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Vážení čtenáři!
Tak a druhé číslo Estavely je na světě. Diílq/ všem přispL

SLOVO REDAKCE
Filip Doležal

vatelům, kteří se na vydávání podílejí. Reasuji na kritiku

lidí se kterými se setkávám. Je pravda, že je Časopi5 za-

měřen jednostranně, ale pokud chceme být časopis
CHKO MORAVSKY KRAS
-OCHRANA PŘl'RODY
RNDr. Leoš Štefka

o jeskyních a krasu, tak to moc jinak nejde. V přiíštím čí5-

Ie se ale již budeme zabÝvat historií souviseji'cí s MoravskÝm krasem a slfl}ili spolupráci i slovenští kolegovia. Něk-

ZPŘl`STUPNĚNÉ JESKYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY

teří kritizují rozsah a obsah článků, jinÝm to zase vyhovu

Petr Zajíček

je. Pište prosím na adresu šéfredaktora svoje připomínky,

VÝZNAM JESKYNl' PRO ZIMOVÁNl'

návody, podměty a vůbec ,...
Pokud se vám zdá nevhodná reklama v našem časopise,

A OCHRANU NETOPÝRŮ
RNDr. Miroslav Kovařík

pak vás chci ujistit, že bez ní neisme schopni existovat
a bude ji víc.

VZTAH HÁDECKÉ ESTAVELY K VODÁM

Chtěl bych upozomit ZO ČSS, kteým jsme rozesiflali 1 čí5Io, že jsme nevidělečné sdružení a tudíž nejsme schopni

HOSTĚNICKÉHO POTOKA
A HÁDECKÉ Řl'ČKY

RNDr. |an Himmel
KRASOVÉ jEVY VE STŘEDNl`M DI'LU

BŘEZINSKÉHO ÚDOLl'

Petr Kos, Petr Nováček
HISTORIE VÝZKUMNÝCH PRAcl'
V jESKYNÍCH Č. 510 A 510/A

Vám zasílat vÝtisky zdarma. Pošlete, prosím, v případě zá-

jmu 49 Kčftus složenkou typu ,,C''. Pokud si chcete objednat vi'ce kusů např. dobírkou, pošlete, prosím, obědnávku na adresu vydavatelství Šmejkalova 4, Brno. Je možné si Estavelu přédplatit opět zasláním vyplněné objednávky. Doufáme, že se Vám bude Estavela nadále libit
a že se dostane ke všem zájemcům nejen o speleologii.
šéfredaktor Filip Doležal

Jiří Nloučka, Milan Šimek

LEDOVCOVÁ |ESKYNĚ
VE STUBAISKÝCH ALPÁCH
Petr H. Zajíček
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Antonín Boček
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CHKO MORAVSKÝ KRAS -OCHRANA PŘÍRODY
RNDr. Leoš Štefka, Správa CHKO Moravský kras

hospodářských aktivit v územi' v zájmu odirany přírody.

(1. část)

lntenzita využíváni` krajiny byía srovnatelná s okolni'm ne-

Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla vyhlášena

chráněným územi`m. Na zemědělských plošinách byly běž-

v roce 1956. Prvni' snahy o ochranu územi' se však datují již

ně zaváženy a rozorávány závrty, hospodaření v lesích čas-

z roku 1918. Ve výnosu Ministerstva školstvi' a kultury ze

to nerespektovalo podmínky vhodné druhové skladby, vÝ-

dne 4.července 1956 číslo 18.001/55-A/6 byly vymezeny

stavbou chat byla devastována část údoli' Říčky a dalo by se

hranice CHKO a stanoveny velmi při'sné podmi'nky ochrany

pokračovat.

územi'. Jako příklad ve vztahu ke krasovým jevům lze uvést:

Ochrana přírody byla v kompetenci okresního národní-

• Krasové jevy, povrchové i podzemní, jako zejména skalní
útvary a převisy, závrty, ponory (propadání), výtoky (vy-

ho výboru (později Okresního úřadu) Blansko, Brno -venkov, Národni'ho vÝboru (Magistrátu) města Brna a Krajského

věračky), jeskyně, propasti aj. není dovoleno poškozova-

střeďska státní památkové péče a ochrany při'rody v Brně.

ti, závrEy se nesmějí zavážet nebo zasypávat.

Terénni. strážni' služby v severní části chráněné oblasti vyko-

• Není dovoleno odvážet nebo přemísťovat zkrasovělé povTchové barvany a otevírat nové lomy. NarazHi se při prá-

ci v dosavadnfch lomech na krasové jevy nebo paleonto-

Iogjcké nálezy, je vedoucí provozu povinen zpravit o tom
ihned ministerstvo školswí a kultury - státní památkovou

správu, pobočku v Brně, oddělení ochrany přírody.

návali v letech 1973 -1976 pracovníci organizace Moravský

kras -provoz jeskyni'. Toto odděleni' se stalo základem Správy CHKO, která vznikla v roce 1977.

Zásadní změnu

v ochraně při`rody přinesl

zákon

Č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nově zde byly vy-

mezeny podmi'nky ochrany území CHKO, vůbec poprvé

• Chodit je dovoleno jen po značkovaných a veřejných

byly v § 10 precizovány podmínky ochrany jeskyní a dalši'ch

cestách. Zakazuje se každé poškození a znešvařování pří-

rody jako např. lámání krápníků, popisování skal, batvanů

povrchových a podzemních krasovÝch jevů a upraveno postavení Správy CHKO jako orgánu státní správy na úseku

a kamenů, ničení, trhání a vyrývání rostlin, olamování

ochrany při'rody a krajiny. Z nově upravených podmínek lze

a ořezávání stromů a ke.ri.

například uvést :

• Táboření se dovoluje pouze v místech k tomu určených.

Rozdělávat ohně u skal a v jeskyních je zakázáno.

Ochrana a hospodářské využívání území se provádí podle
zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval

• V chráněné krajinné oblasti není dovoleno pořádat slavnosti a sportovní podniky mimo uzavřené obce. Výjimeč-

jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální
ekologické funkce iěchto území. Rekreační využití je při

ně mohou být povoleny závody probíhající částečně po

pustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněné krar

silnici chráněné krajinné oblasti, avšak s podmínkou, že

jinné oblasti.

divákům nebude dovolen přístup do Suchého a Pustého

žlebu. Horolezectví se povoluje pouze organizovaným

Je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, vjíždět motorovými vozidly mimo silnice a místní komu

horolezcům na místech určených.

nikace, zavádět seosraficky nepůvodní druhy rostlin a živc+

• Vědecký výzkum v chráněné krajinné oblasti bude pláno-

čichů, provádět chemickÝ posyp cest.

vat řídit a koordinovat komise, zřízená brněnskou základ-

Na území 1. zóny je např. zakázáno povolovat nové stavby,

nou Československé akademie věd a složená ze zástupců

hnojit pozemky a téžit nerosty.

zajnteresovaných pracovišť. Podle výsledků výzkumů rozhodne ministerstvo školství a kultury o tom, které části Mo-

Na území 1. a 11. zóny je dále např. zakázáno na pozemcích

mimo zastavěná území obcí hospodařit způsobem vyžadu

ravského krasu mohou být turisticlq/ pffstupny.
iícím intenzivní technolosie, používat biocidy, zřizovat

obory a bažantnice.
Již v roce 1958 byla v jižní části výnosem ministerstva
školství a kultury dne 25.2.1958 č.j. 74.900/57-D/1

část

CHKO vyjmuta z ochrany a v tomto mi'stě byl vyhlášen dc>
bÝvací prostor lomu Mokrá.

Skutečnost, že Moravský kras byl vyhlášen chráněnou
krajinnou oblastí, však neznamenala žádoucí usměrnění

V rámci chráněné krajinné oblasti jsou lokality, které ma-

jí zejména z důvodu zvýšené koncentrace cenných složek
živé i neživé při'rody, ochranný režim dále upraven. 0 při'rodních rezervaci'ch a při'rodni'ch památkách při'ště.
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ZPŘÍSTUPNĚNÉ JESKYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY
Petr Zajíček

Neskutečná bohatství skrývá naše zem uprostřed Evro-

1958 -1959, ale část podzemnídi prostor poblíž Berouna

py. Zem s pradávnou historii' a kulturou, zem s překrásnou

na územi' Českého krasu byl znám mnohem dři've. Archeo-

při'rodou. Zem, která i v současnosti není světem opomi'jena, přestože její rozměry jsou ve srovnáni' s jinÝmi státy

logové tu odkryli pozůstatky a ostatky Člověka starši' doby

zanedbatelné. |ak rozmanitÝ je tento malý kousek planety

byl také objev tajné penězokazecké di`lny z 15. stoleti', která

kamenné (stáři' 35 000 -55 000 let). Mimořádně významný

Země dokládá i tajemný svět podzemi', kterÝ spatří každý,

se nacházela ve svrchním patře jeskyně, kde je dnes malá

kdo navšti'vi' některou z dvanácti veřejnosti zpři'stupněnÝch

expozice. Právě ,,Mincovna" zakončuje prohlídkovou trasu

jeskyn,`.

prostorami s krápni`kovou výzdobou.

|eskyně a propasti odjakživa lákaly dobrodruhy a zvě-

V Podkrkonošské pahorkatině se nacházeji' Bozkovské

davce. Některé mohutné sluje sloužily i pravěkému člověku

dolomitové jeskyně. Vchod byl odkryt těžbou dolomitu ve

jako při'bytek. Svědči' o tom archeologické nálezy na několi-

40. letech tohoto stoleti`, ale vlastní jeskyně byly objeveny až

ka mi`stech v republice.

roku

V 18. a 19. stoleti' se stá-

chodeb a dómů vyniká

vaji' podzemni' prostory

kromě klasické krápni`-

předmětem vědeckého

kové výzdoby výsky-

bádán'`.

tem

Roku

1863

došlo

1957.

Labyrint

unikátni`ch

kře-

menných lišt a také ex-

v Pacově hoře nedale-

centrickÝch

ko Chýnova u Tábora

které rostou proti záko-

ke

nům

kuriózni'

situaci.

Při

krápníků,

gravitace. Vyvr-

práci v lomu tu jednc>

cholením prohli'dky jes-

mu

spadlo

kyně je mohutná pro-

kladivo do nevelké prů-

stora s jezerem prozá-

z

horni`ků

rvy ve skále.

Podařilo

řeným reflektory pod

se mu oworem protáh-

hladinou.

nout a tak objevil ncr

Nejlépe vyvinutým

vou jeskyni. Byla nazvá-

krasovým

na Chýnovská a po pě-

v České republice je

ti letech byla po úpra-

Moravský kras. Ve vrst-

vách zpři.stupněna pro

vách devonských vá-

veřejnost. Ti`m se Chý-

penců je tu evidováno

novs.ká

přes tisi'c jeskyni' a pro-

prvni'

jeskyně
turisticky

stala

územím

zpři'-

pasti`, z nichž čtyři jsou

stupněnou jeskyni' na

zpřístupněny pro veřej-

územi` dnešní České re-

nost.
Mezi nejznámnější

publiky. Podzemí Pacovy

velmi

patří Punkevni' jeskyně,

zaji'mavý labyrint cho-

hory

skrývá

kde se část trasy pro-

deb a prostor s pestrým

plouvá na lodičkách po

zbarveni'm stěn a stro-

ponorné ři'čce Punkvě.

pů, které je způsobeno

Na objevování a zpří-

při`tomnosti' dvou

stupňováni` jeskyně se

prosto

odlišných

na-

Sloupsko-šoŠůvské jeskyně -Svi'cen //-oÍo auíor/

hor-

podi'lel v letech 1909 -

nin. Bi'lé, žluté až hnědé mramory střídají vrstvy tmavých

1933 prof. Karel Absolon. Punkevni' jeskyně jsou součásti'

amfibolitů. Jeskyně upadá do hloubky až 41 metrů na hladL

nejdelši'ho jeskynního systému v České republice - Amatér-

nu podzemni'ho toku.

ské jeskyně, která byla objevena amatérskými speleology

Daleko později byl zpři`stupněn nejdelši. jeskynni' systém

v roce 1969. Punkevní jeskyně mají bohatou krápníkovou

v Čechách - Koněpruské jeskyně. Stalo se tak v letech

výzdobu a během prohlídky stanou návštěvníci na dně svě-
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zpři`stupněna veřejnosti. Unikátní' partii' nové části je tzv. Bam-

busový lesi'k, tvořenÝ vzácnými,

několik metrů vysokými hůlkovými stalagmity. V Hlavním dó-

mu se několikíát za rok konaji'

koncerty.

V Balcarově skále u Ostro-

va u Macochy je malé jeskynní
bludiště objevené ve 20. a 30.

letech tohoto století - jeskyně
Balcarka. Je též archeologickou
a

paleontologickou

lokalitou,

vyniká však velmi bohatou a ba-

revnou krápni'kovou výzdobou.

Pozoruhodné jsou také kruhové
propast.ovité prostory nazývané
„Rotundy".

Poslední

a

také

největší

zpři'stupněnou jeskyní na územi'

Moravského krasu je systém
Sloupsko-šošůvských

jeskyni'.

Sloupská část, tzv. Staré skály

byla známa od pradávna, stejně
tak s ní souviseji'ci' jeskyně KŮL

na - světově významná archeoIogická lokalita. V seďmentech
jeskyně

Kůlny byla nalezena

část lebky a čelisti neandrtálského člověka (stáři' přibližně 120

000 let).

Sedimenty Gotické

chodby ve Starých skalách jsou

bohaté na kostry jeskynních
medvědů, lvů a hyen. Šošůvská

část byla objevena na začátku
tohoto stoleti'. Jeskynní komplex

byl postupně zpřístupňován od
sO.

let

minulého

stoleti'.

Dvě

patra systému jsou pÍopojena
několika podzemni'mi propastmi až 90 metrů hlubokými. Při

pohledu do nejmohutnějši' Nagelovy propasti se

Kateřinská j. -Bambusový lesi'k //-oÍo auíor/

návštěvní

kům taji' dech. Podobný krasový
toznámé, 138 metrů hluboké propasti Macocha.
Pobli'ž Punkevni'ch jeskyni` se nalézá mohutný vstupni'

portál Kateřinské i.eskyně. Stará část jeskyně je tvořena tzv.

Hlavním dómem, kterÝ s rozměry 97 x 44 x 20 metrů patři.

fenomén nelze spatřit v žádné jiné naší při'stupné jeskyni.
Letos probi'haji' ve Sloupsko-šošůvských jeskyních rozsáhlé

rekonstrukce.

Asi 60 kilometrů severně od Moravského krasu je v kop-

mezi největši` jeskynní dómy v České republice a je to také

ci zvaném Špraněk vytvořen jedinečnÝ podzemní systém ja-

největší podzemni' prostora, kterou může návštěvni'k zpří-

voři'čských jeskyni.. Komplikovaný komplex chodeb, dómů,

stupněných jeskyni` u nás spatřit. V jednom z komínů Hlav-

ni'ho dómu byl učiněn hromadný nález koster jeskynni'ch

propastí a puklin má výjímečně bohatou krápníkovou výzdobu mnoha forem a barev. Podstatná část jeskyni' byla ob-

medvědů. Nová Část jeskyně byla objevena roku 1909 prof.

jevena po několikahodinovém namáhavém průstupu nižším

Karlem Absolonem

patrem roku 1938 a krátce na to zpři'stupněna. Dalši' partie

a roku 1910 byla Kateřinská jeskyně
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pak byly postupně objevovány především v 50. letech.

HistorickÝ významné jsou Mladečské jeskyně pobli'ž
Litovle. Jde o archeologickou a paleontologickou lokalitu.

jeskyně se podilely tavné vody čtvrtohorního ledovce, které
vywořily unikátní chodby srdcovitého profilu. Prohlídková

trasa jeskyně je bezbariérová.

Především zde byly nalezeny pozůstatky koster lidi` starši'

Zpřístupněné jeskyně České republiky jsou ve správě

doby kamenné a stopy jejich činnosti (ohniště). Labyrint

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jsou chráněny pod-

prostor a chodeb s krápni`kovou vÝzdobou byl zpřístupněn

le zákona 114/92. Každá z nich je ojedinělá svým typem,

již na přelomu 19. a 20. století.

vznikem, charakterem či historií. Každá je svÝm způsobem

Zbrašovské aragonitové jeskyně jsou neobvyklé svým

významná. V každé může návštěvni'k spatřit něco nového.„

vznikem. Částečně vznikly korozni' činnosti' prosakuji'ci'ch vod
z povrchu, nižší partie vytvořily

horké prameny hlubinných termálni'ch vod. Ty se také podílely
na vzniku tzv. gejzi'rových stalagmitů,
krystalů

keři'čkovitých
aragonitu

a

drúz

dalších

vzácných útvarů. V jeskyni je
teplota kolem 15 °C a nejnižši. i

partie jsou trvale zatopeny oxidem

uhličitÝm.

Poblíž jeskyni',

které byly objeveny roku 1912
se

nacházi'

nejhlubši'

propast `i.'

České republiky - Hranická pro-

,Í.'

past z větši' části zatopená vo- .

dou. Zati'm se podařilo dosáh-

nout hloubky 274,5 metru aniž

by bylo dosaženo dna.
Zbývajíci' dvě zpřístupněné
jeskyně leží v okrese Jeseni'k.

Jeskyně Na Pomezi. byla vytvo-

řena ve vrstvách vysoce čistých

mramorů. Systém prostor ve

dvou patrech má mi'sty bohatou
krápni'kovou výzdobu tvořenou
stalaktity, stalagmity, záclonami

a sintrovými

náteky s jezírky.

|eskyně Na Pomezí byla objevena v roce 1937 a v 50. letech
zpři'stupněna veřejnosti.

Jeskyně Na Špičáku je nejstarši' pi.semně doloženou jeskyni'

v

České

republice.

Prvni'

zmi`nka pochází z roku

1430

(Antonius Walle). Od středově-

ku
a

byla
často

hojně
sloužila

navštěvovaná
jako

Úkryt.

Svědči` o tom velké množstvi'

nápisů a kreseb na stěnách (nejstarši` z roku 1564). Údajně jeskyni

navšti'vil

i

|an

Amos

Ko-

menský. V letech 1884 - 1885

byla poprvé zpři'stupněna veřejnosti, v 50. letech byla upravena
do dnešní podoby. Na vzniku

Punkevni' jeskyně -Předni' dóm //oÍo aL/Íor/
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VÝZNAM JESKYNÍ PRO ZIMOVÁNÍ A OCHRANU NETOPÝRŮ
RNDr. Miroslav Kovařík

CHKO Moravský kras je nejlépe

netopýra velkého se zvyšuje u vhod-

Neíopý ve/ký zahrnuje 2 druhy (neto-

vyvinuté krasové území v České repub-

ných jeskyni' s délkou nad 100 m. Ten-

pýr velký a netopýr vÝchodní)

lice. |edná se o plochu téměř 100 km

to druh je nejméně náročný na teplotu

čtverečných, kde je celkově registrová-

v jeskyni. Vyskytuje se v mi'stech, kde

no

vi'ce

než

1100

jeskyni`.

Většina

Ma/ý neíopjft zahrnuje 7 zbývajících
menších druhů rodu Myotis

teplota dosahuje pouze 1,5 °C, ale běž-

Vrápenec prakticky zahrnuje jen vrá-

z nich je malá, pouze 127 jeskym' je deL

ný je i při teplotách kolem 8 °C. Ze 78

ši'ch než 50 m a pouze některé z nich

sledovaných jeskyní byl tento druh zjiš-

pence malého (vrápenec velký nebyl

měři' několik km. Amatérská jeskyně je

těn v 56 (78 %). Početné kolonie jsou

od r.1981

nejdelši' (okolo 20 km), ale nent' vhodná

vázány na velké jeskyně.

pro zimování netopÝrů. Malé jeskyně

malého

nejsou využívány netopýry jako pravi-

druh) se početni' stavy zvyšují až v jes-

delné místo k zimování. Netopýři se

kyních, jejichž délka přesahuje 300 m,

v nich objevuji' jednotlivě, a to většinou

větši` počty jsou vázány na velké jesky-

G.sp. jedinci 4 dalších druhů nebo je-

na začátku nebo konci zimováni., tedy

né. Tento druh je již mnohem nároč-

dinci z předcházeji'ci'ch skupin, které

již v době kdy je jejich spánek Častěji

nějši' při zimováni' na teplotu prostředi.

nebylo možno bli`že identifikovat

(stále

druhý

U vrápence

zjištěn)

Netopýr černý pouze ne`opýr černÝ

nejpočetnějši'

~eíop)í uša07 zahrnuje 2 druhy rodu
Plecotus

přerušován. Celou zimu zde přečkáva-

(vyšši', stálá teplota mezi 6 až 8 °C), jen

jí jen výji'mečně. Často se jedná o dru-

vÝji`mečně

hy, které snášeji' při zimováni' nižši' tep-

s teplotou 5,5 °C. Tento druh byl zjištěn

váno po deset roků 37 jeskyni' Morav-

loty

v 51 jeskyni'ch (65 °/o sledovaných jes-

ského krasu. Na celé akci se podi'leli

kyni`).

pracovni'ci

apod.).

(netopýr velký,
Při vi'celetém

netopýr černý
sledování bylo

zjištěno, že v jeskyních do délky 50 m

se vyskytuje v jeskyni'ch

Dalším nejpočetnějším druhem

Pomocí této metodiky bylo sledo-

Správy CHKO

MoravskÝ

kras, při'r. fak. MU Brno, AV ČR Bmo

v průměru nezimuje ani jeden jedinec.

je netopýr černý, který je vázaný při zimováni' na chladné i.eskyně s optimem

Při zimni'm sči'táni` netopýrů v jeskyních

teplot mezj 3 - 4 °C. Proto jsou větši'

ZO ČSS. Výsledkem byly údaje o zvy-

a dále početná skupina členů z více

Moravského krasu je daleko nejhojněj-

kolonie tohoto druhu většinou vázány

Šuji`cím se počtu netopÝrů v mnoha sle-

ši'm druhem netopÝr velký. Početnost

na jeskyně s velkÝmi portály (vchody),

dovaných jeskyni'ch, ale i jako celku na

které umožňuji', aby se ochlazo-

území CHKO MoravskÝ kras. Jednalo

vala v zimni'm obdobi' delši' část

se o zvyšováni` početnosti předevši'm

jeskyně než
ši'ch.

při vchodech men-

Kroužkováni'm bylo zjiště-

u jednoho druhu - netopýra velkého.
Velmi významné také bylo zjištění, že

no, že netopýři se shromažďuji'

docházi' k mírnému nárustu početnosti

na zimování do jeskyni' Morav-

vrápence malého, který v té době

ského krasu i z jeho okoli`.

