedení  exkui.zÍ  do  lo-
kalit  skuplny  v  rámci  11.  setkání  §peleologů  v Mor.  krasu  s  mezi-
nái`odní  úěastí.  Holštejnskou  jeskyní  bylo  provedeno  995  osob.   Ve-
doucí  skupiny  se  zúěastnil  L'stavuáící  koní.erence  České  speieolo-
glcké  společnosti  v  Praze  dne   12.12.1978  a  skupina  i  nadále  pra-
covala  jako  pi.acovní  skupina  v  rámci  zákl.  org.  ČSS  6-12  Speleolo-
gický  klub  Brno.

V  roce   1979  skupina  pokrsěovala  v  dalších  pracích  v  závrtě
č.68.   V  malém  podzemním  propadání  se  podařilo  po  vyčerpání  a  pro-
kopání  sií'onu  ve  vzčálenosti  4  m  proniknout  do  malé  síňky  s  dal-
ším  nízkým  pokraěováním.  Pi`o  nedostatek  nísta  na  ukládání  materi-
álu  byly  další  práce  zastaven3r  a  z  celé  hoi`izontální  ěásti  byla
pr.ovedena  likvidace  všeho  nateriálu.  Vyklízením  balvanité  ucpáv-
ky  v  úzké  pukllnové  chodbě  ze  Vstupního  do'nu  se  podařilo  pos`tou-
pit  o   10  m  do  závalů  a  ověřit  periodické  přítoky  vody.   Celá  jes-
kmě  b.vla  zmapována  a  započalo  se  s  odbornou  geologickou  dokumen-
tací  p.g.  Hyprem.

Intenzívně  bylo  pokračováno  v  dalších  pracích  v  závrtě  ě.C`0,
kde  byla  objevena  VI.   propast,   Chodba  oz;věny  a  za  ní  stupř.ovitá
VII.   propast  s  vodní  hladlnou  v  hl.   92  m.   Prokopánín  spojov=cích
chodeb  byl  vytvořen  kratší  a  bezpečnější  přístup  do  V  propasti.
Všechny  stupně  tiyly  vystrojeny  částečně  pevnými  a  zbyt,ek  lanový-
mi   Žebři.   Část  pr.ostor  byla  zaměřena.  JÍcen  ve  vstupní  šachtě
byl  obetonován  a  připraven  pro  uložení  skruží.

V  1!.   F`asovně  t>yly  sni'ženy  štěrkové  bariéi`y  v  řečišti  a  sníže-
na  hladina  sifonu  v  hlavní  chodbě  o   1,3  n.   V  oblasti  ponoru  se  po-
dařilo  postoupit  přes  balvanité  zbory  do  nového  komína  o  s  H  se
silnúm  průvBnem.  Sondážní  práce  byly  zahájeny  v  závrtě  ě.671J  vrby,
kde  byla  whloubena  3  n  hluboká  ověřovací  rýha  s  voln}'ni  dutinami
podél  sílně  korodované  skalní  stěny  do  hl.   5  m  s  w'-razným  průva-
nem,

Členové   skuplny  prqvedll  Holštejnskou  jeskyní   1.395   o§ob  a
dalších   100  osot]  na  ostatních   lokalit,ách.   Pr`o  hnv  v  Holštejně
byla  brigédně  vyhloubena  jáma  pr.o  septik  u  kulturního  domu.  Pro
r,t!or.  kras  t)yla  provedena  nároěná  likvidace  staré  výdřevy  z  jesky-
ně  Trámové  na  dně  l.'ficochy  s  jeji'trBnsport  z  Punkevních  jeskyní.
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Čágt  mteriálu  b`vla  poskytnuta  skupině  pro  další  použití.  Tato  ak-
ce  unožnila  urychleně  obnovit  provoz  v  Punkevních  jeskyních  v  úse-
ku  Anděl-dno  l`:acochy.   Pro  Moravský  kras  byla  výhloubena  studna  u
Skalního  mlýna  a  výkop  pro  vodovod.

Koncem  roku  se  ělenové  stávající  pracovní  skupiny  Holštejnské
i`ozhodli  vystoupit  ze  Spelklubu  a  dále  působlt  jako  s"ostatná  ZO
ČSS   6   -15   "Holštejnská..

od  počátku  roku  1980  se  pokračovalo  v  dalších  pracích  v  závr-
tě  č.60,   kde  se  podařilo  překonat  1.   jezírko  na  dně  VIl  pr.opasti
a  objevlt  Síň  komínů  a  jezírko  11   s  hladinou  o   1   m  výše  než  pře-
dešié.  Ýe  dně  VI. propasti  se  hloubila  sonda  7,5  n hluboko,  která
zastihla .ve  stěně  úzkou  pukllnu  zatopenou  vodou.  Po  jamím  tání
došio  ke  splachu  jemných  hlinitopísčitých  sedhéntů  s  vodou,  kte-
ré  znemožni|y  další  pr`áce.  Vstup  do  závrtu  byl  ve  spolupráci  se
Správou  CHK0  lfl:  zajištěn  betonovýml  skružemi  s  poklopen.

V  závrtě  č.67  t>ylo  zapoěato  s  hloubením  průsk`mné  Šachty.  kte-
rá  doséhla  hl.   9,5  m.   V  souladu  s  pokyny  Správy  CHKO  m[  byla  ze
závr.tu  odstraněna  stai.á  skládka  smetí.

V  závrtě  č.68  byly  ukončeny  všechny  práce  a  veškerý  materiál
vynesen  na  povrch.   Po   dohodě   se   správou  CHKO  ndK  zde  bylo  vypuště-
no  barvívo  a  za  40  hod  se  objevilo  na  konci  Přítokové  chodby  ve
Staré  Amatérské  jeskynl.  Směren  proti  toku  byl  ověřen  pi`ůběh  této
chodby  asi   100  n  daleko.  Skupina  též  zpracovala  návrh  na  deí`ini-
tivní  zabezpečení  vchodu  do  Amtérské  jeskyně.

Na  základě  pověření  ÚV  ČSS  skuplna  uspořádala  kurz  dřevení
a  hloubení  šachet.  Pr.o  tuto  akcl  byly  v`/tlpovány  závrty  č.6l   ©  63,
kde  byla  v  předstihu  vyhloubena  řada  ovčřovacích  rýh  a  proveder,o
geoí.yzikální  něření.  V  sedinentcch  b`vlo  r.alezeno  několik  vz`stev
s   u:.1ík}',   popelem,   pále:i.}'-r.  vápnen  a  stru3kou.   V  závrtě   ě.61   byly

post.upně   whloubeny  dvč   šachty  Z`.luboké   6   a  9  m.   V  hlut]ší   tůo   pok-
račováno   šikmo   do   ti.1.   .15,5   m.   V  závrtě   č.C`3   byla  vyhloubena  šach-
ta  T,   která  v  hloubce   10  m  pokračovala  úzkou  pukllnou.   Všechny  rů'.-
hy  a  šacht3t-  byly  zóokumentovány.

r'ěhem  roku  bylo  Holštejnskou  jeskyní   provedeno   1.449  osob.
•:1enové  skuplny  provedli  brigádně  pr'ořezávky  lesních  porostů  a  fo-

rnou  hcyspodář`ské  činnosti  byly  hloubeny  šacHty  pro  stavební  průz-
kun  ria  :pilberku.   Získané  pr`ostředky  jsou  využívány  na  krytí  výda-
5ů  skuplny.   Během  roku  b`vla  r.avázána  spolupráce  se  Speleoklubem
v  rT\iel§ko-:|a|e   -`r  PT-.

20



V  roce   1991   bylo  pokračováno  ve  §1edovánl  vodních  toků,   zaěn
a  snlžování  štěrkových  barlér  v  N.   Rasovně.  V11vem  nepříznlw`ch
hydrologických  podnínek  nebylo  možno  ve  spodní  ěástl  jeskyně  pro-
vádět  žádné pr.áce.