(1983 -1993) vykazoval v západni' Ev-

Správa CHKO Moravský kras

ropě, ale i v Čechách spíše snižování

se podílí na zimni'm sči'tání neto

stavů. Tyto výsledky byly postupně pcL

pýrů od roku 1981. Aby nedochá-

zději potvrzeny i dalši'mi výzkumy na ji-

zelo k nadměrnému rušeni` neto-

nÝch územích. Na sledováni' početnos-

pýrů, byla vypracována metodika

ti netopýrů se pokračuje v několika vy-

sledováni' zimuji'ci'ch netopÝrů tzv.

braných jeskyních Moravského krasu.

vizuálni' poči'tání netopýrů v jesky-

Jsou to jeskyně velké (např. Sloupsko-

ni`ch. Při počítáni' netopýrů v jesky-

šošůvské), ale i relativně malé (j. Králo-

ni'ch a jejich následném určováni'

va, j. Suchožlebská zazděná). Ukazuje

nebyli netopÝři sundáváni a ani ne-

se, že trend výrazného růstu početnos-

jsou v zimni'm obdobi' kroužková-

ti zimuji'ci'ch jedinců se nezastavil. Jako

ni. Při aplikaci této metody nebylo

ukázka za celé území mohou sloužit

možno vždy určovat netopýry do

výsledky ze Sloupsko-šošůvskÝch jes-

druhů a proto byly vytvořeny po-

kyni', což je daleko nejvýznamnějši' zL

mocné kategorie (tzv. morfotypy)

moviště netopýrů z území Moravské-

dle následuji'cího schématu:

ho krasu.
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SLOUPSKOŠOŠŮVSKÉJESKYNĚ
- NEJVÝZN^ČNĚjší ZIMOVIŠTĚ

Vývoj počtu zimujících netopýíů

lo v průměru za pětileté období pouze

je uveden v grafu a tabulce „Počet nei

6 jedínců zařazeno do této skupiny

NETOPÝRŮ

topýrů ve Sloupsko-ŠoŠůvských jesky-

a na konci sledovaného obdobi' to bylo

V CHKO MORAVSKÝ KRAS

ních v letech 1981 - 1998 (viz při`loha).

jjž 34 jedi.nců v průměru za pětileté

Z těchto údajů jsem se pokusil zachytit

obdobi.. |edná se tedy o podobný ná-

Na území CHKO Moravský kras leží 4 veřejnosti při'stupné jeskyně, u kterÝch došlo k rozsáhlým změnám při je-

hlavni' trendy vývoje početnosti zimuji`-

růst jako u netopýra velkého, tedy zvý-

ci'ch netopýrů na základě srovnáni' prů-

šení počtu asi 6 x. Z vÝše uvedeného

měrů výsledků prvních pěti roků sledo-

vyplývá, že v původním druhovém slo-

váni' (zima 1981/82 -1985/86) a

ženi. za pět roků sledování ve Sloupsko-

jich zpři`stupňování a vlastní provoz při`náší dalši' změny.

sledni'ch

Slou pskoťošůvské jeskyně

5

roků

(zima

ŠoŠůvských j.eskyni'ch

tvořil vrápenec

1993/94-1997/98)

Je zaji`mavé, Že tyto jeskyně byly

- výsledky za rok

v minulosti značně člověkem devasto-

1998/99

vány a docházelo zde k rozsáhlým

tabulky

změnám. Přesto se jedná o nejbohatši.

dodatečně.

zimoviště netopÝrů na územi' Morav-

způsob

ského krasu.

vývoje se mně jevi'

Jeskyni původně tvořily

3 samostatné celky: jeskyně Nicová,

byly

do

zahrnuty

Tento

srovnáni`

vhodnějši',

než

jeskyně Staré skály a jeskyně Šošůvská.

srovnávání jednotli-

Od roku 1879 byly postupně jeskyně

vÝch

rozšiřovány o neznámé prostory a dále

ročni' koli'sáni. je tak

roků.

Mezi-

byly postupně i spojovány jednotlivé

Částečně

části a tak jjž v roce 1923 byla jeskyně

a ve vÝsledku se ví-

zpři'stupněna jako jeden celek. Jeskyně

ce projevuji' skuteč-

je ve dvou úrovních, spojená hluboký-

né změny v počet-

setřeno

mi propastmi a celková délka dosahuje

nosti dané dlouho-

6,5 km. Vzhledem k velikosti jeskyně je

dobějši.m vývojem.

možné, že rušivé vlivy netopýry zasáh-

Za prvni'ch pět se-

ly jen částečně. Netopýři mají možnost

zón

se přesunout v rámci jeskyně na i.iné,

v

vhodnějši' mi'sto.

Daleko

sledováni`

po-

sčítání

jeskyni

bylo

zjištěno

v průměru 156 ne-

nejpočetněiši' je

netopÝr

topýrů, což je 25 %

velký (Myoí/.s myoíí.s) a hojný je i vrápe-

z

nec ma+ý (Rhinolophus hipposideros).

netopýrů

za

Celkem zde bylo zjištěno 17 druhů ne

sledni'ch

pét

topýrů, i když dalši' druhy jsou zastou-

ni'ch

průměru

počtu
pozim-

sezón

(627).

peny v malém počtu exemplářů: vrápe-

Na

tomto

nec velký (Rhinolophus Íerrumequi-

se

podílel

num/ (jedná se pouze o historický ná-

vši`m netopýr velký

lez 1 jedince) , netopýr východni` /Myc>

[is blythi), ne`opÝr velkouchý (M. bechsteini), ne`opýr vousatÝ (M. mystaci-

zvýšeni`

přede-

(Myoí/.s myoí/`s), protože průměr počá-

malý 56 °/o

tečni'ch pěti sezón (63 i.edinců) byl za

topýr velký 40 % a všechny ostatni' dru-

jedinců společenstva, ne-

posledni'ch pět sezón zvýšen na 392,

hy tvořily pouze 4 o/o.

nus/, netopýr brvitý /M. emargt.naíus/,

coŽ je

netopýr řasnatý /M. naííerer/./„ netopýr

U vrápence malého |Rhinolophus hip-

pýra velkého (Myoí/.s myoí/.s) se zvyšo-

vodní (M. daubentoni), ne\opÝr po-

šestinásobné

zvýšeni.

počtu.

Zaji'mavé bylo zjištěni', že u neto-

po5/.c/eros) tak vÝrazné změny nebyly

valy velice pronikavě počty pouze

břežni' /M. c/asyc.neme/, netopýr pestrý

zaznamenány.

v jedné dílči' části

(Vespertilio murinus) Aruh wáděnÝ

a posledni`ch pěti sezón ukazuje na cca

pouze v minulém stoleti' - asi chybně

zdvojnásobeni' počtu. Z počátečního

tvořil

i)rčen, netopÝr severní (Eptesicus nilsso-

stavu 87 jedinců se průměr zvedl na

v Eliščině jeskyni jen 25 - 30 °/o z cel-

ni), ne`opÝr večerní (E. serotinus), rie`o-

200. Vzhledem k ni'zkým počtům je-

kového počtu jedinců tohoto druhu,

F)Ýr hvizdaNÝ

(Pipistrellus pipistrellus),

dinců ostatních druhů (maximálně 38)

ale ke konci sledovaného obdobi` již

netopýr ušatý /P/ecoíus aur/`Íus/, neto-

nebylo toto srovnáni` prováděno pro

podi'l všech jedinců netopýra velkého

pýr dlouhouchý /P. au5Ír/.acu5/, netopýr
čerr\ý (Barbastella barbastellus).

dalši' druhy, ale jako celé skupiny ostat-

netopýra v této části jeskyně dosahoval

ni'ch druhů. Ze začátku sči'taci' řady by-

i více než 80 %.

Srovnání počátečni'ch

-

v Eliščině jeskyni.

V sezonách z prvních roků sledováni'
podi'l

počtu

netopýra velkého

Vrápenec malÝ (Rhí.-
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nolophus hipposideros) zvy-sova) počiy

Téchnické i'iDraw ieskvní. lJpra\/y

Pro vybrané jeskyně nebo jejich

rovrtoměrněji ve větši` části jeskyně. Ve

v Punkevních jeskyních (raženi` štoly)

části byl vydán zákaz rušivých čjnnosti'

značné části Šošůvské jeskyně praktic-

\/edk) ke snížení počtu netopýrů v ko-

v období od 1.11. do 30.4., tj. na obdo

ky netopýři chybi, nebo se zde \Íysky-

lonii 8. barba5Íe//us, pravděpodobně

bi' zimního spánku netopýrů - včetně

tuji' pouze jednotlivé kusy.

vlívem změny mikroklimatu.

omezeni' speleologické činnosti.

Dynamiku změny počtů netopýrů
v této jeskyni během zimování (od
podzimu do jara) zachycuje další ta-

bulka a graf, viz příloha „Počet netopýrů

ve

Sloupsko-Šošůvských

i.esky-

ních v průběhu zimy 1992-1993". Na

začátku zimního obdobi` jsou netopýři

více rozptýleni po celé jeskyni a v prů-

běhu zimy se stěhují dále. Tento trend
•ie pa\\rnÝ ne.)více r\a Rh. hipposideros
v ŠoŠůvské jeskyni, kde z části jeskyně

Přímé

úplně.

Narůstajt'cí

početnost

netoDÝrů

ných jeskyních nikdy ne/sou zimuji`ci'

netopýři

na při'mo osvětlených

mís-

šeni přímým kontaktem - např. doty

kynní vchody. Při budování uzávěr je

v jeskyních s výskytem netopýrů pama-

továno " vletové otvory.

zemní tok). Netopýři nezimuj.í v mís-

jedinců

a

největší

z

nich

v předjarním období dosáhl počtu až
90 jedinců. Z předcházejících tabulek

dubna. Největší početnosti dosahuji'

tradice.

Ve

myoí/.s

mnohem

je jeskyně intenzivně dlouhodobě vy-

než

u Rh` hipposideros.

Moravského

krasu

zvýšily

a

podi'lí i

ochrana

při'rody

kriě.
Vliw chemje. Při likvidaci lampen-

flóry ve veřejnosti přístupných jesky-

ních se užívá chloman sodný, což \/e-

PŮJČOVNA VODÁCKÝCH

NadměrnÝ vÝzkum neto-

pOTŘEB

Q)Z!ů_spojený s jejich odchy-

tem v zimě, který vede k pro+,Ť

buzení hibemuji`a`ch jedinců.

Počet zimujících netopÝrů v jednotlivých jeskyních je ovlivněn nejen déL

Na územi' CHKO Morav-

kou je5kyně, ale celou řadou dalši`ch

sl(ý kras se nevytvářeií v jesky-

faktorů.

Mezi

nejdůležitější můžeme

zařadit:

Např. pro netopýra velkého (M. m)Ío-

ÍÚ) je optimum 4 -8°C, pro vrápence

malého (Rh. hipposideros) 6 - 8°C

teplotou v jeskyních tohoto
regionu.

v jeskyních na území Moravského kra-

letní

organizu]® vik®nd®vó akc;o:

na jižním Slovensku.

RAFTING - Rak®ueko vě. vyb-

Pro zvýšení ochrany neto-

pýrů

přijala

Správa

CHKO

Mor. kras následující opatřen'':

su od 3 do 4°c.
Barbastella

birbasfe//u5 vytváři. kolonie v chladnÝch jeskyních s velkými portály.

v®ní Pá -No / 1590.-Kč

PARAGLAIDING - 8®znam®vací

kurz 2950,- Kě
Byla

Vle`ovÝ o\vor. Nap`r.

Nejblíže jsou

Udlcká ®, 602 00
T®l.: 45 21 33 .3

kobnie vytvářeny v jeskyních

a pro netopýra čemého (Baú. bahba
síe//us) jsou optimální teploty vzduchu

tAffiHLOUDIL

ních letní kobnie samic s mlá-

ďaty, což je způsobeno nižši'

Mikroklima iesk\/ně a tvar ieskvně.

je

realjzovaná

v tomto územi'.

užívána a došlo zde k řadě úprav jes-

početnosti

rychlejší

pýrů z širši' oblasti, kde je možnosti' pro

pravděpodobné, že se na tomto trendu
wšší stavy zimuji'ci'ch netopýrů, i když

(plynného).

M.

Územi' Moravského krasu je vÝznamnou lokalitou pro zimováni` neto-

ni`ch

o měsíc dříve než M. myoí/s ). Na konúbytek

máme zatím v ochraně letni'ch kolonii',

šůvských jeskyních jsou zjištěny ne+

de k uvolnění \/olného chlóru

zimování je

bu využiti` krasového územi` a rezervy

Sloupsko-šo-

v únoru až březnu ( Rh. hipposideros
ci

Navi'c se snaži'me o změny způso

se počty netopýrů zimuji'ci'ch v jeskySociální

je patmé, že zimování ve velkých jeskyních Moravského krasu začíná kolem polovjny řúna a konči' na konci

nuj.eme výzkum netopýrů.

zimováni' méně. Za posledni'ch 10 roků

padán,`.

u druhu M. myoí/.5 klastry. Největší

sítkami

Na Území CHKO Mor. kras koordi-

ÍDod-

ným vytvářeni`m skupin ve vybraných

kyni, kde vzniká několik klastrů s de-

3 měsi'ce v zimním obdobi`).

kde je zati`m méně údajů.

Přítomnost tekoucí vodv

tech, kde dochází k občasnÝm zápla-

takové skupiny vznikají v Eliščině jes-

CHKO (uzavřeni. provozů 3 jeskyni' na

kem. Proto jsou ča5to upravovány jes-

vám -např. část jeskyně Rudické pro-

jí

kyni' je regulován rozhodnuti'm Správy

tech. Daleko nejvíce jsou netopýři ru-

v průběhu zimy se projevuje postup-

částech jeskyně, kde postupně vznika-

Provoz veřejnosti přístupných jes-

hlukem.

světlem a Dod. Ve veřejnosti přístup-

blízko vchodu vrápenci během zimy
zmizi`

rušení

upravena

řada jes-

kynních vchodů instaLaa` vLe

tových otvorů.

CIKLOTURISTIKA - Ftak®usko

1980'-Kě
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VZTAH HÁDECKÉ ESTAVELY K VODÁM
HOSTĚNICKÉHO POTOKA A HÁDECKÉ ŘÍČKY
RNDr. Jan Himmel

Poměrně vzácnými krasově - hyd-

ně

zřetelné

nacházíme

bli.ž

jeskyně

Hádecká

estavela

se

nacházi'

rologickými jevy jsou estavely, střídavě

Ochozské" a ti`m vlastně i.ako prvni' na

40 m od vtoku Hádecké Ři`čky do lesa

funguji'ci' jako vývěry i ponory. Známou

tento jev na Ři.Čkách v Moravském

pod lučni' nivou (dři'vějši'm veřejným tá-

estavelou z Moravského krasu je ze-

krasu upozornil.1 když bli'že mi'sto ne-

bořištěm) v nadmořské výšce 331 m.

jména

specit'ikoval, jmý /ev na Ři.Čkách ne-

Voda vyvěrá z výšky asi 50 cm

mohl mi`t na mysli.

dnem přilehlého povrchového koryta

estavela

Ostrovská,

kterou

v souvislosti s vodami v Ci`sařské i.esky-

nade

ni popsal ABSOLON (1905-1911 ), která

Autor v roce 1958 umi'stil na Há-

však v současnosti má úpravami v oko-

decké Ři'čce \J bli'zkosti erozni`ho záře-

klesaji.ci'm asi 3 m dlouhým korýtkem.

li' změněný hydrologickÝ režim a zřej-

zu

K ponoru vod dochází na počátku ko-

v levém

břehu

koryta vodočet

Hádecké Ři`čky, kam vtéká po průtoku

mě již jako estavela nefun-

rýtka ze strany Hádec-

guje.

ké Říčky. Původni' eroz-

Druhou
v

Moravském

estavelou

ni' zářez nebyl tak vý-

krasu

razný jako dnešni', který

je

esta\Jela Hádecká, kterou

vznikl po zavaleni' 1 m

autor tohoto článku nale-

hluboké

zl při funkci vývěru i pc}

dlouhé výkopové Šach-

noru v roce 1958. Hádec-

ty, která zde byla hlou-

kou estavelou

bena

nejčastěji

a

asi

bratrem

2,5

m

autora

vyvěrají středně povod-

Petrem

ňové vody Hostěnického

a částí výzkumné skupi-

potoka do koryta Hádec-

ny v letech 1958 -1959

ké

a sledovala cestu vod

Ři'čky. V ojedinělých

při`padech,
Hádecké

s ci'lem proniknout do

kdy vodnost

Ři'čky v

Himmelem

povr-

podzemí.

chovém korytě je velká

30

m

od

estavely ni'že po prou-

a vodnost Hostěnického

du Hádecké Ři`čky leži'

potoka je ni'zká nebo nor-

v

málni',

funguje

Hádecká

kovými cestami k esta-

E

1964 b). jedná se

tedy o méně častou estaři'čni`

břehu

který je spoi.ený s při`to-

Hádecké Říčkv
(HIMMEL
šky(HIMMEL

velu

levém

menši' občasný vývěr,

estavela jako ponor vod

1958,

jeji'm

1

vele a autor jej označu-

`.

je jako bočni' vývěr Há-

(HIMMEL

.

1999).

decké estavely. Tento
vývěr

Okolnost, že ponoro-vásituacesenaHádecké

zači'ná

většinou

fungovat až v době,

i

kdy vydatnost hlavni`ho

estavele nacházi` jen zříd-

vývěru v estavele do-

ka, svedla některé kraso-

sáhne aspoň 3 1 . sec`'.

`

vé badatele k domněnce,
že se zde o estavelu nejedná

(ŠTELCL,

cm nad řečištěm leži'ci'-

Vzhled Hádecké estavely v roce 1958 /ÍoÍo Peír H/`mme//

SLEZÁK

1965 považují autorovo

hodnoceni'
omyl,

o

Hádecké

BURKHARDT

perioďckém

ABSOLON

(1905-1911),

ho vývěru je velice malá, maximálně do 1,5 1.

estavely
1969

prameni).

Kapacita tohoto asi 40

za

hovoři`

Avšak již
když

hovoři.

o estavele Ostrovské, uvádi', že „mé-

a v době od dubna do ři.jna vykonal de-

sec' (obvykle méně než 1

vatenáct pozorováni'. V jedenácti při'-

Ponorová funkce na bočni'm vývěru

padech t.ungovala estavela jako vývěr,

Hádecké estavely nebyla nikdy pozcr

ve dvou (23.2., 28.9.) jako přirozený

rována.

ponor a v šesti nebyla aktivní.

1. sec').
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PODMÍNKY VZNIKU VÝVĚRU
V HÁDECKÉ ESTAVELE
V letech 1986 - 1988 se autor po-

drobněji zabýval vodni'mi stavy, za kte-

Přebytek při'toku trativodem É od

toku vývěru z estavely 2 -3 1. sec`', vy-

tivodu d a ji'm do Hádecké estavely,

plývá průměrný příčný smočený profil

kterou vyvěrá maximálné

trativodu 0,14 -0,39 m-`, tedy žádné vel-

15 až

191.

sec-1. Z trativodu d odbočuje trativod

ké volné jeskyně. Jeskyně s průlezným

g (ale spíše možno hovořit jen o prefe-

rované cestě) k bočni.mu vývěru esta-

profilem by se mohly snad nacházet
v prostoru mezi Hostěnickým propadá-

vely, který je aktivni' jen za určité vod-

ni'm 1 a chodbou Sifonovou.

rÝch docházi` k vývěru vod ponorného

Hostěnického potoka z Hádecké estavely. Za ti'm účelem byly měřeny průto-

ky na těchto profilech : Hostěnický pcL

tok pod můstkem a před ponorem 1,
v Hadici Ochozské jeskyně, na Hádecké estavele a jejím bočni`m vÝtoku. Prvni' čtyři profily byly osazeny Thomso-

novými měrnými přepady, bočni` \Íýtok

estavely byl

toku do propadání 171. sec' a z prů-

Hostěnjckého ponoru 1 přetéká do tra-

nosti. Trativody d É a Í je schopno ma-

Pro lepši` poznání těchto nezná-

ximálně protéci 19,5 až 201. sec', vyš-

mých jeskyni. v při'mé délce 650 m me-

Ši' množstvi. vody způsobuje zpětné

zi Hostěnickým propadáni'm a Hostě-

vzdouvání a zatápěni' trativodu ! až

nickou estavelou provedl autor v roce

k místu připojeni' trativodu b kterým se

1987 specíelni' stopovaci' zkoušku se

vody dále vzdouvaji' a přes tři známé si-

známým průtokem ve známém jeskyn-

kapacitně

malý a byl měřen přepa-

dem přenosným. Vývěr

vody v Hádecké estavele je závislý na velikosti

průtoku

Hostěnického

potoka v mi`stě propadáni' 1 (vody od propadáni' 11 do estavely nete-

kou,

ale vtékaj.í při'mo

do konce Nové Ochozské chodby a tou k Hádeckému údoli`).

Na obrázci`ch 1 a 2

je znázorněn trativodný
systém, který s Hádeckou estavelou komuni-

kuje. Vody Hostěnické-

ho potoka od propadáni'

1

tekou

tratlvodem

a kolem místa trativodu
b přicházeji'ci'ho od 3.

sifonu chodby Sifonové

Ochozské jeskyně do
trativodu

i,

který

Hádecká estavela v roce 1959 v době otvi`rkových praci. ve vývěrové funkci. FoÍo Petr Ht.mme/.

asi

v jedné poloviné až dvou třetinách

vzdálenosti mezi Hostěnickým propadáni'm 1 a Hádeckou estavelou bit'urku-

je v trativody g a Í. Trativod Í se ve

Íony chodby Siíonové přetékai.í přes

ni'm řečišti a následném převedeni` toku

výškově

výšce

do neznámých chodeb. Na charakter

333,5 m. n.m. a přelévaji' se na konec

neznámých prostor bylo pak usuzová-

lemuje a postupně přibi'rá vodu od ni`-

že leži'cích ponorů. jeho odvodní kapacita je však v oblasti bifurkace před

Hádeckou estavelou velice malá, jenom 0 až 6 1 . sec-1. Jeho odvodni. ka-

pacitu zřejmě určuje stupeň zvodněni'
aluvia

Hádeckého

údoli',

vytvářeji'ci'

různě velký hydraulický odpor v trativodu.

bod

ve

Nové Ochozské jeskyně v oblasti pc}

no

noru 11 a tou pak odtékají.

s odezvou zkoušky ve známém úseku

svém dalším pokračováni' přibližuie k ú-

doli' Hádecké Ři'čky, kterou levobřežně

kulminačnt.

Autor zde vykonal několik stopovaci'ch

zkoušek,

byla

poprvé

prvni' 28.3.1959, či'mž

prokázána

na

základě

metody

analogie

(HIMMEL 1988).

Nejdříve byl (25.4.1987) Hostěnic-

při`slušnost

ký potok celým svým průtokem 171

v estavele vyvěrajíci'ch vod k vodám

.sec ' sveden k Hostěnickému propadá-

v Hostěnickém propadání 1, které bývá

ni` 11 a ti'm do známých řečišť v Ochoz-

aktivní za normálu. Ze známých dat, tj.

ské jeskyni, v níž byly ve vzdálenostech

z pravděpodobné délky neznámých

280 m, 520 m, 760 m a 1 000 m od

trativodů mezi Hostěnickým propadá-

propadáni` vytyčeny pozorovaci' profily,

ním 1 a Hádeckou estavelou, minimáL

na nichž byl registrován koncentračni'

ně 650 m (při'má vzdálenost), středni'

průběh stopovaci' látky. jako stopovače

dobou průtoku 10 hodin s velikosti` prů-

bylo

použito

chloridu

sodného
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v množstvi' 22 kg a registrovány změny

chodby. Teprve při průtoku větším než

cesta k bočnimu výtoku nedaleko, pod-

vodivosti

Radelkis

201. sec] přetékaji' přebytečné vody

le časové prodlevy křivky o 45 minut

typ OK 104. Průběh koncentrací jako

vchodem Ochozské jeskyně ven do

asi ve vzdálenosti 50 až 80 m.

vodivost byl vynesen grafícky (viz obr.

Hádeckého Údolí a v Hadici před vchcL

Nasvědčuje tomu též termometrie.