V  závrtě  č.60  se  zza  jamího  tání  zvedla  hladlna  1.  jezírka
o  2m  a  uzavřela  přlstup  do  Síně  konínů.  Po  poklesu  vod.v  byl  prove-
den  pokus  o  snížení  hladinar  11.   jezírka,  ale  hladln.v  obou  se  vy-
rovnaly  a  u2}avřely  p-r.ístupovou  úžlnu.  V  jednom  z  konínů  se  podeřl-
1o  dosáhnout  výšky  15  Ě  s  neprůlezným  pokraěováním.   V  1.   jesírku
provedli  potápěěi  ZO  ČSS  1-05  Geospeleos  dva  §estupy,  které  ově-
řlly  hloubku  vod.v  6  n  a  délku  12  m  s  nepi`ůleznů{n  pokračováním.
Po   zaměř'ení   všech  prostoi~.  t>yl   vešker.Ů'.  Lateriál  .y-;Í?`.ešen  a   pr`ůzktm

ukoněen.

V  závrtě  č.€1   t)ylo  pokračováno  ve  vyklízení  zanesené  puklirv
do  hl.19  m,   kde  byla  déle   6,5  m  daleko  vyklizena  sedimenty  ucpa-
ná  chodba.   Vliven  nepříznivého   počasí  došlo  k  zatopení  dna  3  m
vysoko.   Také  v  zá-`T-|ě  ě.63  došlo  ke  splavení  sedlnentů  do  šachty
a  z}atopení  vodou.   }?ésledi-ič  byla  v.yhloubena  nová  ověřovací  rýha  a
zahájeno  hlout)ení  nové  šacht.v  11.     V  závrtě  č.67  U  vrby  bylo  pok-
račovánov hloubení  do   12,5  E  mezi  vápencovýni  bloky.   Po   jamí
lnundacl  se  v  hl.   i3,5  n  otevřela  úzká  puklina  s  prů`-erien.   Běi.ien
dalšího  postupu  podél  skalní   §těny  úzk}''mi  trativody  s  p.-ůi.-únem,
se  podařilo  objevlt  nčkc)lik  volných  dutin  do  hl.   23  m.  Průzkun-
né  pi`6ce  byly  obnoveny  v  závrtě  č.70.   Vstupní  šac.híta  byla  přeh-
louberia  a  zapažena  srubovou  -/ýztuží.   V  době   pr`acovní1`.o   soustředč-
ní  se  vyčerpalo   jezírko  na  \ir.č`   a  `7Ů'klidila  se   ba}-mezn  ucpaná  chod-
ba  5  m  daleko.   Zde  se  podařllo  proniknout  do  7  i..  dl.   chodby  s  da-
1ším  vodr.Ím  slí'onen  a  ko=Íny.   Práce   jsou  z.načně  ztíženy  nedostat-
ken  vzduchu.

K   15.   wtročí   objevu  Holštejnské   jeskyně   t)yly  uspořád`Ér`.y   "Dny
otevřeru''ch.  d`'eří".   Za  dva  dny  bylo   jeskyní  provedeno   a  s   proble-
natikou  v}'.zkunu  sezr.áL-.eno   265  osob.   Pro  veřejr.o§t  byla  uspcřádá-
na  přednáška  o  speleologických  w:zkunech  na  holštcjnsku  s  promí-
tánín fotografií.

Členové  skuplr.y  provedli  brigúdně  pm  OV  :!olštejn  výkop  zák-
1adů  pro  garáže  a  terénní  úprairy  okolí.  Výtěžek  byl  věno`-árj  CV.

Dále  skuplna  uspořádala  11   denní  expedici  do  krasové  oblgsti
v  Hsi.zu  v  NDR,   na  1.  mezinárodní  tábor  speleologů.
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V  roce   1982  byly  průzkunné  pr.áce  v  N.  Rasovně  opět  .onezeny  pro
wsoké  vodní  stavy.  Při  sondáž±ch  se  podařllo  ogjevlt  d91ších  35  n
chodeb  v  lůariano.ťské  chodbě.  V  závrtě  ě.61   práce  stagnovaly  pro
trvalé  zatopení  dna  vodou  a  bahnem.  V  závrtě  ě.63  bylo  pokračováno
v  dalším hloubení,  kde  vykllzením  skalního  jícnu  se  dosáhlo  hloub-
ky   18  m.