3, křivky A).

dem nad zahlceným spodni'm trativo-

2. ledna byla teplota Hostěnického po-

konduktometrem

Večer po prvni' zkoušce byl Hostě-

dem vzniká vodní akumulace o obsahu

toka u propadáni' 1 2,6°C. Z estavely vy-

nický potok vrácen do pÍopadáni' 1

32 m2, která by již na tvar koncentrač-

tékala s teplotou 3,0°C (stejné teplotní

a následujícího dne provedena druhá

ni' křivky stopovače měla vliv.

relace plati' při stejném průtoku pro 1

zkouška se stejným množstvi'm stopo-

Vrcholy křivek ze všech čtyř profilů

000 m dlouhý úsek Ochozskou jeskyní

vače směrem k Hádecké estavele. Prů-

ve vzdálenostech 280 až 1 000 m spc>

od propadáni' 11 k trativodu u vchodu),

tok Hostěnického potoka byl tentokrá-

juje ředicí křivka, jejíž tvar je dán vi`ce

teplota vody bočního vývěru pod esta-

te 201.sec', tj. o 18 °/o vyšši'. Koncent-

faktory, mj. též drsností dna. Předpo-

velou při průtoku 0,85

rační křivka stopovače na konci nezná-

kládáme-li stejnou drsnost též v nezná-

4,4OC.

mého Úseku podzemního toku Hostě-

mém trativodu mezi Hostěnickým pro-

V letech 1987 a 1988 bylo prove

nického potoka v Hádecké estavele

padáni'm 1 a Hádeckou estavelou, mů-

deno celkem 32 srovnávacích teplot-

a jejím bočni'm výtoku je znázorněna

žeme tuto ředici' křivku jeji'm spodním

ni'ch měření, jejichž průměrné hodnoty

na obr. 3, křivka 8.

koncovým bodem (na profilu 1 000 m

shrnuje tabulka č.1.

Hostěnický potok v Ochozské jes-

v Ochozské jeskyni) položit na konco-

1 . sec.' byla

Při'má vzdušná vzdálenost me

kyni nevytváři' až na partie Nouackho-

vý bod přibližně stejně dlouhého, mož-

zi Hostěnickými ponory a vchodem do

va sifonu žádné akumulace, v nichž by

ná trochu kratšího vyšetřovaného trati-

Ochozské jeskyně je 600 m pň délce

docházelo k ředěni' stopovače do tvaru

vodu, vedoucího k estavele. Její horni'

chodeb 1 000 m. Shodou okolnosti' je

křivky typické pro jezerni' ředěni'. Jak

konec končí v protnutí ředicí křivky,

vzdušná vzdálenost mezi ponory a Há-

ukazuje strmě nabíhající vrchol křivky

zjištěné v Ochozské jeskyni ve vzdále

deckou

A z místa situovaného až pod Kři`žcr

nosti zhruba 520 m od Hostěnického

těchto okolnostech lze pro neznámé

vým sifonem (280 m pod propadáni'm),

jeskyně mezi Hostěnickým propadá-

nemaji' na zploštění křivky a sraženi' vr-

propadání. Někde v těchto místech tedy trativod od Hostěnického propadá-

cholu žádný vliv akumulace ani Nou-

ni' 1 bifurkuje a jedna větev pokračuje

vat z křivek grafu a dalši'ch šetření tyto

ackhova a plytkého Křížova sifonu do-

k estavele.

závěry :
- v úseku mezi HostěnickÝm pro-

hromady. Křivka se strmým wcholem

Vzhledem k tomu, že koncentrační

estavelou

téměř stejná.

Při

ni`m 1 a Hádeckou estavelou interpreto-

ve vzdálenosti 1 000 m je za dané niž-

křivka bočního výtoku je pouze nepaL

padáni'm 1 a Hádeckou estavelou není

ší vodnosti, kdy veškerý průtok Hadici`

trně nižší, ale rovněž se strmým nábě-

větších akumulací vody, snad jen mer+

až do Q = 171. sec ' se ztráci' ve spod-

hem, výraznou kulminaci' a pozvolným

ší objem situovaný zřejmě do sifonu až

ním trativodu vlevo za vchodem a po-

opadem, musí se při nepatrném průto-

v bli'zkosti estavely deformuje tvar kři.

tok stále teče torentilně v řečišti dna

ku (maximálně

vek A do tvaru nižšího a pozvolnějšího

1,51. sec') odpojovat

od trativodu k estavele preferovaná

Tabulka č. 1.

jak v náběhu tak v opadu u křivek 8,
-trativodná větev inunduji'ci' estavelu odštěpuje asi v jedné polovině až

Q 1 . sec-'

1987

1988

0-5

5-10

10-15

15 -20

>20

11

3

5

4

0

5

1

3

1

0

dvou třetinách vzdálenosti mezi propadáním a estavelou (blíže estavele) a le-

ži' zřejmě hlouběji než je Úroveň estavely'

- poměrně blízko estavely asi ve

Tabulka č. 2.

zimni' (leden-březen)

Hostěn. potok u prop.°C

Hádec. estavela °C

bočni' výtok °C

letní (duben-říjen)

celoročni' průměr

1987

1,4

14,1

6,4

1988

1,8

12,3

7,5

1987

2,0

11,4

6,6

1988

3,4

10,5

7,35

1987

3,8

9,7

6,8

1988

4,3

9,6

6,97
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Tabulka č. 3.

pH

vodivost

zákal

alkalita

acidita

T. celk.

uS. cm"

relativní

mval. r'

mval. l'

0,18

Ca

mval. l'

mg. l`

Hostěnický potok

7,67

690

116

2,82

estavela

7,30

660

112

2,80

0,17

5,1

74

Mg

Ca/Mg

NO.=

NO,

NH3

PO.`

5,15

76

Tabulka č. 4.
CI

mg.r

mg.r]

m8.i'

mg.i'

m8.r

mg.ii

Hostěnický potok

16

4,8

22

0,33

11

0,23

1,05

estavela

17

4,4

20

0,55

11,2

0,01

1,15

Tábulkač.5.

ze

voda

ponorného

Hostěnického potokaDokládaji`topodrobnéchemickéanalýzy,provedenézdeautoremaspolupracovníkyzkatedrychemiefakultystavebni'VUTvBrně.Vta,4.a5.jsou vedenyprů
SO.

0:

%

mg.l'

mg.r

BSKs

nasyceni'

HostěnickÝ potok

42

10,82

estavela

43

8,8

92
72

vzdálenosti 50 až sO m zřejmě již

ChsK

O:mg.l'

O:mg.r

5,50

5,5

1,73

4,7

cityHádeckéestavelykvelikostiprůto-

buikáchč.3

v osypových suti'ch mimo skalni' trati-ku na Hostěnickém potoce u propadá-měrné hodnoty z 3i odebraných a vy

vod odbočuje preferovaná cesta k boč-

ni i. Velký rozptyl bodů vyjadřuje vel-

nímu vývěru pod estavelou,

kou proměnnost v odvodní schopnosti

. nejvyšší celkové množství vody,

shoda v hodnotách obou vod

základni'ho -nejni'že ležícího trativodu,

které může téci od Hostěnického pro-

jenž odvádi'vody z prostoru mezi HoS-

padání 1 k Hádeckému ú doií v oblasti
Hadecke estavely ie 19,5 az 20,0 1 .

a niz do Hadeckeho udoli a tim UrcuJe

privodniho trativodu od propadani /e

bo hatši'm

je v ukazate

lích

ruznou velikost Prelivu estavelou na

: relativní zákal, alkali

ta, acidita, c
elková tvrdost, vápni'k, hoř
či'k,poměrca/Mg,chloridy, dusičnariy

těnickým propadáni'm l a estavelou dál

sec-i. Prumerny pricnysmoceny profil

jen o,i4 až o,39 m:.
V hydrologicky

Šetřovaných vzorků.

sírany. Hodnoty pH a vodivosti vody
jsou si dost i blízké, dusitanů je v esta

Povrch.

ve|evi'cev d ůsledku odbouráváni' amoZávislost aktivity a vývěrové kapa-niaku, kterého je ze stejného důvodu
city bočního ni'že ležícího vývěru pod
vevoděvyvěrajíci'zestavelyméně. Ne-

roce

ig87 byla pri 24 kontrolach aktivity Ha-

decké estavely tato vývěrově činná ve

estavelou

na /eii' vyvěrove kapacite

patrně přiby
o v estavele fosforečnanů
z odbouraných organických látek, kte-

znázorňujegrafnaobri 5iTakézde ma-

22 případech, bočni' výtok v i7 při'pa-jí body jistý dosti velikÝ.r.?Zpty.l, kdy za

rých je naopak ve vodě z estavely mé-

dech. Vsrázkove ponekud chudsim ro-

ně (BSK5, chsK).

ce ig88 byla ze l3 vykonaných šetřeni'
v době od začátku roku do lo.7. esta-

ve|avývěrově Činná 12xa bočni'vývěr

steine nebodokonce nizsi vyverove kapacity estavely vyvěrá z bočni'ho vývěru

nes`ejné a dokonce někdy Vyšší

množstvi' Vody. Tento jev může být

7x. V obou letech byla ka pacita bočm'-způsoben
ho vývěru vždy nižši' než i i.sec' (viz
obr. 5). V těchto letech s vyššívodnos-

ti' nebyla ponorová funkc e estavely za-

znamenána.

ním i a Hádeckou estavelou nepřibírá

nestabilitou osypových sutl'

vůbecžádnéjinédalši'vody,je pozoru

údolni'ho dna u svahu a dalších vÝplní

údolni'ho dna

mezi

mi'Stem Vyústěnl'

hodnáavyžadujesispecielnígeologic

ké zhodnocení.

skalni.ho trativodu a estavelou nebo je-

jím bočním vývěrem.

Vývěrovou aktivitu Hádecké esta-

V úseku od Hostěnického propa.

HÁDECKÁ ESTAVELA

Vely v uvedenÝch dvou letech charak-dání po Hostěnickou estaveiu neúst,'
terizuje distribuce velikosti

okoino st, že 650 - 1 000 m dlouhý
trativod mezi Hosiěnickým propadá

průtoků

v tabu|ceč. 2.

V PONOROVÉ FUNKcl

do při.vodni'ho trativodu žádné krasově

autochtonni

(infiltrovane) V0dy.

Byio již konstatováno, že ponoro

an'

Na obr. 4 je podáno grafické vyjá-žádné vody z kulmu, ani vody z aluvia
dřeni' vztahu vývěrové aktivity a kapa-

Hádecké Říčky. V estavele vyvěrá pou-

vá aktivita Hádecké estavely je méně

častá než aktivita vývěrová. Protože

ESTAvf=LA 2/99
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ZIDEALIZOVANÝ ŘEZ HÁDECKÁ ESTAVELA -HOSTĚNICKÉ PONORY I A 11

SCHÉMA FUNKCE PROPOJUJÍCÍCH TRATIVODŮ

o

loo

2oo

3oo

4oo

5oo

700

eoo

eoo

900 m

až do propadu ponoru v břehu Há-

avšak

zhodnoceny

Hádecká Ři'čka pod estavelou 30,7 1 .

deckého rybníka v lednu 1994 byl ja-

všechny nabi'zeji'ci' se otázky a nebyly

sec.', Ochozský potok asi 50 m před

ko nejvÝše ležící ponor Hádecké Ři'č-

zhodnoceny podle pozdějši'ch nových

vtokem do řečiště Hádecké Ři'čky 0,31

ky právě občasný ponor v estavele,

zkušeností.

. sec', řečiště Hádecké Ři`čky nad hor-

nebyly

při

nich

bylo tomuto ponorovému místu přiřa-

Prvni' koloračni' experiment s bar-

ním vývěrem (1) bylo suché, výtok Ři'č-

zeno pi`smeno A, ostatni'm ve směru

veni`m vody ponorové Říčky do estave-

ky 1701. sec' a výtok Ři'čky 1136,21.

po proudu další pi`smena dle abecedy

ly

sec-'.

(viz obr. 1 ).

16.11.1969.

byl

proveden

ve dnech

14.

až

hydrologická

si-

Ponorové vody do Hádecké esta

V průběhu let byly až dosud vyko-

tuace byla určována těmito vodnostmi

vely byly obarveny fluoresceinem ve

nány dvě stopovací zkoušky z estavely

toků: Hostěnický potok u propadáni'

22

Současná

hodin 30 min.

Po

18 hodinách

v ponorové funkci. Tyto zkoušky daly

10,51. seč', kapacita ponorových vod

(15.11. v

základni' odpověď na směr odtoku,

Hádecké Ři'čky do estavely 5,51. sec',

objevilo ve výtoku Ři'čky 1 (výtok Říčky

16.30 hod.) se čelo zbarveni.

VODIVOST

A
520m

1000m

OD PONORU

`€STAVELA
BOČNI VÝVĚR

`-J-lN'ECT

2)

S

6

7

8 HOD.
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11 nebyl sledován), po 24 hod. prochá-

o

es'ay,'a

zela kulminace a po 36 hod. (16.11.

v 10 hod. 30 min.) byl konstatován ko-

nec chvostu stopovače.

V Netopýrce se zbarvení objevilo
po 20,5 hod. (15.11. v

19.00 hod.) od

startu, maximum procházelo 24,5 hod.
po startu a posledni' zbytky barviva odtékaly 33 hod. od startu (16.11. v 7.30

hod.).

Druhá stopovaci' zkouška byla provedena 19.9.1986 za použiti' 271 g flu-

oresceinu. Do ponorové Íunkce byla
estavela

uměle

přivedena

zvýšeni'm

hladiny Hádecké Říčky asi o 10 až 15

cm v 16.30 hod. Po 3,5 hod. inundaci

bylo aplikováno barvivo. Celková vodnost na krasových tocích byla menši'

0

'0

20

30

"

5°

o ů:.,éní.ký7apoúu.:-9

než při předcházeji`cí stopovací zkouš-

ce. Hostěnický potok při propadáni' 1
měl průtok pouze 2,31. sec'. NetopÝr-

0 l)oční vývě.

ka sledována nebyla. Ve výtoci'ch Ři'čky

se barvivo objevilo cca po 42 hodL

GRAF ZÁVISLOSTI VÝVĚROVÉ AKTIVITY BOČNÍHO VÝVĚRU

nách.

NA VÝVĚROVÉ AKTIVITĚ HÁDECKÉ ESTAVELY

Provedené

stopovací

zkoušky

'.0

z estavely ve funkci ponoru prokázaly
souvislost vod Hádecké Ři`Čky v estavele s levobřežni`m trativodem, přibi'raj.i'ci'm z dalši'ch ponoíů dalši' vody a jeho

křižovám`

sedimentárními

výplněmi

údolni'ho dna v prostoru mezi jeskyněmi Lišči' di`rou, ŠvédovÝm stolem a Ne-

'5

topýrkou, kde z trativodu hlavni.ho od-

20

0 ..tav.la i.fl

bočuji' preferované cesty směrem dolů
údolni' nivou a napájeji' potůček spod-

ního patra Netopýrky a též vody studny u Ochozské jeskyně (BURKHARDT
1972).

Hádecká estavela představuje mi's-

to, ji'mž se vyrovnávají a propojují růz-

né úrovně hladin Hostěnického potoka
v podzemni'ch trativodech s vodami

ČSAV, Speleologický věstni`k 1, 53-56.

krasu. Academia, ČeskoslovenskÝ kras

BURKHARDT R. (1969) : Geologisch

21, 35-53. Praha.

- hydrologische Studie der Hohlen in

HIMMEL J. (1964 a) : Estavela -hydro-

Říčka Tale (Mahrischer Karst). Časopis

grafický krasový jev. Kras v Českoslo-

Moravského muzea, vědy přírodni`,

vensku 1, 3-6. Brno.

HIMMEL J. (1964 b) : Hádecká estave-

LIV:71-84.

HIMMEL J.

(1979)

:

Estavela -historie

názvu, definice a klasifikace. Estavela

norného Hostěnického potoka. Kras

roč.1, Č.1,15-18.

v Československu 1, 6-10. Brno.

HIMMEL j. (1988) : Ponorové vody

HIMMEL J. (1959) : Hádecká estavela

povrchového toku Hádecké Ři'čky. Vy-

kazuje obě funkce, tedy vývěru i ponoru, přičemž vývérová funkce je podstatně častějš,`.

la a její vztah k jeskynnímu systému pc>

Hostěnického potoka a jejich vztah

(předběžná zpráva). Kras v ČeskoslcL

k Ochozské jeskyni. Regionální sborni'k

vensku 1,15-16. Brno.

okresu Blansko '88, 80-84. Blansko.

Štelcl 0., SLEZÁK L (1963) : Geomor-

HIMMEL j. (1983) : Estavela -gidrogra-

fologické poměry v jižni' části Morav-

Li[eratura:

fičeskoje karstovoje javlenije. Sborník

ského krasu. Časopis Moravského mu-

ABSOLON K. (1905-1911) : Kras mcL

evropského regionálni'ho speleologic-

zea, vědy při'rodní, XLvlll, 89-104.

ravský a jeho podzemní svět. 218 s.

kého

kongresu

v

Sofii

11,

340-344.

BURKHARDT R. (1972) : Speleologic-

Sofia.

ké a krasově hydrografické průzkumy

HIMMEL |. (1969) : Jeskyně a recentm'

na Ři'čkách v Moravském krasu. GÚ

hydrografie povodí Ři'čky v Moravském
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KRASOVÉ JEVY VE STŘEDNÍM DÍLU BŘEZINSKÉHO DOLÍ
Petr Kos, Petr Nováček, ZO ČSS 6-12 SpeleologickÝ klub Brno

v úrovní vrstevnic 440 až 450 m n. m. m. (jsou zde známy

ÚVOD A HISTORIE OBLASTI

i aktivni. dešt.ové ponory) a maji` vÝrazně nálevkovitou profilaci.

Trat' „V kamenném Žli`bku" se nachází v pravostranném

PEDOLOGIE

břehu Březínského údolí (úpati' Babické plošiny v jižni. Části

Moravského krasu). |edná se o malý bezvodý krasový žli.Půdni' pokryv (Půdni' mapa ČR 1 :50 000, list 24-41 Vyš-

bek, kterÝ vyúst.uje vysutě do hlavni'ho Údoli., protékaného

vodami Březinského potoka. Z jeho jv. Části byla do roku

1998 známa jediná jeskyně č.1406 Na Technice, která byla
náhodně objevena v r.1911

a později narušena r.1953 při

těžbě ve stejnojmenném lomu. Jeskyně b/la podrobně popsána již v několika praci.ch (Baláč, Březa 1953; Himmel,

kov) je na lokalitě tvořen převážně půdou typu terrae calcis
a hnědými půdamí kyselými (Terrae calcis/Dystric CambL
sols). Ve spodním a horni'm dilu žlíbku je lokalizován výskyt
rendziny (Calcisol). Větší množstvi' půdy typu terrae calcis

se dostává z povrchu planiny a úbočí žlebu do výplni' krasových dutin, kde leži' v hlubokých vertikálni'ch puklinách

Himmel 1967; Vrána 1988), proto se jejím základni.m popL
komunikuji'ci.ch s povrchem a v jeskyních infiltračni'ho cha-

sem nebudeme již podrobněji zabývat.
rakteru (Kos 1997).

V roce 1972 byl nedaleko jeskyně Na Technice podchycen „mastnÝ flek" signalizuji'ci' teplý výron vzduchu zpod su-

GEOLOGIE A TEKTONIKA OBLASTI

tě v jv. lomové stěně. Výzkumné práce zde ale nakonec provedeny nebyly (Vrána 1988). 0 lokalitu v následných letech
již nikdo neprojevil větší zájem.

Oblast je tvořena středně šedými vilémovickými vápen-

ci spodnodevonského stáři'. Vápence jsou silně lavicovité až
masivni', mi'sty jsou však silně zvrásněné a tence vrstevnaté.

ZÁVRIY V BLÍZKÉM OKOLÍ

|ejich povrch je značně korodovaný a navětralÝ se silně blcr

Kromě jeskyní se v Kamenném žli'bku nachází celá řada

kovitou odlučností. Do oblasti Kamenného žlíbku u Březiny
lze stratifikovat i zlomovou strukturu, která vÝrazně postihla

závrtů. Největší závrt lze spatřit severně od lomu Na Technice,

vlevo od lesni' cesv vedoucí Kamenným žlíbkem ke křižovat-

ce cest u Kulatého dubu. Má průměr cca 15 m a hloubku cca
3 m; jeho vnitřni' část je výrazně skalnatá, dno je pokryto lesni`

devonské vápence (Dvořák 1993). Mohlo by se jednat
o při'čnÝ horizontálni' posun, kterÝ je dnes zastřen erozni'mi

a denudačními pochody.

hlínou bez náznaků ponorů nebo jiného podzemni'ho pokra-

SOUČASNÝ JESKYNNÍ KATASTR NA

čování (může se jednat i doklad dolováni' vápence). Nedaleko

STŘEDNÍM DÍLU BŘEZINSKÉHO ÚDOLI

závrtu se nacházi` mělká erozní rýha ve které je nevýrazná závrtová řada, která se posléze napojuje na centrální část žlíbku.
Dalši'

závrty

jsou

registrovány

Za středni' di'l Březinského údoli' lze považovat úsek, ve
kterém se nacházi' několik výraznějši`ch vápencovÝch útva-

rů. Prvni' se nacházi' v pravostranném

Úpati` údoli' severně od Kamenného
Žli'bku. |edná se o klif (hřebenáč), vy-

tvořený v geologické minulosti abrazni' činnosti' vod Březinského potoka.
Na jeho úpati` je abri, připomi'naji'ci'

ústi' malé korozní podpřevisové jeskyně. V protilehlé stráni' lze spatřit po-

dobný útvar s doposud neprozkoumanými paleoponory (tzv. „Uzávěra"),

které směřuji' do masívu Zdechova

a dále ve směru pod Skalku (kóta 478
m n. m) k Ochozi. Středni' část hlavni'-

ho Březinského údolí je ni.že tw)řena

mohutným terénni'm předělem, který
pravděpodobně kdysi plnil funkci uzá.
věrového stupně poloslepého Údoli',

Objevná sonda ve vstupu do jeskyně Terezy /ÍoÍo P. Nováček 7998/.

nebot` vÝše nad ni'm ve směru ke Kani-

f=STAVĚ=LA 2/99
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Mapa Březinského údolí a sv. části Babické plošiny (vyznačeny jsou závrty a známé jeskyně, 1 - Uzávěm s neprozkoumanými paleoponory Březinského potoka, 2 - Hřebenáč, 3 - Průlomové Údolí ve směru k Hlubně).

0100

1000 m

S00
ci'm a Ochozi jsou jasně patrné náznaky starši'ho údoli', vy-

ZO 6-12) v zimni`ch měsících. Další jeskyně poměrně malé,

plněného starÝmi říčními sedimenty (Kos, Vi't 1998). V pro-

spi'Še korozního a tektonického původu.

storu výrazného terénního předělu se na středni' di'l údoli' na-

pojuje pravostranně Kamenný žlíbek, na opačné, levé straně, přecházi' centrální údolní deprese v tzv. ,,Průlomové
údoli'`', které směřuje k Ochozské Štěrkovně (Hlubna) a dá-

SEZNAM JESKYNÍ VE STŘEDNÍM DÍLU

BŘEZINSKÉHO ÚDOLÍ

le k Ochozi. Z průlomového údoli' nejsou zatím známy žádné jeskyně i když z minulosti, při úpravách při'jezdových ko-

munikací do lomu v Hlubně, byla údajně asi v polovině 80.

|.Č.1405 D POD HŘEBENÁČEM
Jedná se o malou podpřevisovou jeskyňku nacházeji.ci'

let jedna jeskyně po náhlém propadu zavezena. Jinak jsou

se pod hřebenáčem na Úpati' pravé údolni' stráně Březinské-

odtud z dři`vějši'ch dob popisovány (dle ústního sdělení)

ho údoli`. Lokalita je značně poznamenána raně novověkou

drobné zakryté ponory jež se nacházely při'mo v korytě BřcL

těžbou vápence a v okoli' se nachází velké množstvi' povr-

zinského (Ochozského) potoka.

chových lomů. Jeskyně vznikla umělým vyklizeni'm sutě pod

Nejvi`ce jeskyni' je v současné době registrováno v okolí

výrazným převisem, kterÝ se nacházi' na jjv. úpatí hřebená-

Kamenného žli'bku, odkud je popisováno asi 6 vstupů. Jes-

če. Jeskyně má ve stropních partii'ch vytvořeny drobné ko-

kyně maji` různý charakter a velikost. Ve srovnání s erozní zá-

rozni' komi'nky, dno je pokryto hlinitÝmi sedimenty s přímě-

kladnou Březinského údoli' se nacházi' podstatně výše. Eroz-

si` ostrohranného štěrku. Lokalita nemá z hlediska praktické

ni` charakter má pouze j.č. 1406 A Tereza, která byla obje-

speleologie větší vÝznam. Za jistÝch okolností by se ovšem

vena v roce 1998 během běžného povrchového pÍůzkumu

mohlo jednat o ucpaný paleoponor Březinského potoka,

(revize některÝch starši'ch lokalit na Březinsku prováděná

kterÝ mohl odváděl své vody ve směru pod Babickou ploši-
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Tab.l -Doplňuiící seznam registrovanÝch jeskyní ve středním cJílu Březinského údolí (dle registrace viz. Přibyl, Vodička,

Kuzdasová, Hofírková 1984).

Re8istr. č.

Délka (m)

Název

Katastr. úz.

Charakter

1

1405 D

4

Pod Hřebenáčem

Březina

abri

2

1406

22

Na Technice

Ochoz

korozni'

3

1406 A

30

Tereza

Ochoz

řl`čnl`(?)

4

1406 8

35

Komi'nová

Ochoz

korozn',

5

1406 C

6

Malá diaklasa

Ochoz

tektonická

Poř. č.

nu. Při průzkumu by bylo nutné ovšem jeskynni' dno pod-

1967) a jeji'mu průzkumu se již dále nikdo až na menši' pc>

statně prohloubit.

kusy vi'ce nevěnoval (Vrána 1988).

J.Č. 1406 NA TECHNICE

|.Č.1406 A TEREZA

Lom v trati Na technice byl podle některých ústni'ch

Dne 21.6. 1998 jsme na upozornění Petra Nováčka

zpráv založen někdy v průběhu 11. světové války. Jeho

(Člen čekatel naši' ZO) navšti`vili lokalitu Na Technice. Údaj-

vlastni'ky byli Němci, kteří zde zaměstnávali české obča-

ně se mu zde, nedaleko jeskyně č. 1406, podařilo objevit

ny. Snad byl založen až v r.1944, kdy se zde těžil kámen

další velký jeskynni' vstup, kterÝ nebyl doposud znám. P. No

pro Šachtovou vápenku, jeji'ž zbytky lze ještě dnes spatřit

váček se odkazoval na literaturu, která byla věnována vý-

za

zkumu lokalit v areálu Březinského údoli'. Podle něj by se

dřevěnou

chatou

užívanou

myslivci

z

nedalekých

Kanic.

mohlo i.ednat o mi'sto,

V okolni'ch obci'ch se traduje, že při zakládání kameno-

kde prováděl r.

1972

průzkum

brněnský Speleoklub (Vrána 1988, 8), kdy nebyl údajně spe-

lomu bylo objeveno ústí větši' jeskyně, která se v určité fázi

leologický průzkum lokality dokončen pro vážné neshody

nafáráni' podobala vstupnímu portálu jeskyně Ftkárny (?),

s Mysliveckým svazem v Kanici'ch.

která se nachází v nedalekém Údolí Říčky. Při postupném

Souvislosti s objevem nové jeskyně byly konzultovány

odtěžováni' jeskyně byly v hlinitÝch sedimentech údajně na-

se členy Speleoklubu a posléze byla tato lokalita rekognos-

lézány početné zbytky velkých zvi'řeci'ch kosti`, zubů a paro-

kována. Výsledkem průzkumu bylo zjištění, že se jedná

hů. Vše přišlo nazmar, nebot. se v této době o tuto krasovou

o závažný objev, který nelze s největší pravděpodobností

oblast nikdo výraznějj nezaji`mal. Takto lze velice zhruba vy-

spojovat se systémem již dříve známe jeskyně Na Technice

líčit nejstarší historii objevu jeskyně na kterou nebyla nikdy

Č.1406, jeji'ž vstup se nadiázi' asi 20 m sz. od nově objeve-

širší veřejnost upozorněna (jednalo se o i..č. 1406 A Terezu

né jeskyně.

?, viz. kapitola ni`že).

Nová jeskyně nese označení č. 1406 A Tereza. Vlastní

Přišel rok 1953, kdy byla po krát-

kodobém útlumu obnovena těžba saturačni`ho kamene pro cukrovar. Novi'

zaměstnanci lomu patrně o předeŠlých

událostech

vůbec

nevěděli,

a nebo ji'm nepřidávali na významu.

Až

teprve

při

jednom

odstřelu

v r. 1953 byla náhodně obnažena větši' jeskynni' dutina, která sem přilákala

speleology brněnského Speleoklubu
Vl.BaláčezBrnaaJ.Březuzochoze,

'

kteři' na tento objev ihned upozornili

ještě téhož roku (Baláč, Březa 1953).

r

Tak byla objevena j.č. 1406 Na

Technice. Vchod do této jeskyně můžeme v opuštěném lomu spatřit ještě
dnes. Nová lokalita byla ještě několi-

krát zhodnocena (Himmel, Himmel

-`..J

J_§ďmťť;ť

Vstupni' portál j. Na Technice /ÍoÍo [. Kosova` 7998/.

+
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jeskyně je tvořena dosti velkou horizontálni' chodbou, která je z velké části vyplněna hlinitÝmi sedimenty, které

v ni' na mnoha mi'stech tvoři` polosifo-

ny. Ve stropních částech jsou lokálně
vyvinuty

malé

komíny,

které

jsou

ukončeny slepě, nebo jsou zcela zasintrovány. Krápni'ková výzdoba neni`

početná, je lokální a dosti nevýrazná.
Sintry jsou zastoupeny kůrami, malý-

mi brčky, drobnými záclonkami a také
pizolity. Vzhledem k tomu, že sintrové

náteky se dosti často noří do povrcho-

vého seďmentu jeskyně, lze uvažovat
o

nevelkém

stáři`

mentů. Tyto jsou

nejmladši`ch

sedi-

charakterízovány

sprašovými hli`nami, které jsou typicky

bez obsahu paleontologického materiálu a jiných makroskopických při`mě-

Zavalený portál v pokračování j. Terezy v úrovni sifonu j. Na Technice

(foto L. Kosová 1 998).

sí. V nižši`ch horizontech se střídaji' na-

vzájem odlišné vrstvy, avšak v určitých pravidelných cyk-

vlastni' dno jeskyně. Tento jev lze vysvětlit, zaprvé provozem

lech, které se opakuji' s narůstaji'ci' hloubkou. Nejni'že leži'

lomu, ve kterém byla jeskyně objevena a za druhé, se změ.

mohutný horizont hnědočervených hli'n, které by mohly bÝt

nou jeskynni'ho klimatu, která nastala při nafáráni` vstupu.

totožné s hli'nami typu terra rossa, které byly popsány již dři.-

Podle stadia \Íyvinutosti krápni`kové výzdoby se dá uva-

ve z j. č.1406 Na technjce (Baláč, Březa 1953). Některé vrs-

žovat o poměrně malém stáři' objevených prostor, nebo pří-

tevné vložky jsou tvořeny hnědožlutým ji`lem a velkÝm

padně o nějakém procesu, kterÝ musel sehrát vÝraznou roli

množstvi`m drobnotvaré ostrohranné vápencové suti, což

při vyklizeni' sedimentů ve směru do jeskyně. Za tzv. Gotic-

by mohlo souviset s mrazovými procesy, které se zde zřej-

kou chodbou (dnes Červená chodba), která byla takto na-

mě také velkou měrou podi'lely na modelaci jeskynních cho-

zvána pro svou charakteristickou modelaci stropu, se na-

deb. Toto zjištěni` je zaji'mavé, ale dal by se tedy v těchto

cházi' nejnižši' bod jeskyně -zde lze tušit další pokmčování

vrstvičkách předpokládat i zvýšený výskyt speleotém, jež by

do nižši`ch úrovni'.

musely nutně podléhat opadu. Zde po nidi ovšem neni' ani

Při prolongaci jeskyně nás neustále provázel značný

památky. Mezj těmito vrstvičkami jsou opět vložky hnědc>

průvan, kdy byl vzduch nasáván směrem do neznámého pc>

červené hli'ny bez výraznějši'ch při'měsí. Úlomky speleotém

kračováni` jeskyně. Lze tu předpokládat určitou spojitost

se nacházi' až v nejvrchnějši'm horizontu, který pokývá

s jeskyni` č. 1406 kde lze pocit.ovat silný výron chladného

vzduchu hned za vstupem, v sifonech
1 a 11 pod levou stěnou (Baláč, Březa
1953).

Další charakteristikou nové lokali-

ty je zajímavá modelace jeskynních
chodeb, která je zcela odlišná od sou
sedni' j. č. 1406. Zatímco starši' dři've

objevená lokalita si udržuje převážně
puklinovitý ráz, nová jeskyně č. 1406

A má stropy a stěny dokonale hladce

modelované s poměrně četnÝmi komi'ny, které jsou vázány zejména na
drobné a výraznější diaklasy. Nikde

v žádném komíně nebyla zjištěna hli-

nitá nebo kamenitá ucpávka, kdy by

bylo možné uvažovat o při'mé komunikaci s povrchem planiny. Transport
sprašových hli'n tedy mohl nastat pou-

Pohled do nově objevených prostor j. Terezy /ÍoÍo P. ~ova'Ček J 998/.

ze po drobných trhlinách a rozšíře-
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ných puklinách vazbou na infiltrované povrchové vody, kte-

tok, protékaji'cí ve starší geologické minulosti vyšši' úrovní

ré procházely eolickÝmi sedimenty, pokrÝvajíci'mi původně

Březinského údoli'.

značnou část krasové planiny. 0 tomto procesu svědči'

Otázka stáři' jeskyně není doposud zcela objasněna ani

i charakter povrchového sedimentu u dna jeskyně, který je

patřičně doložena přesvědčivými nálezy, nebot. zde proza-

značně granulovitÝ a kyprý. Tento typ sedimentace by mohl

ti'm nebyl nalezen žádný paleontologický ani archeologickÝ

nasvědčovat o velice pomalém způsobu akumulace jeskyn-

materiál. Vzhledem k jeskynním výplni'm, kti3ré zde byly za-

ních sedimentů. Vrstvičky jemné vápencové drti, které byly

stiženy, lze uvažovat o starokvartérni`m stáři' (biber?) -cca

dři've interpretovaný jako mrazovÝ opad ze stěn, by mohly

2,4 -1,8 míl. let (Musil

souviset se zvláštm'mi soliflukčními podiody v období pleis-

oscilačni. cykly, během kterÝch docházelo k poměrně krát-

tocénu, kdy se dostávaly skluzy směrem od vchodu do nitra

kým klimatickým výkyvům -chladným, teplým, ale i vlhkým

jeskyně (Ložek 1973).

a aridni'm.

1996). |eskynní sedimenty zachycuji'

V případě Červené chodby by se mohlo jednat o chodbu erozního původu. V jeji'm stropu lze za jistÝch okolnosti'

|.Č.1406 8 KOMÍNOVÁ

spatřovat stropni' koryta s konvakuačni'm prostorem o rozměrech 50 x 40 cm (dnešni' stav).

jedná se o relíkt větši. jeskyně v mělké podpovrchové in-

filtrační zóně, poznamenanou starÝm dolováni'm zrudně-

Mohlo by se také jednat o klasický příklad subhorizorr
tální infiltračni' jeskyně ve stadiu pokročilé stabilizace. Dalši`

tezí by mohla být interpretace jeskyně jako ponoru a řečiš-

tě Březinského potoka ve směru k ochozsko-ři'cmanické

elevaci, kde jsou známy některé drobné vývěry krasovÝch
vod zpod Babické plošiny (Baláč, Březa 1953). Veškeré vo-

dy zde mohly být původně odváděny k erozní bázi údolí
Svitavy. Stejně tak by se dalo uvažovat o vztahu ke Křtin-

skému údolí.

lých krasovÝch výplni' v trati Pod Vysokou (Chylík 1954, 80;
Kreps 1976,146; Verbi'k 1987, 72), jjz. od Kamenného žli`b-

ku a lomu s jeskyněmi Na Technice (j.č. 1406, 1406A). Jes-

kyně i.e odkryta ve dvou úrovni`ch s několika vysokými, ale
značně úzkými komi'ny. V několika mi'stech je možné spatřit

zahliněná pokračování jeskynni.ch chodeb v subhorizontálni'ch směrech. V jedné ze zahliněných odboček byl zjištěn
výskyt hli-n t. terra rossa. 0 značném stáři` jeskyně svědčí dále nálezy fosilni'ch sintrů na dně jedné z horizontálních cho-

Di`ky celkové mohutnosti hlavni` jeskynni' chodby a daL

deb.

ši'm jiným znakům lze podle nejno\Íějšího uváženi' pravdě-

podobně hovořit o jeskyni říční -průtokové, která byla nafá-

J.Č. 1406 C MALÁ DIAKLASA

rána lomovou těžbou v oblasti starého fosilni'ho ponoru,
|edná se o výrazně puklinovou jeskyni. jeskyně se napři'p. meandru fosilni'ho řečiště. Původně se mohlo jednat
o vodni' jeskyni, do které horizontálně Ústil povrchovÝ vodni`

cházi' ve stejném mi'stě jako předešlá lokalita (j.č.1406 8 Ko-

? imNÁ CHOoe^

::-`---.-.fsj:

Ďi5

+l-+ ----- r

__-~--+

x

X

1406 NA TECHNICE

1406A TEF}EZA

|eskynni` systém v lomu Na Technice s jeskyněmi č. 1406 a 1406 A.
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mínová), tedy v mi'stě starého dolováni.. Délka jeskyně není

ple v Březině, při jeji`ž výstavbě v prvni` pol. 90. let byly vy-

velká a je zřejmě závislá na průběhu a dosahu hlavni` otev-

kopanou hlínou ze základů pro novostavbu zcela zavezeny

řené diaklasy na kterou je vázána. Výplň je značně sut.ovitá

neprozkoumané paleoponory pod levou stráni' naproti hře-

a zaplňuje takřka celÝ prostor jeskyně. Lokalita je speleolo-

benáči s j.č. 1405D. Nacházi' se zde asi 6 m vysoká skalni'

gicky nevýznamná, nebot. pukliny se dále značně zužují až

stěna zv. ,,Uzávěra", jeji'ž úpatí se zatarasenými ponory je

k neprůleznosti.

dnes uměle zvýšeno navážkami.

zÁVĚR

NEPROZKOUMANÉ JESKYNĚ
Úplný výčet jeskyni' vázaných na střední díl Březinského

údoli. by byl zřejmě podstatně větší, nebÝt výstavby nové ka-

V posledni`ch letech byla v oblasti ,,březinského`` krasu

věnována nei.větší pozornost j.. Malý lesík, která se na mncL

.Č3

4/2

Drobné jeskyně registrované v povrchovÝch dolech v trati Pod Vysokou (č.1, č.3 -Malá diaklasa, j.Č.1406 C; č.4).
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Drobné krasové dutiny registrované v povrchových dolech v trati Pod Vysokou (č.2, č.6).

.,é2

;Č6

"i=-

Jlm

ho let stala hlavním pracovištěm Březinské skupiny Speleo
logického klubu v Brně (dnes ZO 6-12 Speleologický klub

údolí Březinského potoka.
Průzkum dalších jeskyní, jejichž existenci lze předpoklá-

Brno). Bylo zjištěno, že jeskyně plnila kdysi funkci ponoru

dat ve středni'm di'lu Březinského Údoli' pod útvary Hřebe-

vod Březinského potoka a i v současné době vykazuje slabé

náč a Uzávěra, se za současné situace nejwi' jako perspek-

známky hydroaktivity, zejména ve spodni`ch patrech Pro-

tivni`. Zajímavé jsou zprávy o barvi'ci'ch pokusech na potoku

pástky (Kos 1999). Jiným jeskynni'm lokalitám v areálu Bře-

v Březinském údoli', kde se údajně podařilo doložit (dle úst-

zinského údoli' nebylo věnováno tolik speleologjckého

ni'ho sdělení) jeho komunikaci s Křtinským údoli'm. Prý se

zájmu.

jednalo o oblast zakrytých ponorů u Ochozské Hlubny.
Ve stejném prostoru, jak již bylo uvedeno v jedné

V roce 1995 proběhla evidence do této doby málo známých jeskyni' v trati Pod Vysokou, situovaných na |V úbočí

z předchozi'ch kapitol, byla v pol. 80. let zavezena (dle úst-

Babické plošiny. V pozůstatci`ch po starém dolováni' zrud-

ni'ho sdělení P. Vyhnánka, předsedy ZO 6-12) během těžby

nělých limonitických výplni' závrtů bylo zaznamenáno ceL

v Hlubně u Ochoze velká kaverna, což by mohl být dalši' do

kem 6 drobných dutin ve vápencích (Kos 1997). V průběhu

klad o existenci větši'ch jeskyní vázaných na Průlomové

roku 1998 zde byla po dalších průzkumech vydělena jako

údol'`.

samostatný systém j.č. 1406 8 Komi`nová, do jeji`ž stíuktuv

Členové ZO 6-12 řeši' v současné době podmi'nky pÍo

byly zahrnuty relikty krasových dutin pod označ. č. 4/1, 4/2,

povolení k obnoveni' průzkumné a výzkumné činností na lc>

5 a 6 (Kos 1998).

kalitách j.č.

1405

MalÝ lesi'k a j.č.

1406

Na Technice -j.č.

Ve stejném roce, jak bylo uvedeno v předchozi'm od-

1406 A Tereza. SpeleologickÝ průzkum na Březinsku bude

stavci, byl objeven i vchod do nové jeskyně v lomu Na Tech-

v dalši`ch letech zaměřen na problematiku spodních vod v j.

nice, kterÝ se nacházi' v Kamenném žli'bku nedaleko vÝše

MalÝ lesík a na průzkum nově objeveného systému v lomu

uvedené lokality. Podrobnějši' průzkum ukázal, že se jedná

Na Technice.

o větši' portálovou jeskyni, která zřejmě komunikuje s neda-

lekou j.č. 1406, se kterou se pravděpodobně mimoúrovňo-
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H]ST°E.]E5#ZK5ť#/XÝNCAHHPo#EYkšsKťNÍCH
Jiří Moučka, Milan Šimek, Holštejnská vÝzkumná skupina

MoravskÝ speleologický klub

jako prvni' tuto lokalitu uvádí do li-

tech kopal sondy. Výrazného úspěchu

svah zajištěn výdřevou. ještě do konce

teratury K Absolon ve svém di`le „Kras

dosáhla jeho skupina objevem jeskyně

roku (1970) byla propástka zpři'stupně-

moravský..." ( 1905 - 11 ). Popisuje ji jako

či'slo 517 -Nezaméstnaných ). Skupina

na do hloubky 27 metrů. 0 4 metry ni'-

dvě úzké, puklinové propástky vedle

vyklidila propástku do hloubky 12 met-

že byl již vidět hoíizont, vytvořený spa-

sebe,

rů, ale další práce byly zastaveny z dů-

daným materiálem. Navzdory vydatné-

tvoři'ci` výraznou

ventarolu ve

skalách západně od Holštejna. V rámci

vodu nálezu válečné munice na dně

registrace jeskyní Suchého žlebu, zpra-

Na jaře roku 1966 přišla na HOL

mu průvanu byly však (předevši'm z důvodu při'lišné sti'sněnost.i manipulační

cované P. Ryšavým roku 1956, bylo jes-

Štejn část mladších členů ZK ADAST,

ho prostoru) další snahy o prolongaci

kyni přiřazeno či`slo 1. Dle nového či.s-

vedená |iři.m Moučkou, která navázala

zastaveny. V roce 1976 byla pouze pro-

lováni', uvedeného do praxe roku 1975

na

vedena kontrola stavu lokality a jesky-

1. Audym , bylo registrační či'slo změ-

vu jeskyně či.slo 518 -Holštejnské ( 28.

ně byla dne

něno na 510.

8. 1966 ) , byla založena Holštejnská

a M. Skrejvalem zmapována.

činnost předešlé skupiny. Po obje-

Zahajovací práce na lokalitě byly

výzkumná skupina, působi'ci' v rámci

uskutečněny po 2.světové válce skupi-

Speleologického klubu Brno. Činnost

rováni'

nou Oldřicha Keprta

( Keprt, holštejn-

2. 10. 1976

J. Moučkou

Výsledkem mnohaletého monito„mastných

fleků``

a

průvanů

skupiny se postupně rozši'řila na celou

v okoli', bylo vytipováni' několika

ský rodák a známý speleologický na-

oblast

v nichž byly provedeny sondážni' prá-

dšenec,

s mapováni'm jednotlivých lokalit, sle-

ce. V zimě roku 1984 pak byla vyhlou-

dováni'm průvanových míst a sondáže-

bena 0,5 m hluboká sonda ve svahu asi

průběžně

sledoval

„mastných fleků``a v nadějných

výskyt
mís-

Holštejnska.

Bylo

započato

mi. Dne 8. 10. 1966

20 m severně ( a o 10 m níže) od jes-

byla jeskyně č. 510

kyně 510 , v mi'stě nově vzniklého

(Jednička)

změřena

mastného fleku. V průběhu dalši.ho sle-

|. Moučkou a A. Lici

dování byla sonda několikrát prohlou-

berzeitem.

bena.17.12.1988 , za mrazu

Koncem

-18°C, se

roku

z levé strany sondy valila pára. Při dal-

1970 bylo započato

ši'm pokusu pak jeskyňáři dne 14. 1.

s uvolňováni.m ucpa-

1990 odkryli pevnou skalni` stěnu pukli-

ného

ny a sut. obalenou sintrovými náteky.

pokračováni'

propasti

na

lokalitě

č.

V

hloubce

510.

12,5 m byla založena

Na základě výsledku sondáže bylo
započato

s

šachty,

jež

hloubeni'm
nyni'

průzkumné

dostala

označeni'

rámová výdřeva, za-

510/A

jišt'uji`cí

V hloubi 2,2 m byla pak zastižena i dri+

rozpukaný

strop

pukliny.

žený

materiál

Vytě-

byl

-

„Sonda

pod

Jedničkou".

há stěna pukliny, vyplněné balvanitou
suti' s minimem vkleslé hlíny. Horni' část

ukládán zčásti v boč-

šachty bylo nutno zadřevit rámovou

ní puklině, zčásti za

výztuži., směrem do hloubky pak roz-

\Íýdřevu.

Volné,

pi`nkami. Ši`řka trhliny se směrem dolů

avšak úzké pokračo-

snižovala až na 30 cm. V sedmi met-

vám'

rech se na kříženi' tektonik otevřela vol-

se

otevřelo

v úrovni 16 m pod

ná dutina, mi'ři'cí k |V. Jeji' pokračování

povrchem.

do boku uzavi`ral

odsud

S`ará choc]ba (foto Milan Šimek)

míst,

Vyrážel

silný průvan.

mohutný zával, st-

melený u stropu sintry, ve spodni' části

Puklina byla postup-

pak s hlinitou výplni'. Protože však ze

ně vyklizena od za-

dna šachty vyrážel silný průvan a obje-

kli.něných

vovaly se zde i volnější dutiny, bylo roz-

balvanů,
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hodnuto o pokračováni' hloubeni`. To
v Úrovni 12 m

pokračuje po příčné

puklině se sklonem k severu. Stěny
jsou dřeveny. ZO

(SS 6 -15

ská pak pokračovala
1990

v prohlubováni'

Holštejn-

od konce roku
již bez účasti

Jiřího Moučky, který k tomuto datu

opustil řady České speleologické společnosti. Pro zúžení pukliny však byly

dalši' práce

zastaveny v hloubce 28

metrů.