Intenzlvně  se  pokz.aěovalo  v  uvolňovacích  pracích  v  závrtě.č.67
U  vrby,  kde  bylo  dosaženo  hl.  25,5  n  a  dále  postupováno  horizon-
tálně.  V  období  jarr`.Í  inundace  byle  nadržená  voda  obarvena,  ale
barvivo  nebylo  nikde  zastlženo.

V  závrtě  č.70  byl  zabetonován  jícen  pro  uložení  skruží  a  pok-
račovalo  se  `.  uvolňování  bahnlté  chodby.  členoÝé  skuplny  za51stl-
li  meter.iál  a  zhotovill  novou  bránu  do  jeskyně  V  bučí.

Po  zajištění  výdřevy  obnovila  skupina  práce  v  závrtu  ě.151
"černý".  S+.ará  šachta  v  havaz.ijnín  stavu  byla  přehloubena  na  pro-
fll  3  x  ? ,,í?  n  pro  možnost  osazení  skružemi  na  skalní  pukllnu.
Šachta  dosáhla  v  tonto  období  hl.   4,5  m.

Br.igád{iě  se  členové  skuplny  podílell  na  ochz`aně  žlvotního  pro-
středí  `'  Holštejně,  kde  byla  uskutečněna  11kvldace  nepovolených
skládek  a  úprava  b}`valého  smetiště  za  stanicí.  V  rámci  hospodářské
člrmostl  búlůt-hloubeny  Šach.ty  pro  stavební  průzkua  v  jtl r.ě.  Pro
zajištěrií  pla`+-by  nových  lodí  v  Punkevních  5eskyních  bylo  prohlou-
beno  ť`i-.Ís-..iTiště.   Dle  požada`-ku  OBÚ  Bmo   se  postavllo  ochranné
zábi.adl±  kole]  propasti  Hacochy.  Část  členů  se  zůčastnila  exkur-
ze  do  his-.i`rickéť.c`  plzeňského  podzemí  a  vápencového  dolu  loreta
u  ::1atov,   do  dolu  čS}.:-jlh  v  OI`R,   akce  Blhor  82  v  RLR  a  do  kraso-
vé  oblasti   .`-  Eíarzu  v  NDR.

:ioku  1933   zal-.ájlla  skupina  průkopové  práce  v  jeskynl  Nezamč]st-
nar!t'.ch.   Po  w}-.1oubení  sond  byla  před  5e§kyní  postavena  dřevěná
z.aLpa  nad  -`-stupní  šacl-,tu  závrtu  č.68,   do  které  byl  postupr,ě  sypán
v`,.kopanůí  E:aterlál.  Před  5esk}mí  byl  zahlouben  10  n  dlc.|ú`i}'-průkop
a  v  jeskyni  bylo  prohloubeno   16,5  m  starých  průkopů.

V  !T.   Pč=sovmě   se  podařilo   ve   spolupráci   s   potápšči  ZO  čSS   1-05
"Céospeleos"  uvolnit  téměř  ucpaný  Macošslíý  slí.on  a  proniknout  75m

daleko.  Ve  vzdálenosti  50  m  t}yla  nalezena  volná  hladlna,   jeskyní
b}.1  protažen  nový  polygon  až  k  Macošskému  sií.onu.   Vzhleden  k  pří-
znivým  vodním  stavům  se  pracovalo  na  úpravě  přístupu  do  Lipovecké
c!iodby.   kde  t]yl  proražen  pod  stropen  14  m  dlo`ůý  průkop.  V  oblaBtl
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Vlastního  porioru  §e  podařtllo  objevit  asi  40  m  nových  chodeb.