Prvni' z autorů tohoto článku se na

lokalitě jeskyně č. 510 znovu objevuje

až na jaře roku 1996, kdy byla rozhodnuti'm Správy CHKO Moravský kras
udělena výji'mka na dokončeni` průzkumu

„ Holštejnské výzkumné skupíně

obce Holštejn''. Tato jeskyňářská orga-

nizace, iediná v Moravském krasu, kte-

|ezerni clóm (foto Milan Šimek)

rá nepůsobi` pod hlavičkou ČSS, tedy

pod vedeni'm j. Moučky pokračuje po

sonda pak sledovala

tři`leté přestávce ve výzkumu. |elikož

puklin až do hloubky 33 metrů . Tyto

výdřeva vstupní Šachty léty neudržová-

práce trvaly téměř dva roky. Ke konci

ni. hrozila zři.ceni'm, byla 7. 4.1996 za-

roku

POPIS PROSTOR V JESKYNI

klikatý průběh

Č.5,`Ol^

zmi`něných

Sestupná Část jeskyně je až do

hájena jeji' rekonstrukce. Ta byla do-

33 m hloubky , bylo postupováno vo-

hloubky 33 m vytvořena na puklinách

končena koncem měsi.ce. Vzápěti' byly

dorovně vykli'zeni.m suti

1997,

v

horizontu

a rozšířová-

a

j.e poměrně nevelkého stáři'. Nelze

dostupné prostory zaměřeny. Z důvo-

ni'm úzké pukliny asi 15 m daleko smě-

vyloučit, že se zde jedná o rozpukáni'

du zři.cení šachty ve spodni' části lokali-

rem

skalni'ho masi'vu, způsobené odlehče

ty a celkové labiljty stěn nebyly práce

transport materiálu na povrch stával již

ni'm paty skalni'ch stěn v tektonicky sil-

na dně obnoveny.

téměř neúnosným. 31. 3.1998 však do-

ně predisponovaném

Šlo k objevu volných prostor

typicky

ně při procesu zahlubování holštejn-

jeskynního charakteru, Či'mž

zdlouha-

Mi.sto toho se „HVS obce Holštejn"

zaměřila na prolongaci výrazné

pukliny v hloubce s metrů. Po vyklizeni' závalu mezi 24. 5.

až

30. 5.1996

k j|V . V tomto období se složitÝ

vé trápeni' skončilo.

Území, konkrét-

ského údoli`. VÝplně puklin jsou tvoře-

ny především sutěmi z

opadů stěn

a říceni'. Materiál je erozně velmi málo

se podařilo proniknout do volných prostor

charakteru

propast.ovité pukliny.

Délka prostor je cca 25 m a denivelace

dosahuje 30 m

(Části tědito prostor

zřejmě Úžinou ze dna Šachty dosáhla
výše zmi.něná ZO ČSS 6 -15 po roce

1990. Pravděpodobně jde o mi'sto jimi
označované jako „komi`n U uskřípnutého"). Ze dna trmny vyráži' silný průvan.

Po zmapování byla v nové části vy-

hloubena 5 m hluboká sonda, vykliňu
i.i'ci' se sice do volné, avšak při`liš úzké

pukliny. Z toho důvodu zde nebylo pokračováno v dalších pracech.

Zájem speleologů se nyni` přesu-

nul na kři`žení tektonik těsně na počátku nových prostor. Materiál, vykopanÝ

z této nové sondy, byl /ednak sypán do
starého hloubeni' pod vstupni` šachtou,

jednak transportován na povrch. Nová

)ezerní dóm (fo[o Milan Šimek)
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SSV čelo ukončuje ob-

byly v jedné úrovni objeveny sedimen-

rovskÝ blokový zával se

ty,barvou

sllným, pulzuji`ci`m prů-

neogén. Chodba byla prokopána do

vanem. Na |jz konci se

vzdálenosti 4,5 m. Dalšt' sondy ve dně

nacházi`

rotundovitá

Hlinité si`né prokázaly pod bahnitými

„Jezerni'ho

sedimenty balvanitý zával

prostora
dómu``

s

/ezi`rkem

a

stíukturou

připomi`najíci'

s otvory

a volné, úzké pukliny s průvany. V zá-

o rozměrech asi 2 x 1,5

valech byly nalezeny velké konglome-

m , které je ohraničeno

ráty krystalického kalcjtu se zarostlými

působivou

kaskádou

kusy vápence. Nyni', v době vzniku té-

sintrovÝch

hrázek

to zprávy (únor 1999), pokračuje zmá-

s přepadem do propas-

háni' a uvolňo\Íání závalu v jižní stěně

ti ve východni' stěně

Hlinité si'ně, kde silná akumulace tekto-

chodby. Strop |ezerni`-

niky a v neposledni' řadě znatelný prů-

ho dómu proráži` třemi

van, dávaji' slušnou naději k prolongaci.

mohutný, členitÝ

Ve stěně Spirálové propasti, asi ve

komi'n o vÝšce téměř

třetině celkové výšky ode dna, se nalé-

ji`cny

•,..,. ::sTh::,hvoeímo,rn:ěpka.r:':

zá úzký průlez

do další prostory. Ta

přecházi. asi 7 metrů vysokým skalním

J

r síntrovóu výzdóbu (Ve

stupněm

do „Krápníkového dómu`'.

stropě předni' části Sta-

Ve stropě dómu jsou dosud nepncr

ré chodby zeje ústi' ješ-

zkoumané komi.ny . Na velikém balva-

tě

komi'nu.

nu, zakli`něném pod stropem zhruba

ve výšce cca

v úrovni ústi` průlezu, je uchycen přes

jednoho

Tenie

s m zaslepen - mož-

2 m vysoký hůlkový stalagmit „Strážce"

ná však nikoli nepřeko-

o průměru základny 15 cm. Celý d(m,

Průlez ze Spirálové propasti do stropu Krápni'kového

na-

dómu (Íoto Milan Šimek)

tel-

nym
opracován,

narozdi`l od stěn puklin,

- závalem).

které jsou místy poměrně silně korodované. Hlinitá výplň je převážně vkleslá,

přeplavená, objevuji' se valounky kře-

mene, splavené z povrchu. V hloubce
cca 7 metrů pod povrchem byly zcela
nahoďle nalezeny 2 úlomky kosti' z koně. Puklina, jeji'ž prolongaci` došlo k ob-

jevu

nových

prostor, výše zmi'něné

pukliny protíná a pokračuje dále skal-

Propast „Spirá-

lovou"

t`

tvoří strmě

ukloněná

chodba

o průměru zhruba
2 m. V hloubce 12,5

metru přechází zú-

ženým

hrdlem

v ,,Hlinitou si'ň", která je dalším,

nižši'm

ním masi'vem směrem k holštejnskému

patrem jeskyně. Dle

údol''.

stop tu zřejmě ob-

Prvni` ři`Čni' úroveň tvoři' úsek tzv.

„Staré chodby" směru SSV -J|Z, o nadmořské výšce cca 457 m (tato úroveň

odpovi'dá výšce

dna jeskyně

Hlado-

morny). Stěny chodby jsou silně modelovány tekouci`

vodou, která v geolo-

gické minulosti vytvořila výrazné eroz-

čas stává nadržená
voda. V severni'm,

zdánlivě uzavřeném
konci

Hlinité

si'ně

byla do sedimentů

dna

vyhloubena

sonda.

Ta

zastihla

ni` výmoly a následně zčásti přemodelovány druhotnou

korozi..

Výsledný

charakter do značné mi`ry připomi`ná

převážně

hli'nami

ucpanou

chodbu `\

s volnými dutinami

některé části Sloupských jeskyni'. Dno

chodby je prolomeno několika zasedimentovanÝmi

náznaky pokračováni',

pod

stropem,

kračuji`ci` dále

veru.

Ve

po-

\\

• `t=i
:+ t,

J `\=

k se-

výplni`ch

Dno Krápni'kového dómu //oÍo M/./an Š/.mek/
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katý, bahnitý a doslo-

va odporný

kanálek,

kterÝ se po 6 m rozši-

řuje

v

malou

na udávanou úroveň spodni' vody v obIasti Holštejna.

Dosud zjištěný rozsah a charakter

si'ňku

• s brčkovou výzdobou
a

postup do hloubky činí max.10 -12 m,

průvanem,vyrážejí-

nově objevené jeskyně naznačuje, že
se jedná o vyšši' patra zati'm neznámé-

cím z trhliny na konci.

ho propadáni` paleotoku Bi'lé vody. Ob-

Celá

jev otevi'rá možnost dalši`ho, ucelenější

Hlinitá

chodba

i s přilehlÝm úsekem

ho studia paleogeneze odvodňování

nebyla dosud zmapc>

severovýchodní části Moravského kra-

vána. Dle orientačni'-

su. Současně geologické poměry v lo-

ho

jsou

kalitě, výskyt četných a mohutných žil

koncové části asi 70

kalcitu, mohou vnést nové poznatky

m

do geologické stavby a vývoje celého

zaměření

pod

povrchem,

tzn. v úrovni kóty 425

územ''.

- 426.

Z Krápni'kového

Literatura:

dómu sestupuje ještě
dalši'

z

chodba,

jeho

a

to

západni.ho

konce. Ta se vzápěti.

mi náteky, kaskádami, sloupovými stalagmity,stalaktity a tvarově mnohdy bi-

úhelníka s podélnou osou orientova-

čováni`. Východni` zači`ná asi 6 m hlubo

kračuje dosud neprozkoumanÝ Šikmý
komi'n. Dalši. Šikmý komín se ukláni. k S.

Tento rovněž nebyl

prozati'm

zlezen.

V severní stěně dómu je úžinovité Ústi`
10 metrů hluboké trhlinové propasti,

jež ústí do 25 m dlouhé „HIínité diodby`', svažuji'ci' se stupňovité po povrchu

nuty jedinečné, až 30 cm hluboké egu
tační jamky. Od mi'sta, v němž se na
Hlinitou chodbu napojuje při'stupová

propast z Krápni'kového dómu, sestu-

puje

chodba

dále

Z nejnižši`ho mi'sta

až

pod

dóm.

pak pokračuje kli-

registrace jes-

Šet mohutná ozvěna.
Po překonáni' plaziv-

ZO

ky

logie na Holštejnsku, sborník k 30. Vý-

se

na

podzim

ČSS

6 - 15

(KOLEKTIV): Speleo

roči' ZO, Knihovna ČSS,1985.

vit dalši' propast („Propast Ozvěn") hlu-

bokou cca 15 m a ústi.ci' do stropu vel-

kého

dómu

kruhovitého

půdorysu

( průměr dómu zhruba 15 m, výška ko-

Summary: The first head of the text

says about a history of works and explorations in a place of cave number

pulovitého stropu 8 -10 m) a vytvoře-

510 and 510/A in Holštejn

ného

karst). This works started at time after

Částečně

v

kalcitech.

Nazvali

jsme jej

„Kruhovým dómem". Napři'Č

(Moravian

The Second World War and they Íinis-

hlinitým dnem prostory je zahloubeno

hed at March of

koryto,

cond head of the text is as who should

ústi.ci' do

malého

propadáni.

pod jižni` stěnou v nadmořské výšce asi
426,8 m. Eventuelni` periodická aktivita

koryta prozati.m nebyla zjištěna. Zají

mavá je výzdoba dómu. Ze severni' stěny a z převisu Propasti Ozvěn spadaji'

mohutné, 4 - 5 metrů dlouhé krápníko-

vé vodopády, samotná propast je bohatě vylitá sintrem a porostlá až 0,5 m
dlouhými krápni'ky. Dominantou dómu

kužele gigantického závalu od severu
k jihu. V hlinité náplavě dna jsou vyvi-

AUDY IGOR: Jednotná

kynni'ch vchodů v CHKO MK , 1975

kou studnovitou propástkou se sintro-

vým jezi'rkem na dně. Nad ni'm k V po-

-1911,str. 93,137

ieskyně, ČSAV Praha 1956. str. 7.

nou ve směru přibližně Z -V. Na obou
těchto konci.ch je dalši. sestupné pokra-

moravský

plazivky, z ni'ž vyrážel

zarni`mi, až 15 cm dlouhými brčky.

Krápni`kový dóm má půdorys troj-

Kras

RYŠAVÝ PŘEMYSL: Suchý žleb a jeho

r. 1998 podařilo objepodlaha i stěny, jsou pokryty sintrovÝ-

KAREL:

a jeho podzemní svět, díl l.,Praha 1905

lomi' k jihu do úzké

průvan a byla též sly-

Skalni' stupeň v Krápni'kovém dómu //-oÍo M/`/an S/mek/

ABSOLON

je bezesporu ohromný, několjk metrů
dlouhý

sloupový

stalaktit,

vyrůstajíci'

z klenby stropu a jemu odpovídajíci',
1,3 m vysokÝ stalagmit. V řečišti byly

nalezeny oblázky, velmi připomínajíci`

známé rudické perly. Podrobný prů-

zkum této naděi.né části jeskyně dosud
nebyl dokončen. Dalši. předpokládaný

year 1998. The se

say „Baedecker" of the new cave under shaft number 510/A.
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LEDOVCOVÁ JESKYNĚ VE STUBAISKÝCH ALPÁCH
Petr H. Zajíček

Na podzim roku 1990 jsem s kole-

Náčr[ek 1. Iedovcové jeskyně

gou Romanem Radači navšti'vil Stubais-

ké Alpy v okoli' vrcholu Ruderhofspitz.
Naše

výprava

byla

spíše

trekingová

a fotografická. Naši` pozornosti však ne

unikl protáhlý, několik kilometrů dlou-

hý ledovec Alpeiner ferner vyplňující

stejnojmenné údoli'. V píoříceném čele

ledovce byl úzký vstup do jeskyně, ze
které vytékala podledovcová řeka. Podařilo se nám proniknout několik metrů dovni.tř. Před námi se otevřela tune-

lová chodba s rozměry 2 x 2 m, protékaná řekou. Neměli jsme potřebné vybavení tj. předevši'm světla a člun. Za

pět let jsme se ve stejné sestavě a se
vším vybaveni'm do těchto mi'st vrátili.

Zabivakovali jsme

na

plošíně při'mo

před ledovcem. Jak je dobře známo,
jeskyně ledovcového krasu prodělávají
oproti např. krasu vápencovému mno-

Charakteristické tu byly ohlazené stěny

V ledovcovém krasu člověk nachá-

honásobně rychlejší přeměny. Podle-

se skalopy a jemně zeleně prosvi'taji'ci`

zí shodné útvary a jevy jako v krasu vá-

dovcová řeka vytékala již z úplně jiné-

strop. jeskyně měla zjevné pokračová-

pencovém. Atmosféra zelenomodrého

ho místa, vstupy do jeskyni' byly širší,

ni' do nitra ledovce, avšak strop se v ko-

ledu je však neopakovatelná.

prostory v proříceném čele byly daleko

nečných partii'ch postupně snižoval až

mohutnějši' než před pěti lety. První jes-

pod hranici průleznosti.

kyně měla dva hlavni' vstupy. Vlastni'

neprůlezná,
nízká

jeskyni tvořil dóm s rozměry přibližné

20 x 10 metrů. Z povrchu do dómu Ús-

10 metrů

chodba

tila propast. Do prostory vnikalo světlo

jednak touto propasti' a jednak skrz sa-

motný ledovec. Celá jeskyně tak byla

prozářená zelenomodrÝm světlem.
Ledovcová řeka vytékala z druhé
jeskyně, kterou tvořila překrásná, až
4 metry vysoká meandruji'ci. chodba.

drobný tok

Náčrtek 2. ledovcové jeskyně

drobný tok

čelo ledovce

f=STnvELA 2/99

strana 34

NAGELŮV VODOPÁD
Příspěvek k poznání hydrografických poměrů ve Sloupských jeskyních
Antonín Boček, Brno Speleologický klub

Roku 1748 podnikl dvorní fyzik a matematik Josef Ant.
Nagel z při'kazu ci'saře Františka 1. cestu na Moravu, aby pcr

pa leží daleko ni'že než předem uvedené prostranství,
v němž se nacházi' vodopád a proto tu tvoři' velké a hlubo-

psal Sloupské jeskyně a Macodiu. Zhostil se svého úkolu

ké jezero. Sklepení jest dokola obklopeno skalni'mi stěnami,

způsobem na onu dobu velmi dobrým a svědomitým, k če

mimo otvorů, jimíž voda vstupuje a vytéká: pročež jsem je

muž mu dopomohly jeho praktické i teoretické zkušenosti,

ho velikost nemohl vlastně změřiti. Délku lze však přibližně

které nasbi'ral v době předcházející, při vÝzkumu krasu Kraň-

z toho posouditi, Že jsem hodem kamene dosáhl sotva jeho

ského a Přímořského. Svá pozorování sepsal v rukopisu, kte-

šestiny." -Na stránce 91 pak pokračuje: „Když jsem se pak

rÝ byl určen pro ci'saře Františka 1. a který nazval „Beschrei-

odtud chtěl opět vrátit, shledal jsem po pravé straně ještě

bung deren auf allerhóchsten Befehl Jhro Róm. kayl. und
kónigl. Maytt. Fransisci 1. untersuchten in dem Hertzogthum

jednu chodbu, která mne zavedla na druhou stranu sklepeni`. zde spatřil jsem vodu opět vytékati, když před ti`m utvo-

Crain befindlichen Seltenheiten der Natur.`' 1 když v titulni'm

řila jezero. Tato prouďla pak jjnou chodbou, která však ne-

listě bylo území moravské vynecháno, věnoval mu Nagel

byla tak široká, abych po straně nebyl našel ještě cestu. Šel

dvě posledni' z 15 kapitol, doprovázených zdařilými pero

jsem podle řeky ještě velmi daleko, nemoha tu však nic za-

kresbami a plány. Tabule Xvlll až Xxll, obsahuji'cí s vyobra-

i.ímavého nalézti. Když k tomu přistoupil zde dole zápach,

zeni' z moravských jeskyni', kreslil stavitel Salmského zámku

který je daleko horši., jako onen po dlouhou dobu uzavře-

v Rájci, architekt Karel Béduzzi.

ných umrlči'ch krypt, a který se stal nesnesitelnÝm, musel

V kapitole nadepsané „Von der bey dem

Dorff '

Schloup in Máhren gelegenen Hóle" li'či' Nagel dobře svůj

jsem konečně podél mého vůdči'ho klubka nastoupiti zpátečni' cestu, která byla pro mne o to obti`žnější, že jsem teh-

sestup do Spodních pater Sloupských jeskyni`, který podnikl

dy musel vystupovati strmou kluzkou stezkou. KaždÝ pozná

v březnu r.1748, když před tím přemluvil 2 mi'stní občany ke

z toku vody, jak daleko zde musi' býti země ještě vyhloube-

zkušebni'mu sestupu, z něhož se vrátili bez pohromy, takže

ná, jelikož v tomto kraji nelze žádné vody, vytékaji'ci' ze ze-

se přestal obávati nebezpečných plynů, jež podle líčeni'

mě, na'ézti.`,

brněnského měst. ftzika Hertoda z Todtenfeldu v jeho kni'ž-

Toto li'čeni' doprovázi' inž. Béduzzi zdařilou perokresbou

ce „Tartaro mastix Moraviae" z r.1669 prý přivodily smrt

na str. 89. jako tab. Xxll, jeji'ž analýza je pro studium topo-

dělni`ka z kamenolomu lichtensteinského, kterÝ se do spod-

graficko-historických poměrů této části jeskyně nezbytně
nutná. Dr. Absolon reprodukoval ponejprv tento obraz ve

ni'ch pater dal spustiti.

Na str. 87 uvedeného rukopisu popisuje Nagel pozoru

svém di`le „Kras moravskÝ" na celostránkové při'loze na str.

hodnou při'hodu, o ni'ž mu oba sestupivši' občané vypravo-

15, v rámci kritické analýzy líčeni' Nagelcwa (tamže str. 24-

vali. Nagel píše: (překládám podle možnosti doslcwa) „Ne-

28), kamž čtenáře odkazuji.

bot` pozoruji'ce velké prostranství, uslyšeli pojednou hrozné

|e ku podivu, že Nagelův rukopis zůstal dlouho ne-

buráceni` a hluk, takže nejinak mysleli, než že pňkvačil jejich

znám, popř. nepovšimnut. Ani dr. |oh. Mayer z Prahy, který

konec a celá jeskynni' stavba se zři.tí. Když však se poněkud

r.1781 popsal ve „Schiften der Berlinischen Gesellschaft na-

bli'že poohlédli, shledali, že to pocházi' od vysokého vodo-

turfoschender Freunde" v druhém di'le pod názvem ,,Ver-

pádu, vycházejícího ze skály, což dři`ve nepozorovali. A to

such einer Beschreibung der Gegend um Sluppe in Máh

by byla ona voda, o které již byla vÝš zmínka, která ženouc

ren" na podkladě osobni`ho shédnuti` jeskyni' sloupskýdi

ve vesnici pilu, se pak ztráci' pod skalami vchodu hořejši' jes-

a podle výzkumů svého při'tele von Sandberga (kterÝ též

kyně. Soudili tak z toho, jelikož s sebou nesla mnoho pilin.

účinně bádal ve Sloupských jeskyni'ch a chybným použiti'm

A neusuzovali neprávem: neb když jsem mlynáři vypravoval

„přesných fyzik. zákonů o zvuku a pádu téles" naměřil

tuto při'hodu, pravil mi, že právě v onudobu počal opět ře-

hloubku Kolmé propasti na více jako 1200 sáhů, asi vi'deň-

zati, jelikož musel nějakou dobu před ti`m pro příliš málo vo-

ských, což by odpovi'dalo 2275.2 m) se o této věci nezmL

dy tuto shromažd.ovati a v důsledku toho potok nadržetí."

ňuje. Teprve r.1819 jistý anonym otiskuje v „Archiv f. Geo-

Dále sděluj.e Nagel na str. 90 rukopisu, při li'čeni' vlastni'-

ho sestupu, podniknutého následuji'ci'ho dne, doslwa: „Nej-

graphie etc.`` rukopis Nagelův. Ani Reichenbach, ani další

badatelé tuto véc nekomentuji', popř. po ni' nepátraji' až na

podivuhodnějši` , co spatříme na tomto velkém prostranstvi',

nepatrou zmínku Dr. Wankela v jeho „Bilder aus der máhr.

jest onen již zmi`něnÝ vodopád, kterÝ vyráži' mezi skalami

Schweiz" na str.191 a 192, kde pi'še, že z prostory, stále se

a když s sáhů po půdě proudil, odtéká do dalši' oddělené

zvětšující, doléhá k sluchu šumění vodopádu a popisuje pak

prostory, která má vzhled sklepeni'. Půda tohto skalního skle-

druhý šiíokÝ komi'n, který vede asi v dosud neprozkoumané
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prostory s s m vysokým pahorkem, po kterém se vlévá s vr-

(viz. obr. Č. i ). Jest to první fotografie Nagelova vodopádu

chu se říti'cí voda do malé hluboké nádrže. Zdá se, že vo-

vůbec! Přikládám zvláštního významu okolnosti, že j.sem

dopád v činnosti nikdy neviděl a odvozuje tuto zmínku

současné ofotografoval i onu tůň, která se utvořila vtokem

z Nagelova popisu.

vodopádové vody (viz. obr. č. 2), nebot. jak jsme později

1 Dr. Kři`ž ve svém „Průvodci do mor. )eskyň" z r. 1900

shledali, měnila se nejen situace, ale i výška hladiny tůně,

pi'še na str. 61 povšechně: ,,Ti'mto komínem (t. j. Nagelovou

kterou jsem nazal „Nagelovou'`, velmi podstatně. Podrobně

propastí) v nynějši'ch časech přicházi' voda jen při povod-

popsal jsem tento zjev ve svém spise „Mor. Kras" z r.1922

ni'ch, voda, která se ztráci` při obyčejném stavu má již jinou,

na str. 40-41

a to stupňovitou chodbu, zrovna do vodárny Ústi'ci'..." Mi'ní

z r.1928 na str.180-181.

ti`m siíon Č. 3 a názor tento z vlastni`ho pozorováni` mohu jen
potvrdit.

Též Dr. Absolon se vyslovuje dosti skepticky o vodopádu, kterého při svÝch velmi četnÝch sestupech (od r. 1899

a pak ve svém ,,Průvodci Mor.