V  závr`tě  č.61   t).yly  další  práce  přei`ušeny  pm   zatopení     dna  vo-
dou.  V  závrtě  č.63  bylo  v  hloubce  18,4  m  dosaženo  krátkého  horizo-
ntu  a  byla  o`Djevena  3  m  hl.   paralelní  propástka  s  komínem  a  pr.ůva-
ny.  Po  zatopení  dna  vodou  byly  další  práce  rovněž  přerušeny.  V  zá-
vrtě  č.70  byla  zaskružována  vstupní  šachta  a  opatřena  poklopem.

Intenzívně  bylo  pokraěovéno  v  dalším  postupu  v  závrtě  ě.67
U  vrby.  kde  t)yly  uvolňovány  trativody  a  přiton  nalezeny  další  voi-
né  Óutiny.   Bylo  dosaženo  hloubky  30  m  s   postupem  do   boku  lc`  m.   V
zá`,Ttě  byla  provedena  i'`ada  kouťáových  experlmentů  a  pokus  s  [epkap-
tanen.  V  žádnén  případě  neb}rl  výskyt  nikde  z5iětěn.  Práce  5e  ztě-
žována  dlouhým  t-ransportem  na  povrch.  Po  pozorování  v  souvislostl
s  kouřovů?nl  pokuss.,  byla  vstupní  šachta  do  závrtu  č.68  zasypána
materiálem  z  jesk.vně  Nezaměstnaných.  Část  haldy  byla  vytříděna  a
postupně  odvážena.

V  z}ávrtě  č.151   Čerriý  bylo  pokračováno  v  další  i`ekostrukci
vstupní  šachty  a  do  konce  roku  b.vlo  dosaženo  hl.   35  m.  Mater`iál
je  těžen  převážně  na  povr`ch,  ěást  je  sypána  do  volných  kapes
v  balvanit,ém  zévalu.  V  průběhu  roku  probč.hlo  krasem  několik  vyso-
kých  povodňovýcr,  stavů,   jejichž  následky  byly  dokuEent.ovány  v  ce-
1é  zájmové  oblasti.  Skupina  ve  spolupráci  s  CH.:O  }.t]t  provedla  sčÍ-
tár.Í  zinujících  netopýrů  v  jeskyr.Ích  na  holštejnsku.

V  r':mci   brigád  b}Jlo   pokračováno  v  11kvld@ci  nepovoler.ů;ch  s::lá-
dek  v  okolí  Holštejna,   v úpravách  bývalého  snetiště  a  `jpravě  cesty
ke  r.radu.   .,Tako  hospodářskou  činnost  provedla  skupina  dalšl  část
opiocení  nad  Punkevními   jeskyněni  a  Macochou.  Někteří  členové  se
zúěastnili  akce  Česk}'.  kras  83,   exkur.ze  do  Rabelap.du  v  NBR  a  u  nás

jsne  přivítali  speleolog:}r  z  PLR.   Běhen  roku  t)ylo   pi`ovedeno  Holš-
tejns`tcou   jesk}'ní   7.19   osob   a   332   osob   po   ost,8t,r`.{cr.   lo?::ilit€íc`}'`.

Počátkem  roku   1984   pr.áce   pokračovaly  v  jes}[:.Jni  Nezaměstr..anů''ch,
kde   byly  dále   uvolňováriy  průkopy  v  Čélce   20   r_`L,   j=.ísty  silně   Str.ele-
n}'mi   sedlmenty.   ParLipa  před   jeskyní  b:,Jla  derLor`.tována  a  podařilo   §e
zíi.áistit  a  vyrobit  br`ánu  pro  uzavření  jeskyně.   rc   konce  roku  byia
zabetor.ovár.a  uzávěrová  stěna.   V  jeskyní  byla  pi.ct`,.edena  řada  kouřo-
výcii  zkoušek  s  pozltimímí  '.-ýsledky.