Krasem"

Od oné doby se jezi.rko až do podzimu r.1945 nevytratilo a bylo nutno překonávati tuto překážku nějakým plavidlem.

SystematickÝm studiem

hydrografických poměrů ve

do r.1912 asi 90!) nikdy nespatřil. Podle jeho líčeni` v „Pro-

sloupskÝch jeskyních se začalo zabývati teprve členstvo

blému podzemních toků Punkvy" na str. 16 pi.Še doslova:

Českého speleologického klubu v Brně, a to již v době pří-

„Dnes ani za velmi silných podovni' vodopád ve spodni'm

prav k ustaveni' spolku r.1944. Byly provedeny záznamy vý-

patře se neobjevuje ..., vodopádu ve smyslu Nagelové jsme

Še hladiny Nagelovy tůně v týdenních intervalech, byl za-

nikdy neuviděli.`` Připoušti' pak dále, že jedině r.1902 při sil-

znamenán vodni` stav sloupského potoka a fungování jeho

né průtrži mračen, kdy celé prostranstvi' před Starými Skala-

ponorů před jeskyněmi a uvnitř u 11. vchodu a v přilehlých

mi bylo pod vodou, „jen z jednoho vysoko položeného, ne-

mi'stnostech. Dále byly měřeny stavy vod v jednotlivých sy-

dostupného otvoru ručej vyrážel a dolů s hřmotem se řinul".

t`onech v celém bludišti, vyjma dno Černé propasti, a byly

Správně pak posuzuje nesrozumitelnost li'čeni` při'slušného

pečlivě zaznamenávány veškeré topograíicko-hydrografické

odstavce Nagelova popisu jezera a dalši'ch prostor, hlavně

změny ve sloupských jeskyni'ch. Tu teprve bylo zjištěno, jak

rychle a podivně se měni' zvláště hydrografická situace, hlav-

| ::e:::sd,:žn::: ::-p:o:':L3r;; : pao::,: : ;v,a;;::;e.::g:sěs:,;ž

né ve spodni'ch patrech bludišté, což dalo podnět k pátrání

|

ny č. 4 a 6. Uvádi' dále, že Nagel ztratil dole úplně orientaci

po souvislosti jednotlivÝch syfonů mezi sebou a s ponory na

1
'

(jak to vyslovil již dr. Wankel r.1882), nebo že se topograÍické poměry v této části bludiště důkladně změnily.

povrchu, a těmito vodni'mi nádržemi souviseji`ci'mi. Tento

Zde považuji za velmi důležité, upozorniti na ®, že žád-

průzkum je dosud v plném proudu a bylo dosud, hlavně
hypsometrickým měřeni'm a barveni'm vod dosaženo pozo

ný ze zmi'něnÝch a i jiných autorů neuvedl dosud pokračo-

ruhodných výsledků, které budou zpracovány ve zvláštni'

vání Nagelova popisu, jak jsem ho zde uwdl doslova, po-

zprávě, nebot' rozsahem a nutnými diagramy, obrazy a plá-

kud se týká jeho proniknuti' na druhý břeh jezera a pokra-

ny by převýšlly možnost uveřejněni' v tomto článku. Ome-

čováni' chodby až v mi`sta, kde zápach ho donutil ke zpá-

zi'm se zde na další sledováni' záhady Nagelova vodopádu

tečnímu pochodu. Vráti'm se ve zvláštni`m pojednáni' k této

a jeho vzniku.

věci !

Od uvedeného r.1912 snažili i.sme se rok co rok zastih-

A tak zůstala otázka vodopádu a z toho plynouci`ch dal-

nouti při jarním rozjíži i při povodni'ch letních nebo pod-

Ši`ch hydrografickÝch důsledků až do roku 1912 nevyjasně-

zimni'ch zaji'mavý zjev vodopádu, popř. rozřešiti jeho původ

na. Dne 30. června 1912 shledal jsem, že vody zatopily po-

a vznik. Nebylo nám však dopřáno záhadu tuto alespoň čás-

čátek chodby vedouci` z prostory „U pi'sků" k Wankelovým

tečně vyřešiti. Tu pomohla nám při'roda sama. Na jaře

jeskyni.m, takže se tam utvořila tůň, či'mž při'stup k nim byl

r. 1944, v dubnu, dostalo se mi zpráv, že u 11. vchodu do

znemožněn. Původ těchto vod mi byl záhadou, kterou jsem

sloupských Starých skal poči`ná pokles dna ři'čni'ho koryta

si vysvětloval ti'm, Že celé bludiště bylo v obou patrech neo-

a Že se objevuie nová, dosud neznámá prostora, do ni'ž

byčejně vlhké, takže např. chodba k Černé propasti v Šošů-

sloupskÝ potok se vlévá a tam v ponorech se ztráci'. Vypra-

vecké části byla též naplněna vodou, která znemožňovala

vil jsem se dne 31. května 1944 na mi'sto samé a shledal

při'stup k propasti.

jsem opravdu značné topografické i hydrografické změny

Při exkurzi v noci ze dne 2. na 3. listopadu 1912 spatřil

jsem však se svými spolupracovni'ky, jak z neviditelného

v bli`zkosti Hřebenáče a 11. vchodu Řečiště potoka se pobli'-

že Hřebenáče prohloubilo tak, že vody již neodtékaly jako

otvoru ve stěně Nagelovy propasti se ři'ti' vodopád asi 1,5 m

před ti'm do ponorů kolem tohoto skaliska, nýbrž spěly vý-

široký, jehož vody odtékaly do jižni' deprese prostory „U pi's-

hradně stále se prudce snižuji'ci'm spádem do jeskynni'di

ků" a utvořily tu asi 4 m hlubokou tůň, která dalši' postup

prostor u 11. vchodu. Zde dostoupila deprese dna potoka

vpřed znemožňovala. lntenzity vodopádu však rychle ubý-

hloubky asi 3 m, či'mž se obnažily původni', dři've nejmladší-

valo, takže po našem návratu z povrchu s fofogr. při'strojem

mi sedimenty z dob historických zaplněny prostory, a „Dóm

již padala korytem kolmé skály pouze ručej, kterou jsem na

pod schody" nabyl z největší Části svých původni'ch rozmě-

důkaz existence Nagelem popsaného zjevu ofotografoval

rů. V této „nové" prostoře vznikla vedle hlavni'ho, k t. zv.
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Propástce u 111. vchodu směřujícího odtoku, celá řada no-

v pracích bylo v nemalé míře nedostatečné osvětleni' pro-

vých ponorů, jejjchž funkce ovšem nezůstala bez vlivu na

pasti a okoli' při těchto nebezpečných výzkumech. Proto za-

vodni` poměry v nižši'ch a spodních patrech bíudiště.

vedli si členové výzkumné skupiny prozati'mni' elektrické

Nejdůležitějšt' změny v tomto ohledu dosáhlo však dno

uvedené „Propástky", které se oproti situaci z počátku to-

osvětleni' ze dna propastě do Bočkova okna a k bodům, důležitým co východisko pro dalši` výzkum.

hoto stoleti', kdy vznikl půdorysný plán Dr. K. Absolona s při'-

V noci ze 6. na 7. ři'jna 1945 byli sestupuji'cí do Spodni'ch

slušnÝmi profily, značně prohloubilo, při čemž v důsledku

pater již v chodbě Stupňovité překvapeni hlukem řítící se

odplaveni` nánosu a sesuti` výplně výše položenýdi závrtů

vody. Hluk se stále stupňoval. Od bahenni'ho svahu až po

v horní chodbě se objevily nové trativodné chodby a spoje

Wankelovy balvany bylo dno choby pokryto kalužemi vody.

do výše položených chodeb, které umožnily pohodlnějši`

V dómě „U pi'sků" byl hluk tak silný, že se účastníci vÝpravy

a bezpečnějši` sestup na dno Propástky.

museli dorozumívati křičeni.m do uši'. Prudký větrný van sha-

Podle Dr. Absolona leží vchod 111. u „Propástky" v nadm.

si'nal acetylenové lampy! Hřmot i průvan pocházely od

výši 470 m. Vlastni` jícen poči'ná u 459.9 m, dno Propástky

Nagelova vodopádu, ři`ti'ci`ho se z neznámého otvoru moc-

pak u

ným proudem dolů. Vodopád vyrážel cca 25 m nade dnem

počátku trativodní chodby zjistil

nivelováni`m

na

450.8 m, dno prostory u vodojemu 3 dne 9. lv. 1899 na

prostory, asi přj kótě 420 m z otvoru nevelkých rozměrů

445.8 m. Nynějši' situace na dně Propástky je však podstat-

a z řady menši'ch otvorů v téže výši. Proud padající vody byl

ně jiná. |eji` dno leží při nadm. výšce 444 m a klesá k trati-

u vrchu asi s m Široký a zůžil se nížeji ve skalni.m korytě na

vodu nově objevené trativodné chodby na 442 m a v této

asi 2 m. Padal téměř přímo do Nagelovy tůně poblíže t. zv.

u prohlubně odtokové na 440 m. V těchto mi`stech odboču-

„Vyvěračky'', do jeji.ž výše stoupla hladina tůně, tak že celá

je další chodbička odtoková, která by mohla přiji'ti v úvahu

prostora u sifonů 3 a 4 byla pod vodou. Zvláštni' skalní útes

jako jeden z hlavni'ch přítoků vod k Nagelovu vodopádu.

v jižni' Části tůně byl úplně pod vodni' hladinou. Ze zatope-

Situace, hlavně co do prohloubeni. Propástky a ti'm podmí

né Vyvěračky vyrážel nad hlaďnu tůně gejzi'rovitě proud vo-

něného objevu nových chodeb, je dobře patrná z připoje-

dy do výše asi 30 cm. Bylo však zřetelně patrno, jak sifon 4

ného půdorysu a profilu, zhotoveného podle měření členů

hltá prudce vodu! Z čerstvého nánosu bylo viděti, že hladL

speleol. klubu Ryšavého, Fabíka a J. Pernese.

na tůně mezi 30. lx. a 6. X. 1945 byla ještě o 2 m vyšší!

Řádný průzkum této důležité lokality byl umožněn hlav-

SloupskÝ potok se vrhal na povrchu plně do ponorů u 11.

ně ti'm, že v chodbě vedouci' z „Dómu nad sdhody" k Pro-

vchodu a v nově utvořené prostoře, kterou naprosto až po

pástce jsme zpozorovali při východni stěně pod dlouhou vá-

při'krý břeh „Dómu pod schody" zaplnil. Následkem již po-

pencovou lavici' prohlubeň v nánosu, přikrytou roštím a na-

psaného sníženi' dna potočni`ho neodtékala ani kapka \Íody

plaveným dřevem, kterou dne 5. srpna 1945 počali uvolňcr

k ponorům Hřebenáče! Nastalo nesporně nové uspořádáni'

vati pp. Balák, Tvarůžek a Boček, Či'mž umožnili pozdějši'm

odtokového vodního proudu uvnitř bludiště nově uvolněnÝ-

nalezeni'm dalši'ho ponoru a jeho propracováním při'mé spo-

mi trativody, které podmiňovalo opětnÝ zjev Nagelova vo-

jeni' uvedené chodby s chodbou trativodnou na dně Pro-

dopádu! Uvedeného dne 7. X.1945 padal ve své nejmohut-

pástky.

nějši` intensitě! (Vjz. obr. č. 2)

Šlo nyni' o to, nalézti onen záhadný otvor a při.padnou

Týden na to, kdy vodopád již přestal téci, pokusili se Fa-

chodbu s ni'm souviseji`cí, jimiž vytékává Nagelův vodopád.

bi.k a J. Pernes o krkolomný výstup k otvoru vodopádu, leč

Pravděpodobná jeho poloha byla nyní celkem známá, ale

nedosáhli ho ani skobováni'm. Pokus, dosáhnouti ho sestu-

obti`že, výlučně technického rázu

v ona mi'sta. Když blanenští jeskyňáři objevjli r. 1943 t. zv.

pem po lanovém žebři shora komi'nkem mezi oběma můstky (tam kde se nacházi' malá mři'ž), vedl pouze k poznáni`, že

Bočkovo okno v jihozápadni' stěně Nagelcwy propasti, byla

asi 10 metrů pod spodni'm můstkem je ve stěně propasti po

již jakási naděje, že z tohoto bodu nám bude umožněno vy-

dlouhlé okno, vedouci' k chodbičce, zalité po 3 m traverti-

pozorovati přesně polohu výtokového okna při při'pad. fun-

nem. V hloubce asi 20 m z téhož můstku lez přibližně pod

gování vodopádu, nalézajíci'ho se zde v nejtěsnějši` bli`zbs-

Kučerovým oknem spatřiti 3 větši' okna, jichž však nebylo

ti, a takto dospěti snad způsobem horolezeckým v ona mi's-

možno dosáhnouti. 0 dalších 15 m ni'že je ve stěně menši'

ta. Ze spodu, t. j. z prostoru „U pi.sků", vodopádovým kory-

skalni` vÝstupek, na který se lze postaviti, a z něhož je neí

tem na severovýchod od sifonů 3 a 4, to bylo do té doby ne-

vděčnější pohled na celou propast, k jejímuž dnu schází při-

možné. Započali jsme tudíž v srpnu 1945 s hustou řadou

bližně ještě 40 m. Několik m níže se nachází značně sklo-

pokusů o sestupu do Nagelcwy propasti po jeji'ch stěnách,

něná travertinová plotna (!) nad kterou účastníci sestupu

ze všech míst horni'ho okraje ji'cnu. Sestupy, doprovázené

doufali nalézti hledaný otvor vodopádový. K otvoru tomu

průzkumem stěn propasti, byly podnikány po lanových žeb-

však opět nedospěli. Leč poznání a zkušeností z těchto prů-

ři'ci'ch a zůčasntili se jich zmíněni' Fabík, Ryšavý a J. Pernes.

zkumných výprav daly jim možnost vypracovati přesný plán

Při těchto sestupech byla nalezena řada dosud neznámých

dalši.ho pátrání.

nedovolovaly při'stup

otvorů a puklin, o nichž se však později

ukázalo, že

s Nagelovým vodopádem namaji' nic společného. Závadou

Pokračování v příštím čísle.
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lNFORMACE ZE ZO ČSS 6Ú2 VRATÍKOVSKÝ KRAS
Ludvík Hartl

navšti'vilo němčické
jeskyňářů
navíc

Koncem roku 1997 jsem vydal knL
hu Kras pojednávaji`cí o NěmčickÝch
jeskyni`ch,

Vratíkovském

ském krasu. Sestavil

mentů

a

jsem ji z doku-

historického bádání i

výzkumů.

Mojeti'n-

Tato kniha, kterou

nových

ze všech koutů

někteři'

shlédli

da Bartoněk, vycházi' i jako poděkováni'
našim předchůdcům, kteři. zde

před 50 lety provedli mnoho usilovné
nejvýraznějši'ch objevi-

telů a pamětni'ků této slavné doby ješ-

tě žije. |e to vážený a milovanÝ pan

profesor |an Šrot z Prostějova, který se
26.2.1999 dožil 88 roků. A právě mu
jsem vděčnÝ za zapůjčeni` všedi článků

a zápisků o objevech té doby v naŠich

jeskyni'ch.

vznikl

hu

Současně s publikací

také film, kterÝ kni-

doplňuje pro dokres-

lení předmětných lokalit.
Kniha i íilm nyni' slouží žá-

kům základni'ch Škol v okoli'

Boskovic

při

výuce

mi'stopisu. Navíc jsem se
zúčastnil ve dvanácti ško-

lách

besed

s jeskyňář-

skou tématikou, v někteÍých

školách

přednáším

již poněkolikáté.
Besedami
knihy

a

i

filmu

vydáni'm
se

pod-

zemní svět v okoli. Boskovic

stal

při'stupnÝm

a známým mnohým speleologům nejen v sousedni'm

Moravském

V dubnu

krasu.

1998 po skon-

čeni' speleofora v Rudici

i

sto

republiky,

slouži'

a

mnohem

větší

proto jsem požádal

pozornost,

kamarády od-

krásné vrati'-

borni`ky, jeskyňáře o pomoc při bádáni'.

kovské jeskyně. 0 měsi'c později zde

V roce 1999 členové naší ZO ČSS,

bylo dvacet turistů - jeskyňářů pod ve-

naší kamarádi ze ZO ČSS Teti'n i jesky-

deni'm Pavla Kolaříka.

ňáři zjinýcch ZOv Českém krasu, se

Nutno ři'ci, že

všem zúčastněným se krasové prosto-

společně pokusi' na výzkum

ry severně od Moravského krasu líbily

zkušenosti'

a někteři' se sem rádi vraceji'.

jeskyňářů zTeti'na. SoučasnÝ stav je ve

na

a nejmodernější

využít
techniku

V kníze je velmi stručně zmi'ně-

formě vyřizováni` potřebných formalit

i

na okresni'm úřadě v Blansku a věři.m

3.

lokalita

a

tou

je Mojeti'nský

kras. Je to poměrně rozsáhlý pruh de

v brzké kladné vyřízeni'.

vonských vápenců rozkládajíci' se seve-

rovýchodním směrem od
v šířce asi 1 km a délce

Boskovic

Členové ZO ČSS Vrati'kovský kras

společně

s kamarády jeskyňáři z Čes-

asi 5 km. Zá-

kého krasu pod vedeni'm Pavla Schi-

Malá Haná. Na se

cha budou bádat s cílem objevit pod-

veru této ovlasti vévodi. kopec Moje

zemní dutiny. Na zabezpečeni' tohoto

ti'n

projektu se podíli` a aktivně

padni` hranici tvoři`

práce. Jeden z

na

doplnil

svými kresbami kamarád jeskyňář |en-

všem

podzemí

607,9mnm.

cemi (staré

severu

Na jihu začíná Vejšti-

historické híadiště) a

konči` Šebetovskou

na

skalou.

Dr.

lvan

Balák

z

kras,

Dr. Václav Ryšavý

zúčastní

CHKO Moravský
a František

1 když na tomto územíčástečně pro-

Mlateček s odboru životni'ho prostředí

bi'hal archeologický

Okresního úřadu Blansko a dalši` přáte-

logicky

je téměř

výzkum,

speleo

neprobádáno. Po-

lé a milovni'ci při'rody.

vrchové vápencové útvary i vývěry signalizují,

že zřejmě tato lokalita

podzemni'

tajemstvi',

dosud nerozluštil.

to

místo

málo

Mám

které

skrÝvá

člověk

zato, že

navštěvované

to-

si za-

Přeji si, aby realizace zati'm našeho

největši`ho projektu, organizačně, ale i

výsledkem dosáhla co největši`ch úspěchů.

obrázky kreslil Jan Bartoněk
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TOP NEJHLUBšÍCH VERTIKÁL SVĚTA
Olda Štos, Kota 1000

1. Vrtglavica

Slovinsko

Kaninskipodi

-643m

2. Patkov gušt

Chorvatsko

Velebit

-553 m

3. Brezno

Slovinsko

Kaninskipodi

-501

4. Stary Swistak

Rakousko

Tenengebirge

-450 m

5. Abisso

ltálie

Toskánské alpy -430 m

m

pod Velbom

di Monte

Novegno
Minye
7. Abatz - K 3

Sotano

Nová Britanie

Nakanai

-430 m

Gruzie

Bzyb

-410 m

Mexico

Ayutla

-410 m

Řecko

Astraka

- 407 m

del Barro

9. Provatina
10. Zlatorog

Slovinsko

Goricica

- 385 m

11. Pozo Verde

México

Ajalpa Puebla

- 380 m

12. Sotano

Mexico

Sierra Madre

- 376 m

de las
Golondrinas

- 370 m

13. Gebihe

14. Stierwascher- Rakousko

Hollengebirge

-350 m

Auyantepuy

-350 m

schacht

Sima Aonda

Venezuela

16. Mavro Sciady Kréta

Levka ori

-342 m

17. Sotano de

Zongolica

-330 m

Tomasa
Kiahua

Mexico
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HYDROTERMÁLN Í MINERALIZACE

Libor Žák, Přírodovědecká fakulta MU Brno -geologie lv. ročník

Ačkoliv z hlediska kvantitativního představuji' produkty

Doplňkem tohoto dila jsou Krut.ovy Moravské nerosty.

hydrotermálních procesů jen zlomek procenta složeni'

|edinou lokalitou ze sledovaného územi' je Šošůvka. Může-

zemské kůry, věnuje jim lidstvo od nejstaíších dob mim®

me zde nalézt velké skalenoedrické krystaly kalcitu, z nichž

řádnou pozornost, nebot' poskytuji` ložiskové koncentrace

jeden exemplář měřil 35 x 35 cm a vážil 36 kg. Ve vilémo-

barevnÝch a drahých kovů či dalši`ch surovin. Přesto dosud

vických vápenci.ch se též objevily čenohnědé, radiálně pa-

mnohdy bezpečně neznáme ani základni` faktory jejich

prsčité a stébelnaté agregáty goethitu a krystaly chalkopyri-

vzniku. Dodnes se diskutují z protichůdných pozic základ-

tu s povlaky malachitu (Krut'a 1966).

ní

otázky

původu

ložiskotvorných

prvků,

otázky

Češková (1978) k tomuto výčtu přidává dalši' výskyty

původu,složeni' a koncentrace hydroterm jako prostředni'-

hydrotermálni' mineralizace. V prvé řadě jde o |osefov, kde

ka při jejich transportu k zemskému

popisuje dvě asociace. Asociace mědnorudná je vázána na

povrchu, vztahy

k magmatismu a tektonice. Při'nos látek pravděpodobně

bazálni' devonská klastika, takže se o ni' více zmiňovat ne-

probíhal v podmínkách vod juvenilních i vadózni'ch (Ber-

budu. Asociace karbonátová je již spjata s josefovskými vá-

nard et al.1981 ).

penci. Jedná se o několik centimetrů mocnou žilu směru SZ-

Devonské vápence na území Moravského krasu isou
Často protkané bi'lými či červenÝmi kalcitovÝmi žilami, které

jv. Druhá, 80 cm mocná ži'la přibližně stejného směru se nacházi` v lažáneckÝch vápenci`ch nedaleko na známé BÝčí

vznikly hydrotermální cestou. Cilem

skále.

tohoto článku je shrnout alespoň

vznikl kalcit z Moravského krasu

základni' Iiterárni' údaje o této mine-

ve středně teplotni'ch podmi'n-

Podle

Češkové

(1978)

ralizaci (které jsou většinou pouze

kách a jde o poměrně čisté kal-

v podobě strohých zmínek) do jed-

city s nepatrnou izomorfní při'-

měsi' Fe, Mn, Mg. Charakteristic(
[

nohocelku.

ký je pro ně obsah diadochni`ho

|iž Burkart (1953) popisuje několik lokalit s touto mineralizaci',

Sr (0,01JJ,i o/o).

i když ji nenazývá hydrotermálni'.