V  }`'.   Rasovně   se  podařilo   potápěěů,,   spol`L\prRcující   ZO  ČSS   1-05
Geospeleos,   postoupit  o   10  m  dále   v  Macošském  sífonu.   PokrE``řovalo
se  v  průkopu  do  Lipovecké  c:.iodby.  Prostory  v  ponoru  byly  zaič.ře;n.y.
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V  rámci  přípravy  na  ěerpací  pokus  v Keprtově  chodt)ě  v  areálu
St.  Raso-my  byl  vchod  do  této  lokallty  uzai7řen  gaříží,  stejně  tak
vchod  do  sousední  Diaklásové  chodby.  Běhen  roku  byl  celý  úsek  až
po  koneěný  slfon  uvolněn  a  provedeno  nové  zaEěření  celé  jeskyně
s  Í.ixací  t>odů.  Poloslforiy  byly  zaóištěny  dřevěriýni  barlérimi  a  ro-
šty  proti  sesouvání  štěrkopísků.

Vlivem  deětivého  poěasí  došlo  v  zá"ě  č.60  k  propadení  nové-
ho   jícnu  s  povr.chu  do  šachty  a  savalení  dna  bahnen  a  vodou.  Z  to-
ho  důvodu  nebyly  další  práce  obnoveny  a  byla  provedena  úplná  11k-
vldace  a  uvedení  závptu  do  původního  stavu.  V  závrtě  ě.63  došlo
rovněž  ke  splachům  sedlmentů  a  proto  byla  zabetonována  úzká  puk-
11na  ve  stěně  13,5  m  wsoko.  V  závrtě  č.68  se  pokračovalo  v  llk-
vidaci  staré` haldy  a  materlél  byl  použit  na  úpravu  cesty  ke  hradu.

Centrum  prací  bylo  soustředěno  na  další  uvolňování  tretivodů
v  závrtě  č.67  U  vrby,  kde  qylo  dosaženo  hlout)lqr  42  m,do  t)oku  bylo
postoupeno  o  33  m.  Postup  prací  na  této  lokalitě  je  llmitován
dostat.ečným  počtem  pracovníků,  pro  etapový  transport  vykopaného
materlálu.

V  rocé  1984  bylo  zahájeno  nové  konplexní  mapování  oblasti  hol-
Štejnska,kde  byle  zaměřena  část  údolí  od  St.  Basovny  pc  por]or  Nové
Rasovny.

Členové  skupiny  uskutečnlli  jednu  exkurzl  do  pseudokrssu  v  oko-
1Í  Blelsko-Blelá  v  PLR.  Dále  navštívili  nejhlubší  jeskyni  ČSSR
Starý  hrad  v  NÍzkých  Tatrách.  V  rámci  spolupráce  jsne  u  nás  přiví-
tali  2  8peleologické  skupiny  z  NDR.  V  rémci  hosp.  čimosti  pr.oved-
1i  členové  skupiny  dokumentscl  středověké  studny  na  zémku  v  Leto-
vlc±ch;   pro  T.':or.  kras  výkop  základové  patky  jeřábu  na  přístavišti
u  Punkevních  jesk}mí  a  brigédně  několik  nenších  akcí.  Holštejnskou
jesk}mí  .Dylo  provedeno  433  osob  a  490  po  ostatních  lokalitác:n„