Za zmínku stoji' též novějši'

Jedná se pouze o jediný minerál,
a to kalcit. Prvni' lokalitou je Blan.

práce, ve které je srovnávána
hydrotermální mineralizace ve

sko, kde jsou popisovány až několik

frasnských vápencích jižni' části

cm velké krystaly ve stropech Pun-

Moravského krasu s typem Mis-

kevní, Kateřinské a Masarykovy jes-

sissippi Valley ve východní Belgii

kyně. Žlutobílé krystaly kalcitu jsou

(Muchez et al.1995).

popisovány z jeskyně VÝpustek

V poslední době se danou

u Křtin. Z mladších partii' středně

problematikou zabývá zejména

devonských vápenců u Lažánek by-

Slobodni'k

(1995,

1996,

1997,

ly popsány bi'lé průhledné krystaly

1998), kteíÝ studuje takové loak-

kalcitu.

lity jako lom Mokrá, Hády a Les-

Další lokalitou je

Ochoz,

kde se vyskytuji' méně časté sněho-

ní lom. Poměrně hustou sít' kar-

bi'lé krystaly podobné mi'sty želez-

bonátovÝch žil ve vápenci'ch již-

ným květům.

lokalitou je

ni' části Moravského krasu pova-

Sloup. Zde se jedná o sněhobílé

Žuje za doklad intenzivni' a dlou-

drúzy, kdy jednotlivé krystaly maji'

hodobé

velikost 6 x 4 cm. Poslední lokalitou

v horninovém souvrstvi`. Slobod-

Pátou

je vápencový lom Hády, kde Burkart (1953) popisuje ojedinělá zrna

chalkopyritu

a

kupritu

v devon-

paleocirkulace

vod

ni'k (1998) rozlišuje dvě základní

Přímá, červená, posttektonická ži'la kalcitu

5 cm mocná. Pohled na východni` stěnu lomu

skupiny

žil

geneticky

pevně

spjatých s rozdi'lnými tektonickÝ-

Skalka u Ochozu (síav z 23. 70. 7998-ÍoÍo auíoo.

ských vápencích a mi'sty též povla-

mi režimy. První skupina vznika-

ky a krystaly malachitu a azuritu. Drobné karbonátové žilky

la během variské tektogeneze a ži'ly jsou označovány jako

popisuje též z devonských vápenců na východ od Brna Horákov, Mokrá.

syntektonické (vzniklé během tektonické aktMty) a jsou pcr
četně dominantni`. Druhá skupína isou povariské žily pc>
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stektonícké (vzniklé až po odezvě tektoníckých jevů). Obě
skupiny vznikaly z odlišných hydrotermálni'ch fluid a za roz-

di'lných fyzikálně-chemickÝch podmi'nek. Mezi syntektonickými žilami jsou rozlišovány Čtyři populace. |edná se o žíly

bi`lé, Šedobílé, růžové s limonitem či bělošedé. Posttektonic-

ké Ži'ly jsou charakterizovány dvěma populacemi. |sou to ži'ly šedé až béžové s krustifikačni' stavbou nebo světlé ži'ly se

sulfidy (pravděpodobně sfalerit). Teplota vzniku syntektonických žil je kladena mezi 82-136 °Ca u posttektonických
mezi 50-88 °C (Slobodni'k et al.1997).

Závěrem je snad nutno podotknout jen to, že se jedná
o problematiku dosti rozsáhlou a složitou. Proto bych rád
příspěl i svou „troškou do mlýna„ v podobě diplomové prá-

ce, na které právě pod vedením Dr. Slobodni'ka pracuji.

Litra[ura:

BERNARD |.H. ET AL (1981 ): Mineralogie Československa.

Praha.
BURKART E. (1953): Moravské nerosty a jejich literatura.

Praha.

ČEŠKOVÁ L. (1978): Metalogenetická charakteristika někte-

rých geologických jednotek při východním okraji Českého
masi'vu.

-

Folia

Univ.

Purkyn.

Brun., Geol„

29/3,

1-101.

Brno.

Mohutný systém béžových posttektonických žil ve stropě
Amatérské jeskyně. Situace z 20.11.1998 (ÍoÍo aufor).
KRUŤA T. ( 1966): Moravské nerosty a jejich literatura. Brno.

Slobodník M., Muchez Ph., Viaene W. (1995): Formation
conditions of Pb-Zn minerali-zations in the Bohemian Massif. ln: Pašava j., Kři'bekB„ Žák K. (eds.) (1995): Mineral De-

posits: From Their Origin to Their Environmental lmpacts.

P.323-325, A.A. Balkema, Rotterdam. (proceeďngs of the
Third Biennial SGA Meeting, prague, Czech Republic, 28-31
August 1995.)

SLOBODNl'K M., MUCHEZ PH. (1996): Strukturni' pozice

karbonátových žil na j. okraji Moravského krasu. - Geol.
Výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno.

SLOBODNl'K M„ MUCHEZ PH., VIAENE W. (1997): Hyd-

rotermal fluid flow in the Devonian and Carboniferous of

the Rhenohercynicum of the Bohemian Massií. - In: Papunen H. (ed.) (1997): Mineral Deposits: Research and Explo

ration - Where do They Meet?, p.583-586, A.A. Balkema,
Rotterdam. Proceedings ot` the 4th Biennial SGA Meeting,
11-13 August 1997, Turku, Finland.

SLOBODNl'K M., MUCHEZ PH. (1998): Geochemie kalci-

tových žil v paleozoických horninách Moravského krasu. Geol. VÝzk. Moi.. Slez. v r.1997. Brno.

Při'má, červená, posttektonická ži`la kalcitu 4 cm mocná.
Amatérská jeskyně-20.11.1998 (ÍoÍo auíor).
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LABSKÝ TRAVERZ 1998
Ing. Radomil Matýsek, foto: Josef Wagner

V loňském roce Technická komise

35.9 kN (tj. zhruba 3,5 tuny). jejidi vý-

z

společnosti

ji'mečnost byla kromě extrémni' délky

mohli v unikátni' obrovské laboratoři

vytvořila v Zádielské dolině Slovenské-

v tom, že se podařilo sni'žit tažnost při

pod

ho krasu světovÝ rekord v lanovém pře-

zatíženi` 10 kN (cca 1 tuna) až na hod-

o chováni' lan extrémni'ch délek při vel-

Slovenské

speleologické

Lanexu, tak i ze státni'ch zkušeben

širým

nebem

zi'skat

informace

mostění, kterÝ byl zapsán do Guinesscr

notu 11,5°/o.

Prvni` lano bylo určeno

kém zatíženi.. Na pomoc přijeli i kole-

vy knihy rekordů. V čem tento rekord

k vytvořeni' nového rekordu, druhé za-

gové ze Slovenska, v Čele se známým

spočíval? Speciálně vyrobené lano bylo

se pro trenažér, na kterém lezci ještě

speleologem Gustavem STIBRÁNYIM,

nataženo přes údoli' a vzdálenost, která

před vstupem na rekordní lano budou

kteři' zapůjčili pro Labský traverz nejen

byla naměřena mezi podpěrami, byla

muset prokázat svou fyzickou a tech-

své si'ly, ale i know-how.

847,67 m. Po tomto laně odvážlivci pře-

nickou zdatnost.

konávali údolí ve vÝšce cca 300 m nad

Pořadatelem akce nazvané Labský

Mi'sto nového rekordního přemos-

traverz byla Speleologická záchranná

tění nebylo orsanizátory vybráno na-

logové, kteři' si řekli, že podobná akce -

služba České speleologické společnos-

hodile. Labské pískovce se svými vysc>

s pokusem o posunuti. rekordu - by se

ti. Garantem se stal vrchní požárni' rada

kými a štíhlými pískovcovými věžemi,

mohla uskutečnit napřesrok u nás.

Hasičských záchranných sborů ČR plk.

dostatečně vzdálenými od sebe, nabí

zemi'. Akce se zúčastnili i

čeští speleo-

lng. Miroslav ŠTĚPÁN. Realizace by by-

zely dost možnosti' pro výběr nového

la těžko zvládnutelná jen silami členů

rekordního přemostění. Nakonec byl

pravy na vytvořeni' nového světového
rekordu běžely na plné obrátky. Světo-

Speleologické záchranné služby, a pro-

k přemostění vybrán pili`ř na Dolni'm

to jim na pomoc přišli i dalši' záchraná-

Žlebu a vyhli'dka Belveder u Labské

vý výrobce lan, akciová společnost LA-

ři, které přilákala nejen její jedinečnost.

Stráně. Ukotvení na východní straně na

NEX

Počátkem června roku

1998 při`-

Měli možnost také získat nové znalosti

vyhlídce

speciálních lan délky 1.200 a 800 m.

pro dalši' využiti' lanové techniky při zá-

umožňovalo sice divákům bezpečné

Lana měla průměr 14 mm a nosnost

chraně osob. Rovněž vÝzkumni'ci jak

sledováni' pohybu na laně, ale

Bolatice

ukončila výrobu

dvou

Belveder u

Labské stráně

pro
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organizátory znamenalo vysokou ná-

né služby

ročnost na zajištění bezpečnosti nejen

Vodni' záchranné služby ČČK, Členové

lům akce přibývají dalši' neplánované

při přetahováni' lana přes Údolí. Údoli'

hasičských záchranných sborů, záchra-

výdaje. Pro napínáni' lana jsou určeny

je totiž velice frekventovanou vodni', sil-

náři z armády a policie, zdravotni'ci

speciálni' lodní navijáky

nični' a železniční tepnou,

• lezci a další. Je nutné provést při`prav-

Andersen. Po čtrnáctidenním putováni'

narušení dopravy spadlým lanem nebo

né práce jak pro instalaci vlastni'ho la-

po ČR mezi Ostravou a Ústi'm n. L. jsou

šňůrou bylo nutno vyloučít, při'padně

na, tak i pro při'pravu trenažéru, tábc>

konečně vyzvednuty. Dalši. Šok pro or-

snížit na minimum. Také di`ky pochope-

řiště, parkoviště, směrových šipek. Za-

ganizátory. Firma poslala navijáky bez

ní správy CHKO Labské pískovce se

bezpečuje se řada dalši`ch, pro oči ná-

klik. Hledá se okamžité řešení, nako-

akce mohla uskutečnít v mi'stě ochran-

vštěvni'ků skrytÝch, ale pro zdar traver-

nec je di'ky obětavosti a umu záchraná-

ného pásma 1. stupně, samozřejmě za

zu

řů klika svařena

respektováni' při'sných předem stanove-

i otázka přetažení pomocné Šňůry vr-

- kladi'vka, vodovodni' trubky a kusu

ných podmi`nek, které budou chránit

tulni`kem. Těsně před akci' byl zrušen pi'-

dětské koloběžky. Za pochodu se řeší

přírodu v mi'stě konáni` přemostěni..

semné přisli'bený vrtulni'k Armády ČR

i dalši' problémy, objednané kadibudky

(reakce veleni' armády na srážku sti`ha-

dosud nedorazily, chybí ..., neni' ..., atd.

ČIVRTEK 2.ČERVENCE 1998

ček nad Českými Budějovicemi), zálož-

atd. Nic však nemůže zastavit organi-

-PROLOG

ni' vrtulni`k z letecké záchranné služby

zátory k dosažení vytÝčeného ci'le.

a i.akékoliv

ČSS,

podstatných

Civilni' ochrany

činnosti'.

Řeši'

ČR,

se

vá jen komerčni' firma a tím pořadate-

dánské firmy

z několika kusů oceli

musel z důvodu vyčerpáni' limitu letoDo Labské Stráně se sji'žději' pořa-

vých hodin na revizi, vrtulni'k Policie

datelé. Členové speleologické záchran-

ČR měl již naplánovány jiné úkoly. Zbý-

PÁTEK 3. ČERVENCE 1998
- DEN REKORDU
Nejvi'ce celou akci mohl ovlivnit jeden faktor, na který však organizátoři
nemohli nijak působit. Bylo ji'm počasí.

Předpověd' nebyla nijak růžová, přesto
však v pátek na Labskou stráň svi'tilo

sluníčko občas zastiňované mraky. Na

obou stranách kotveni' je /iž od Íána
Čilý ruch. |e vynesen materiál potřebnÝ

pro instalaci lana. Nejprve přetáhne vr-

tulník přes údolí 5 mm Šňůru, pomocí

které bude

pak přetaženo hlavní nos-

né lano. Hemženi` je i v táboře, kam se
začínaji` sji'ždět stánkaři

s občerstvc+

ním, přiji'ždějí prvni' diváci, kteří díky

podpoře MÚ v Děčíně získali informaci o Labském traverzu v mi'stni'ch novi-

nách a z plakátů v hromadné dopravě.
Přiji'ždi. televizní štáby, hlavně pak TV

NOVA, která

bude natáčet reportáž

pro pořad "Na vlastní oči". Každý plni'
své úkoly, při'padně se snaži` udělat vše

pro zdar akce. Pro čtenáře možná důležitá

informace. Všichni

pořadatelé

přijeli za své peníze a neměli z ni' žádný finančni' prospěch !!!
Všemi

organizátory je vyhlížen

vrtulník, bez něhož by akce ztroskotala. Konečně se z oblohy ozÝvá známÝ
zvuk a vrtulni'k KANIA společnosti HE-

LICOPTER z Příbora sedá na louku.

Pilot se okamžitě seznamuje se svým
úkolem a aktuální situací. Mezi zádira-

náři je dohodnuto, že z důvodu určité-
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rizika bude na palubě

vrtulníku - samozřejmě Že spadla díky

Záchranáři na skalním pilíři u Dolního

vrtulni'ku kromě pilota jen armádní spe-

větru na stromek a musel jsem svůj po-

Žlebu se činí. Délka lana přes údoli' je

cialista Pavel CHVALINA. Dolaďuji' se

kus opakovat. Ale za chvíli je pomocná

skoro 1000 metrů a dalo to pořádnou

posledni` detaily, nic se nesmi' ponechat

šňůra v rukou pozemního tÝmu a upev

fušku, než se jeho konec dostal na kot-

náhodě. Šňůra musi' být přetažena per-

něna do kotvení. Vyžaduji si svolení

vi'ci' ci'vku, která zajišt.ovala, že nedojde

t.ektně hned napoprvé. Na obou kon-

k odříznutí posledního pouta se zemí

ke sníženi' pevnosti lana vlivem uzlu, kte-

ci'ch připravovaného lanového přemos-

a vzápětí jsme ve vzduchu opět volní.

rÝ by se jinak ke kotveni' musel uvázat.

těni' jsou již připravena kotveni' a dalši'

technická

zařízení,

záchranáři

jsou

v napjatém očekáváni' při`šti'ch události..

Vrtulni'k startuje a nalétává nad vyhli.dku Belveder.

Z paluby vrtulni'ku je

spuštěna šňůra, kterou je k vrtulníku při-

pojena hlavni. přetahovací šňůra.

Jak

později líčil Pavel Chvalina, situace byla

poměrně dramatická, protože vrtulni'k
měl při visu

nad plošinou

Belvederu

vi'tr v zádech (zde jistě lidem znalým

přeběhne po těle mráz). /edinÝ pasažér
na palubě vrtulni'ku popsal situaci ná-

sledovně .. Nevyzpy[atelné proudění
vzduchu nad údolím nám začalo slušně
zatápět. Na mé sdělení: ``Začínám v[ahovat šňůru !?'', dostávám od pilota do

sluchátka jen úsečné: "DĚLE| 1!1". A tak
dělám. Všechny plány na vzorné uklá-

dání šňůry berou za své, pouze hlídám,
aby nevylétla z kabiny a neohrozila vy-

rovnávací (zadní) rotor stroje. V několi-

ka sekundách mám v rukou karabiny

spoje, kotvím je na palubě a s rukou na
noži hlásím pilotovi:" Mám - PŘIPR^
VEN !", ``Jdeme na to !" je mi odpovědí.

Vzápětí pilot přešel rychle do bočního

letu. (Tak rychle, až pozemní obsluha
u cívky ke své pramalé radosti zjišťuje,

že má málo vody na jeií chlazení. Ale
stíhá ii doplňovat.) V průběhu le[u kontroluji stav a napínání pomocné šňůry

a průběžně ho hlásím pilotovi. Vše je

v pořádku, ale z polohlasnÝch projevů

Krátký přelet nad údolím a přistání.

pilota a podle korun stromů usuzuji, že
má mírně řečeno "plné ruce práce''. Že

SOKOL, člověk kterÝ drži' v ruce knipl

ského lodni'ho navijáku (s českou kli-

mám pravdu mi potvrzují jeho slova asi

již dvacet let a užil si své při letech ve

kou) na hodnotu 700 kg. Organizáto-

100 m od protějšího břehu: "Co se dě-

Vysokých Tatrách, pro policii nebo le-

rům padá kámen ze srdce. Lano je na-

teckou záchrannou službu. Vrtulni'k stá-

taženo a bezpečně ukotveno. Může

), to jsem snad ještě nezažil. Máme tak

le ještě vyčkává na zemi. Dokud nebu-

zači't pokus o překonání rekordu.

sto metrů k cíli, tam to musí bÝ[ EQEB

de přetaženo hlavni' lano, musí vyčkat.

M''. "Rozumím!", sděluii mu a chystám

Ted. už nelze nic ponechat náhodě.

je tady ( má na mysli proudění vzduchu

Situaci excelentně zvládl pilot ján

Po ukotveni' lana na západni' straně
docházi' k jeho vypnuti' pomoci' dár+

Vrtulník ještě několikrát zakrouží

pro filmaře nad údoli'm a odlétá na he-

se k [omu foíru. Všechno je nachystáno

Na cestu přes údoli` vzduchem po

a - znáte Murphyho zákony ? - tak ani

malu vyráži' hlavni' lano. Jeho hmotnost

chystá ke slavnostni'mu zahájeni'. Při-

zde nás pan Murphy neopustil. Na pilF

na cívce byla cca 150 kg, což ve výsled-

chází zpráva, že auto se zástupci CiviL

ř.i rostla jen iediná malá borovička. Když

ném efektu jeho přetahováni' přes Údoli`

ní ochrany ČR má poruchu a tak je za-

jsem vyhodil konec šňůry z paluby

znamenalo protiváhu 200 až 250 kg.

čátek posunut o hodinu. Pomoc jedno

liport do Českých

Budějovic. Vše se
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tky civilni` ochrany byla nezbytná pro

mezi body ohraničuji'ci'mi volnou délku

Na start se vydávají další desi'tky

týlové zajištěni' akce a týkala se mnoha

lana). Na staít ze západu na východ vy-

nadšenců. Po absolvováni' malého tre-

oblasti' -stavby stanů, vařeni' a ohřevu

jíždí Dana Kadlecová (manželka Zdeň-

nažéru, zaplaceni. poplatku za přeleze-

vody pro myti', poskytnutí nákladni'ch

ka). Její cesta je snazši' z důvodu převý-

ni`,

aut jako pódii` pro večerní vystoupeni`

šem` západni'ho kotveni` proti východni'-

o dobrovolném vstupu na přemostěni`

country kapel.

mu o 23 metrů. Asi 150 metrů před cí-

se mohou zařadit do řady zájemců

lem je k ní spuštěn na šňůře reportér

o přelezeni'. Mezi borci vypukl tichý

a slavnostní zahájeni' odstartovalo po-

NOVY Standa MOITL, kterÝ s ni` natá-

boj o co nejlepši. čas. Časy se napřed

kus o vytvořeni' nového světového re-

či' rozhovor. Na jeho poznámku, že je

dostávaji' pod

kordu. Napřed lano asi ve 200 metrové

to jeho prvni` rande s holkou na laně

pak 15 minut a nakonec skutečně re-

ji'zdě zatížil svou hmotnosti` řeďtel Lab-

mu Dana briskně odvěti' : 1ak pozor I

kordni' čas -9 minut a 57 vteřin vytvořil

ského traverzu, aby sám prověřil jeho

Já jsem vdaná a mám tři děti ...1!!"

speleolog Petr POLÁK

Konečně do vzduchu vylétly špunty

Do soumraku prvni'ho dne traverz

spolehlivost. Nastává konečně dlouho

podepsáni'

čestného

prohlášeni'

hranici dvaceti

minut,

z Moravského

krasu. Pro představu čtenáře, za jak

dlouho ujdete po rovíně kilometr?

očekávaný okamžik, kdy se na lano vy-

překonalo ještě několik lezců. Organi-

dává první rekordman. Po dohodě mezi

zátoři mohli bÝt pro první den spokoje-

záchranáři je ji'm Zdeněk Kadlec, jesky-

ni, pouze účast diváků předpokládali

jen za tmy, ale i za nepři'jemného vytr-

ňář a horolezec z Děčína, který patřil

větši', což hlavně při večerni` produkci

valého deště. Obavy z toho, že lano na-

mezi

country kapel bylo vidět nejvi'ce.

sáklé vodou vyvolá velké zvýšení tahu,

nejobětavějši' organizátory.

Pro

Posledni' lezci překonávaji' údoli' ne-

byly zbytečné. Tah v laně se di'ky mě-

zpestřeni` své jízdy z vÝchodu na západ,

možná i pro televizní kamery, udělal

SOBOTA 4. ČERVENCE 1998

v půlce přemostění na laně vÝmyk. Pro

ři'ci'mu

při'stroji

neustále

kontroloval

a podle potřeby se lano na navijáku

-DEN DEŠTIVÝ

bud`

informovanost Čtenáře, bylo to ve vÝšce

popouštělo

nebo

dotahovalo.

Počasi' je mizemé, mraky se vali` níz-

U každého lezce se po přelezeni` kon-

si tak svůj kousek z roku 1990, kdy se

ko nad okolni'mi kopci. Občas padaji.cÍ

trolovala jeho váha z důvodu výpočtu

Účastnil lanového přemostěni' ze zámku

déšt. zřejmě odradil očekávaný při'val ná-

závislosti` tahů v laně na váze lezce při

v Děči`ně na protějši` Pastýřskou stěnu.

vštěvníků z okoli`, nejen z naši`, ale i z ně-

současném sledování dalši`ch faktorů.

mecké strany. Přiji'ždějí sice auta, ale po

Spousta diváků -laiků si možná dodnes

Zdeněk Kadlec na západní kotvení,

shlédnutí "atrakce" se diváci v drtivé vět-

mysli', že jediným ci'lem bylo získat svě-

kde je ihned osvěžen Šampusem od

šině vracejí do tepla svÝch domovů. |en

tovÝ rekord do ČR. Toto byl pro organi-

hlavy až k patě. Přítomný notář Miro-

skalní zůstávaji'. Jedni s cilem absolvovat

zátory ci'l postavený na stejnou úroveň

slav Marek z agentury

rekordni' přemostěni', druzi',

cca 170 m nad vodou Labe ! Zopakoval

Po skoro hodinové pouti doráži`

Dobrý den

méně od-

s ci`li dalšími. Šlo o zjištění a rozbor cho

z Pelhřímova potvrzuje po geodetic-

vážni` či zdatni`, s touhou vyzkoušet si as-

kém měření vytvoření nového světové-

poň pocity lezce na malém trenažéru,

zati'ženi', o zkoumáni' využitelnosti lancr

ho rekordu v délce lanového přemos-

kde

pod dohledem odborni'ků zjišt'uji'

vých přemostění pro záchranu osob,

tění a to 953,38 m (při'má vzdálenost

funkci jednotlivých lezeckých pomůcek.

o prověřem` organizačních schopností

váni' lan extrémni'ch délek při vysokém

Štábu dobrovolných záchranářů. Také
to nebyla truc akce vůči Slovákům. Stej-

ně jako jsme jim pomohli v předchozím
roce na Slovensku, přijeli nám letos po

moci i oni. A pomohli opravdu hodně.
Vytrvalý déšt. přinutil organizátory

akce upravit prostor pro vystoupení

country kapel. Tatra 815 jednotky CO

s upravenou plachtou vÝborně poslou
žila jako jeviště, prostorný stan jedno-

ho z prodejců piva jako hledistě, a prostor mezi těmito plochami využili pc>
zději všichni jako taneční parket.