V  roce   1995  dokončlla  skuplna  práce  na  uzavření  vchodu  jesky-
ně  ]`.?ezaněstnanĎ`ch.  Před  vchodem  byla  postavena  betonová  opěrná  zea
a  dále  bylo  pokračováno  v  ražení  průkopů  směrem  pod  závrt  č.66,
kde  ve  vzdálenosti  25,5  m  byla  zastižena  skalní  stěne.   Dále  b37la
wkopána  řada  rozrážek  pr`o  ověření  stěn  jeskyně.  Pro  usnadnění
pr`ací  je  používán  el.  konpresor.  Vzduch  je  tažen  do  jeskyně  kovo-
vým  potrubím  s  roziv-odem  na  sbíječku.  Celkem  bylo  do  konce  roku  vy-
raženo  35,5  m  chodeb.
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V  Keprtově  chodbě  ve  St.  Rasovně  bylo  pokračováno  v  uvolňová-
ní  sedimenty  ucpaných  polosifonů  a  provedena  řada  sondáží.  Podaří-
1o  se  objevit  nový  36  m  vysol[ý  komln,   s  pěknou  výzdobou  v  horní
části.  V  ránci  pi.acovního  soustředění  skuplny  se  uskuteěnil  čerpa-
cÍ  pokus.  Pro  jeho  zabezpečení  byl  instalován  mobilní  50  kw  diesel-
agregát,  položeno  200  m  pctrubí.,  kabely  a  telefon.  Za  nepřetržlté-
ho  čerpání  po  dobu  H0  hod  byla  hladlna  1.  slfonu  snížena  o  5,4  m
a  souěasně  se  zpožděním  klesaly  hladiny  ostatních  slfonů  v  délce
asi  S0  n.  Do  11.   slfonu  bylo  spuštěno  další  ěerpadlo,  které  zrych-
1|lo  pokles  slí.onů  na  konci  jeskyně.  Snížením hladin  se  podařilo
odki`ýt  dalších .27  m  nových  chodeb  a  získat  nové  poznatky  o  vzzájen-
né  hydrogr'aí'ické  souvlslosti  §ifonů.  Výsledek  čerpacího  pokusu  byl
poznamenán  velni  nepříznivými  pc)věti`nostními  podmínkaml,  kdy  t)ěhen
týdne  byly  třl  silné  t>ouřky,  které  z-výšily  hladinu  podzemních  vod.
Po  skoněení  akce  došlo  k  přelltí  vody  óo  St.   Rasovny  a  všechen  Da-
terlál  byl  povodňovou  vlnou  zavalen  štěrky.  Jeho  vyproštění  §i  vy-
žádalo  mnoho  práce  ve  velnl  těžkých  podmínkách.

V  N.   rtasovně  nebylo  možno  pro  nepříznivé  vodní  §tavy  pokračo-
vat  v  průzkumriých  pracích  a  t)yly-pouze  §1edovány  změny  v  uložení
sedinentů  a  výkyw  vodní  hladiny.  Pro  havarijní  stav  vstupní  šach-
ty  v  závrtě  ě.59  u  Trojlěky  byla  zahájena  její  rekonstrukce.  V  zá-
vrtě  č.63  bylo  po  odčerpání  vody  pokračováno  v  dalším  hloubení.
Byl  vykllzen  splavený  materiál  a  postoupeno  do  hl.   20  m.  V  závrtě
č.67  U  vrby  b.`Jlo  pokračováno  v  uvolňování  trativodů,  kde  pr.olámá-
ním  úzké  pukliny  bylo  dosaženo  hl.   50  n.   Vlivem  deštivého  počasí
a  následných  sllných  průsaků  došlo  k  narušení  stabllity  závalu
v  nadloží  a  práce  musela  být  z  bezpeěnostních  důvodů  přeruěena.
Po  stat>1lizování  závalu  a  opravě  výdřevy  bylo  dále  pokračováno
horizontálně  v  :^.1.  46  m.  Transport  vytěženého  matei`iálu  je  na  h.ra-
nlci  lidsk:v'cb  nožností.  Současně  byla  v  závr`tě  č.70  uvolňována  se-
dimenty  ucpaná  cr.odt)a  ve  stěně  propasti  5,5  m  daleko,   sEěren  ke
komínu  objevenén  v  roce   1981.

Běhen  roku  se  pokračovalo  v  podrobném  mapování  holštejnska,
zaměřeno  t]ylo  údolí  po  5eskynl  Nezaměstnaných  a  náhoi.ní  rovina  .se
závrty  až  po  Šošůvku.  V  Holštejnské  jeskyni  bylo  provedeno   498
osob  a  dalších  617  navštívilo  ostatní  lokality.  V  z`áncl  družb.y
se  speleology  z  NDR  jsne  zajistlll  exkurze  pro  skuplny  Ě  Rat)elan-
du  a  rt`eibergu.   E3rigádně  byly  provedeny  menší  akce  pro  zajištění
pr.ovozu  zpřístupnč-ných  jesk}mí  a  úpi`avy  polních  cest  na  Holštejně.
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Někteří  členové  se  súčastnlll  exkui`2ie  do  středověkých  důlních  děl
ve  Frelt]ergu  v  NI)R  a  hlst.  podzemí  Klatov.  Déle  se  uskutečnlla  ex-
kurze  do  Stratěnské  5eskyně  ve  Slovenském  rájl.

Členové  ZO  ČSS  6-15  Holšt.ejnská  v  roce   1986. intenzívně  pokra-
čují  v  dalších  pracích  na  uvolňování  úzkých  trativodů  v  závrtu  č.67
U  vr.by,  kde  se  podařllo  opět  dosáhnout  hloubky  50  n.   Dále  pokraču-
jí  práce  na  ražení  pr.ůkopů  v  jeskyni  Nezaměstnar\}'.ch,   směren  pod  ná-
horní  rovlnu.  Velké  úsilí  je  věnováno  dalšímu  měření  základní  poly-
gonové  sítě  na  povrchu  i  v  podzení  zájmové  oblasti.

Za  uplynulých  201et  své  ěinnostl  uskutečnili  členové  ZO  6-15
celou  řadu  velnl  nár.očných  technlckých  prací,  které  finohd.v  přesáh-
iy  rámec  amatérské  speleologické  člnnosti.`  I)osažené  výsledky  a  to
jak  objevy  nových  jeskyní  a  propastí,  tak  1  dílčí  prolongace  jed-
notllvých  lokallt  výrazně  obohatily  ngiše  vědoEio§tl  a  poznatky  o
hoištejnsku,   jedné  z  nejzajímavějších  částí  Moravskéli.o  krasu.

Závrt  č.151   .Černý.  -rekonstrukce  vstupní  šachty
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Jako  jedna  z  prvních  skupln  v  Mor.  krasu  pořádala  každý  rok  pra-
covní  soustředění  členů  a  spolupracovr`.Íků  na  řešení  r.ái`očru'.cr.  prob-
1émů  a   jejich  zabezpeěer`.Í.   Řada   TL:Ú.-/'..l;:c:n.  členů  a  spclupr.acovníků
skupln3r  získala  nové  vědomostl  a  pc;.._i-..':.t,   které  spolu  s  praktický-
mi  zkušenostmi  v  průbčhu  dalších  let  uplatňovala  v  ji]ť`.ch  organi-
zacích  a  skuplnách.  Až  do  v2}nlku  České  speleologlcké  spoleěnostl
t]yla  bývalá  Holštejnská  výzk`mná  skupina  Spel.  klubu  Bmo  jedlná,
ktei`é  dokázala  zabe2pečlt  náročné  technické  a  průzkunmé  prác®  1  pro
profesionální  organlzace.  Charakter  a  r.át`očnost  průzkumných  prací
v  zájmové  oblasti  §kuplny  běhen  uplynul}'c.h.  let  se  stal  prověrkou
2}ájnu  jednotllvých  členů  o  další  činnost  a  je  problém,   sc  kterým
se  skupina  v  současné  době  potýké.

Členové  skuplny  budou  1  v  dalších  letech  pokračovat  v  řešení  pa-
1eoodtokových  cest  Bílé  vodý    a  je51ch  přítoků  ve  své  z;ájmové  obla-
sti.  Tato  člnnost  je  prováděna  v  souladu  s  dlo'J:-.odobýn  plánem  výz-
kumných  a  průzkumných  prací,   schváleriým  do  roku  1990.  Hlavní  důra2}
5e  kladen  na  komplexní  řešmí  všech  vědních  disciplín  a  probléEů,
na  dok`mentacl  a  pokraěování  v  podziobnén  zaměření  povi.chu  a  všech
podzemních  prostor.
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Holštejnská  jesk]mě  -  Síň  Jiříl-.o  Šlech.ty
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