--1
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-DEN OFICIÁLNĚ POSLEDNÍ
Podobal se jako vejce vejci předchozi'mu dnu. Údoli'm Labe se vali` ni`z-
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ká oblačnost. Chvi'lemi není vidět na

ni 5e ráno dostavili na svá

protější kotveni` a vypadá to, že lano je

stanoviště a mohlo se za-

ukotveno k protějši'mu mraku. Organi-

či't.

zátoři vymysleli

dalši' specialitu

(jako

Postup

byl

opačný

než při instalaci. Napřed

kdyby jich nebylo málo), přepravu zá-

se lano z údoli' stáhne pcr

chranáře s obsazenými nosi'tky přes

mocí šňůry

přemostění. Do nosítek je vybrána
a umi'stěna "obět" (s kamerou) - nej-

5 mm, ta se pak stáhne

o

průměru

pomoci' šňůrky o průmě-

starši. lezec přes traverz Mi'ra Vaněk

ru 3 mm. Protože by pro

(49), jeskyňář z Prostějova. Z důvodu

staženi` této šňůrky byl vr-

vyšší hmotnosti břemene na laně je snL

tulník

žen tah v nosném laně a z místa dojez-

sem

du je spuštěna pomocná Šňůra, kterou

- letová hodina vrtulníku

budou nosítka vytažena spolu se zá-

stojí od 30-ti do 45-ti ti-

moc drahým

(jen

pro

špá -.-.

int.ormaci

chranářem do '`kopce" přemostěni'.

síc), závěrečná fáze spcr

Aby šňůra jela záchranáři na laně na-

čívala v odři`znuti' šňůrky

proti, použilo se jako závaži` vaku s vo-

v pravý čas, tj. kdy by ne-

dou na kladce. Po důkladné kontrole

ohrozila

celého systému je dán povel ke startu.

v údoli' na vodě, železnici

Nosi'tka se odlepuji' od zerně a díky vyš-

a silnici. U těchto komuni-

Ši.mu průvěsu lana

kací

se rychle ztráceji'

přepravu

byly

dole

připraveny

`'lí-

z dohledu pozorovatelů. Netrvá to ani

kvidační týmy" s ostrými

5 minut a nosi'tka jsou v půlce délky.

noži, které v by krátkém

Dále postup závisi' na silách záchraná-

okamžiku

ře. Záchranář Martin Hota zvaný Gabo

šňůrku na bezpečné délky. Vše bylo

ky

má dobrou kondičku a než se pořada-

dokonale připraveno,

z vrchů korun stromů na obě kotvi.ci.

telé mohli rozzi'vat nudou, dorazil k va-

stanoviště.

naporcovaly

nože,

spojeni',

šňůr

se

pak

podařilo

stáhnout

stanoviště tak, že po nás nezůstal ni-

pana

kde ani centimetr. 1 zástupci CHKO,

tečnou zátěž, obrátil vak dnem vzhůru

Murphyho a jeho zákony. Zrovna v do-

kteři' byli zrovna v době prasknuti' šňů-

a tak

bě, kdy se lano bli'žilo k východni'mu

ry na západni`m kotveni`, hodnotili likvi-

Nikdo z údoli' si sice nepřišel stěžovat,

kotveni' došlo k prasknuti' přetahovací

daci traverzu včetně celé akce bez při-

že byl polit vodou, zato však lano po

Šňůrky.

pom,'nek.

odlehčení vystartovalo nahoru o zhru-

ale všechny likvidačni' týmy dole v údo-

ba 10 metrů a to pořádně se záchraná-

li` se v tuto dobu věnovaly úplně jiné

řem i oběti' zahoupalo. Obět` ve vodo-

činnosti a tak byly zaskočeny nově

rovné

vzniklou situaci'.

Zapomnělo se opět na

ku s vodou. Aby dál s sebou netáhl zby-

najednou

vylil

40 litrů

poloze v originálni'ch

vody.

americ-

Stejně bychom ji sice přeři`zli,

Jeden tým si popíjel

přelezlo 66 osob. V konečném důsled-

kat.e

razně hůře a moc nechybělo a kromě

u Dolni.ho Žlebu, dalši' pak pod Belve-

obráceného pytle s vodou mohl být

dérem

obrácen i jeji` žaludek se svým ranni'm

ského salonu". Vysi'lačky sděljly hrůz-

i když nešlo o zachranu lidských živo-

obsahem. Pomocí šňůry pak další zá-

nou zvěst "LANO PRASKLO !!!" a než

tů. Podpora ze strany státu nebo jiných

chranáři

dozněla

nosi'tka

na

zem, či'mž byl čas přejeti.

pevnou

necelých

okukoval

ozvěna,

nádražni' restaurace

Rekord byl překonán, celkem lano

kých nosítkách SKED na tom byla vý-

přitáhlí

na terase

zÁVĚR :

pracovnice "masér-

jíž

všjchni

stáhnout a rozřezat šňůru.

pelášili

Nejdrama-

tičtějši' bylo, že se šňůra zachytila v tro-

19 minut !

Stejně jako předchozi' den se lezlo

leji železnice, ale Štěstěna stála pň nás.

do pozdni` noci, ale i tak muselo být

Asi padesát metrů od spadlé Šňůry stál

hodně dalších zájemců odmi'tnuto.

drážni' trolejový vůz, kterÝ jen zacouval
a šňůru z troleje sundal. Chlapi ani moc

PONDĚLÍ 6. ČERVENCE 1998

nenandávali, určitě nám museli před-

- DEN BALÍCÍ

ti'm držet palce. Na mezinárodni. silnici

se

Baleni' lanového přemostěni' bylo

Šňůra

nedostala.

usměrnily jeji.

pád

Koruny
tak,

stromů

že vytvořila

z hlediska organizace dopodrobna

uprostřed vozovky průvěs ve tvaru "V",

rozebráno předchozi`ho večera. Všich-

který byl noži rychle zlikvidován. Zbyt-

ku se ukázalo, co všechno i.sou schop-

ni záchranáři obětovat pro zdar akce,

sponzorů

byla zanedbatelná (až

na

světlé výjimky - LANEX a.s.). Možná

kdybychom hráli tenis nebo pořádali

soutěž MISS, pak by snad někdo projevil zájem podpořit nás v naší Činnosti.

Konáni` obdobných akcí v budoucnu neni` vyloučeno. Stále neni' překo-

nán bájný kilometr nebo i při`padné dva

v roce 2000. Uvidi.me... Mimochodem,

nevíte o nějakých pěkných kopcích
vzdálených od sebe vi'ce než kílometr ?
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RESCUE REPORT

SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČR
SPELEOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČR
aktivní účastník l ntegrovaného záchranného systému
České republiky

KUČERA Karel

tel. privat : 0506/ 44 3412

|edovnice 634, )edovnice, 679 06
[el. offiice :0602/ 780 199

GSM : 0602 780199
AKTUÁLNl' ADRESÁŘ STANIC

e - mail : rescue.szs3 @ post.cz

SPELEOLOGICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČSS

Vedoucí stanice 4.4 - Severní Morava :
Nácelník Speleologické záchranné služby ČR :

lng. MATÝSEK Radomil

lng. KOUTECKÝ Bohuslav

tel. privai : 069/ 359085

tel. privat : 05/ 747292

28. řiina 207, OSTRAVA - Mariánské Hory, 709 00

Šiefánikova 65, BRNO, 602 00

iel. ofíiice : 069/ 662 61 25

tel. office : 05/ 41321124 kl.472

mobil : 0603 432 898

mobil : 0603 200 755

e - mail : batman @ cz post.cz

batman © telecom.cz

Vedoucí stanice č.1 - Český kias :

batman @ cz usa` net

KÁCHA Stanislav
tel. privat : -

Horymírova 42, BEROUN 4, 266 01

Sekretariát České speleologické společnosti :
Kališnická 4 - 6, PRAHA, 130 00,

tel. ofíice : 0311/ 630247 (manželka)

linka 234 na některém z těchto či`sel :

e -mail : rescue.szsl © posi.cz

02/ 6974928, 6972918, 6976942, 6975939, 6970013, 6974925,
6970016, 6972915

Vedoucí stanice č.2 - Plzeň :
jlNDRA Karel

fax : 02/ 6970012 na sekretariát ředitele AOPK

koníakín/' osoba : |iřina NOVOTNÁ

tel. privat : 019/ 7932680
Na Sklárné 1067, NÝŘANY, 330 23

tel. offiice : 019/ 7262700

019/ 7260195
e - mail : rescue.szs2 © post. cz

Sekretář Speleologjcké záchranné služby ČR :
Oldřich ŠTOS jun.

tel. privat : 0506/ 432331 (k rodičům)

Kuničky 47, Rájec - |esiřebí, 67902
tel` offiice : 05/ 43216893

Vedoucí stanice č.3 - Moravský kra6 :

Íax offiice : 05/ 43216893

e - mail : oldrich.stos © seznam.cz

info © gemmasport.cz
ÚRAZY A MIMOŘÁDNÉ AKCE HLÁSIT

NA NÁSIEDU|l'Cl'CH TELEFONECH :

Český kras
0311/ 630247 nebo 02/ 150

Plzeň
019/ 7932680, 019/ 7262700
019/ 7260195 nebo 019/ 150

Moravský kras
0506/ 443412, 0602 780199 nebo 0506/ 150

Sevemí Morava
069/ 6626125, 069/ 359085, 0603 432898 nebo 069/150

Mimořádné akce ie možno hlásit takiéž na tísňovém
voláni. po celé republice

tel.150
nebo
OPER^ČNÍ STŘEDISKO HZS ČR
příjem výzev :

02/ 24232220, 02/ 24232255, 02/ 24132321

E:STAVELA 2/99

strana 47
EXPEDICE USA 1998
Ludvík Hartl - ZO ČSS 6-02 VratíkovskÝ kras

Od 14. září do 15. října 1998 pobývala v USA skupina

ho

oceánu.

Podzemními prostory

jeskyňářů, která současně startovala na MS v rÝžováni' zla-

aktivni'

ta

terní pozůstatky savců,

v Kalifornii. Tato česká expedice, ve složeni': |aroslav

původu.

Jeskyně jsou

vé z Prahy, Renata Hanušová -redaktorka a překladatel-

kyněmi,

např. v Moravském krasu.

ka

zdobeny krápni`kovou

a

autor

tohoto článku, navštívila Oregonské jeskyné,

mořského

velikostně srovnatelné s našimi jes-

Prostory jsou bohatě

výzdoobou - silně sintrované.

stěnách se objevuje i kašovitÝ tvar kalcitu

Mimo tyto podzemní prostory jsme projeli na deset tisi'c

neprotéká

ale jsou zde i fosi'lie

Hejč, Radim Brom, Václav Jecha - jeskyňáři a zlatokopcr

velké množství lávovÝch jeskyni', ale také důl na zlato.

vesměs

tok. V sedimentech jsou zastoupeny nejen kos-

Tato jeskyně byla objevena v roce

Na

- nickami'nek.

1909 a stále ještě dc>

kilometrů po pamětihodnostech minulosti i součastnosti Ka-

chází k di'lči`m objevům. Také

liíomje, Oregonu, Nevady, Utahu a Arizony. Navšti'vili jsme

borné

národní přírodní parky jako

Lassen, Zion

a zakreslováni`.

Péči o jeskyni zajišt.ují výhradně profesio-

a Grand Kaňon, Deat Velly a další. Vidělj jsme překrásné

nálni' jeskyňáři

a ochránci přírody, mnozi' specialisté a od-

lesy s obřími sekvojemi, zkameněliny starých

borni'ci cestuji' po celém územi' USA na výzkumy od jesky-

krásná

skaliska

je vulkanický

dřevin,

pře-

na jihu Kalifornie, kde rostou žošue a ju-

posouzení

zajišťují v

sedimentů

této

době

a poči'tačové

od-

mapování

ně k jeskyni. Rozsáhlost prostor je přes 6000 m, z toho pro

ky, staré doly na stři'bro a měď, staré zlatokopecké vesnice

veřej.nost je zpři`stupněná část asi 1 km dlouhá s poměrně

a městečka,

velkým převýšením. Technické

krásná jezera a

a

nevšedni' Pacifik.

V

Lassenu jsme vystoupili

pro nás evropany vzdálený

Pozorovali jsme podnební extrémy.
na nejvyšší bod

Lassen Pik, je-

né

zde

jako u nás ve veřejnosti

však

vybaveni' jeskyní je podob-

při'stupných

jeskyních.

Mají

mnohem lépe upraven exteriér a bezprostřední

hož výška je přes 3000 m. n.m. Vyjeli jsme autem do vÝšky

okolí jeskyní. Oregonské jeskyně jsou státním

3000 m. n.m., ale také jsme sjeli do prolákliny -20 m. Zde

Ale v jiných jeskyni'ch v Kalifornii, v soukromých jeskyních

kdysi

dochází k něčemu nevhodnému proti zásadám vkusu.

také

byla

naměřena

nejvyšši'

teplota

na země-

zařízeni'm.

Při-

kouli. Procházeli jsme se po písečných přesypech a obrov-

rozená

ských vyschlých solných jezerech. Viděli jsem plantáže dat-

technizována

lí, pomeíančů a jiného tropického

drahé blikajíci' divadlo má zřejmě za ci'l návštěvníka vtáh-

ovoce, políčka

a lány

krása

jedinečnosti

krasové

výzdoby je pře-

přebarevěním osvětlováni' a hudbou. Toto

zeleniny, bavlny. Proji'žděli jsme podél krásných potůčků,

nout do prostředi' s vysokou technickou úrovni' a

řek,

choreografií a ne ukázat krásu nejpozoruhodnějších tva-

horami

i

údolími,

ale i rozsáhlými lávovými poli, na

kulturni'

kterých se v dnešni' době pase skot. Na jihozápadě jsou roz-

rů zemského povrchu a podzemí. V oregonských jeskyni'ch

lehlá ropná pole stejně jako nedaleko u LA těžni' věže v Pa-

se naši' skupiny velmi vřele ujal ochránce Roger Brand, vy-

cifiku. Tady na pobřeži` v LA se také využi'vá vítr ve větrných

světlil nám a ukázal mapováni`, výsledky jejich dlouhodobé

elektrárnách,

práce při objevech a vÝzkumech. Ale i ostatní ochráncové

by

kterých jsou

nebylo

bez

pomoci

tisi'ce.

Zemědělství Kaliíornie

důmyslné

závlahcwé

sítě. Se-

známilj jsme se s americkou architekturou vesnic a měst.

Obdivovali jsme

mosty a budovy

v San Francisku,

pamětihodnosti LA,

krásu

a nevšednost nočni'ho

gas. Částečně

jsme zažili klady, ale

i zápory americké

nosti. Nebylo

Las Ve-

konzumní společ-

snad dne, kdy by nás

Amerika něči'm nepřekvapila. Velká
většina územi', věci' i lidi' je jiná jako je

tomu

v Evropě -

specifické

se

téměř všechno je

,,americké'`. Setkali

nejen s

jsme

mi'stni'm obyvatelstvem,

cizinci, ale i s turisty z ČR či čechoa-

meričany.
OREGONSKÉ

pencové, silně

jESKYNÉ jsou

vá-

ovlivněné přítomnosti'

lávového prostředí

i bli'zkosti' Tiché-

nám

vysvětlili

a objasnili

naše otázky a

samostatně

a důsledně nás provedli nejkrásnějšími partiemi jeskyně. Ce
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nádherného

Kdybychom navšti'vili všechny nám nabi'zené jeskyně jen

kousku podzemni'ch prostor na hranici Kalifornie a Orego-

a

zkušenost

z

v této maličké výměře lávového pole u kempu a proplazili

nu. Vymměnili jsme si svoje zkušenosti a pozvali je do ČR.

Téměř celému západni'mu pobřeži. USA vévodi' lávová
pole. Posledni' sopečná
1918 a

činnost na

Lassenu byla

v roce

kousek odtud, směrem k Deth Velly, jsme navšti'vilj

stejně jako u nás každou odbočku, plazivku či komi'n, podařilo by se nám zničit svoje

boty, ochranné přilby,rukavi-

ce, overaly. Stejně jako jinde i zde jsme filmovali videokamerou, fotografovali, ale černé prostředi' jeskyni' to malé

kemp, ve kterém se nacházelo na 20 lávových jeskyni'. Prá-

osvětleni' absorbovalo,

vě zde

litní. Lávové ieskyně, které jsme navšti`vili, vzdáleně

jsme využili overaly, přilby, osvětleni' a pilně prošlj

takže výsledný efekt neni' příliš kvapřipo-

téměř polovjnu těchto lávových jeskyní. Dlužno ři.ci, že do-

mínaji'Amaterskoujeskyni v Moravském krasu, co do ve-

sud žádný z nás podobné prostory uložené těsně pod pc>

likosti. chodby a tmavého povrchu. Tady však chybi` ta nád-

vrchem nehostinné krajiny ještě nenavštívil. Lávové jeskyně

herná krápni'ková výzdoba, takže je to vlastně něco úplně jL

zde vznikly v lávách čedičového typu, které byly tekuté. Te-

né -neporovnatelné.

kouci' láva

se ochlazovala a proud

směrem od

povrchu

Při návštěvě jednoho z nejkrásnějších zlatokopeckých

tuhnul. Středem lávového proudu láva tekla dál a odtekla,

městeček columbía ve

čímž zůstala

jevili

po ni. tunelová prostora. Ši'řka tunelu je 2 až

středni' části Kalifornie

starý zlatokopecký bazar a zde jsme

jsme ob-

zjistili, že nám

10 m, výška je 2 až 4 m. Tunely jsou rozvětvené a členité,

umožní návštěvu Zlatého dolu. Celé tDto městečko bylo

délka jeskyni' je 300 až sOO m. Mnohé části vytwřené v lá-

jedno velké muzeum v při'rodě, kde na každém kroku
dýchne historie, dobrodružstvi. a atmosféra, kterou snad

vové strusce jsou nesoudržné a docházi' i k závalům.
vrch

je

tmavý

až

černý

Po-

sklovitý s výběžky a výčnélky.

známe jen

z filmů. Zde za poplatek 5 dolarů starý ostři'-

Dno i stěny působi' dojmem tvrdého hrubého brusného

lený zlatokop nás ještě společně s dalšími 6 ameíičany \e-

pap,'ru.

zl

Vjedné části dna lávové jeskyně jsme viděli nádher-

stařičkým mikrobusem po

úzkých krkolomných ces-

tičkách do Stanislawského údoli', ve kterém snad bylo jen

ný ztuhlý gejzírek s lávou a opodál spodni' trativod, kdy láva

u naši' cestičky na desi`tky dolů na zlato. Po celou dobu jíz-

tekla kolmo k zemi a vznikl ztuhlý útvar,

dy

vypoušti`me vodu z vany. Takových

v takových jeskyni`ch

stejně jako když

zaji'mavosti` je zřejmě

celá řada, stačí jen chodit a pátrat.

nám

i návštěvy

dolu

humorným

vysvětlil technologíi zi'skáváni'

osobitým

způsobem

zlata -průzkum,

ote-

vírka dolu, dolováni', úprava rudy, tavba i zušlecht.ováni. to-
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žlutého kovu.

Sám kdysi

rýžovač na řece, ale také jako horni.k.

pracoval jako

Svoje bohaté zá-

žitky i zkušenosti dokázal s humorem sdělit, i když právě

to důl, ale zřejmě i ostatni' doly, jsou řádně zabezpečeny,
aby někdo ke zlatu lehce nepřišel.

Mimo

speleologii

a

turistiku

nás

čekal

důležitÝ

v tomto při'padě platí naše zásada: „Neni' všedino zlato, co

úkol na Mistrovstvi' světa v rýžováni' zlata, které se kona-

se

love dnech 1.-4. října

třpyti'."

Při

a před 150 lety

získáváni` zlata

před

sto

lety

na

Aljašce

zde v Kalifornii veliké množství lidi' z Aus-

ramenta v

1998 v Colomě

nedaleko Sac-

srdci Kalifornie, kde před 150 lety bylo objeve-

trálie, Evropy, Asie i Ameriky přišlo zbohatnout a většině se

no zlato. Ve společnosti pěti set zlatokopů a zlatokopek

to nepodařilo.

z 20 zemi` světa zde startovali i zástupci

Mnozi' zde našli i svou smrt. Tento důl na

České republiky.

zlato, kterÝ jsme navšti'vili, byl novodobý, těžba tam skonči-

Ostři`leni` zlatokopové, účastni'ci několika MS, Jarek, Vašek

la v roce 1997 a vydělal majiteli několik set tisi'c dolarů. Ny-

a Raďm startovali v nejprestižnějši' kategorii -muži profe-

ní při sni`žené ceně zlata a zvýšeni' nákladů

sionálové. Já

na těžbu zřej-

jsem byl na MS poprvé v kategorii amatérů.

mě vydělávaji' vi'c exkurze vedené do tohoto prostoru. Ve

Nakonec jsme se společně s Radimem dostali do finále me-

stráni byla kolmo ražena transportni' chodba přibližně 1,2 m

zi třicet nejlepši'ch. Radimovi se však plně nezdařil útok na

široká, vysoká 2,2 m a dlouhá asi 200 m. Zde nariazili na

medailové

zlatou žílu a chodba se rozvětvila na dvě Části a následo-

ský, který celou při'pravu a cestu do Ameríky měl na svýdi

vala ži'lu.

ne-

bedrech. Mně se podařilo umi'stit na 11. mi'stě v závodě,

chané u stropu trsy zlata a je zde patrné, jakým směrem

kde zlatou medaili a titul mistra světa obsadil |aroslav Sý-

Stále pro

ukázku návštěvníkům

zde

maji'

umístěni.,

zlatá ži'la vedla a vede. Chodba, následuji'cí ži'lu, h/la dlou-

kora. Český úspěch

há

Všichni se i.iž nyní

asi

150

m

a

vedla

do výšky v úzké Šikmé Štěrbině

přesto

stři`bro

zi'skal náš Pavel Lhot-

podtrhnul šestým mi'stem Milan
těši'me

na

konáni'

Šulc.

Mistrovstvi'

světa,

i 10 m vysoko. Důlní chodby jsou vyzbrojeny kolejničkami

které bude v naši' republice 23.-29. srpna na Kocábě v Ma-

pro dopravní vozi`ky, elektroinstalací z el. centrály, potrubi'm

lé Lečici

na stlačenÝ vzduch pro zbi'ječky, samozřejmě dno chodeb

kyně, ale i zlatokopectví, zde - doma

se svažuje k východu a je zde žlábek k odvodu vody. Ten-

a chceme v silné konkurenci se ctí obstát.

u Prahy. A

my čtyři jeskyňáři, kteři` milujeme jes-

nebudeme

chybět

CENÍK REKLAMY A INZERCE

PRO ČASOPIS ESTAVELA ROK 1999
Časopis Estavela je Čtvrtletni'k, iež je distrrbuován celostátné. Předpokládaný náklad ie v tisi'ci'ch kusů
• 1/2 siránky A4

4000 KČ

• 1/4 siránky ^4

2000 KČ

-1/8 siíánky A4

1000 KČ

Nekomerčni řádková inzerce
• jeden (i započaty) řádek, tj. 30 úhozů

........ 5 KČ

® Výběr z našich specialit

• romantické cesty Korsikou * Finskem za
polární kruh * Slovenskými horami ,...

Ceny platí pro černobi'lou reprodukci `extu a obrázků. Text nutno dodat

na ďskeiě, nejlépe v Microsoft Word.
V při'padě zájmu poskytneme poiřebné informace na adrese redakce, při`-

• pobyty u českých krajanů v rumunském
Banátu (návrat do ig. stoi.,koňové, ieskyné, skáiy, Dunaj,. .)

•gučneaj#umcoyřš:s-áeá#poTpee::e?::sTv:eTřako®

padně na telefonu 05/72617 58, E -mail: vssle©fce.vuibr.cz.

Při opakované reklamě je možná cena dohodou. Rádi přijmeme Váš inze-

rát a téši'me se na vzájemně vyhodnou a dlouhodobou spolupÉci.

• toulky s nejznámějšími trampskými i folkovými
Zpěváky (Darék. Lenk, Janoušek, Tomáško) + termély Jlhovýchod

Ad" redakce:

`hk,P:Shkí.%š:*sŠ#mva5ěo,hoákčoí,?hK`#á'áévFyF:ářá:9trji,?:.

Estavela, M. Šlezingr, Šmeikalova 4, Bmo 616 00

Estavela, F. Doležal, Ostrov nad Oslavou 198, 594 45

lNZERCE
K,oupím.. K. Absolon, Moravský kras, 1. a 2. díl. a starší literaiuru o krasu.

Adr.: Filip Doležal, Osirov nad Oslavou 198, 594 45

Prodám. Peugeot 504, rok výroby 1971, bez STK. Cena dohodou.
Adr.: Filip Doležal, Os(rov nad Oslavou 198, 594 45

Seznámen'i.. dva Íolkaři hledají d`/ě pohledné Íolkařky do 22 let
Zn. romaniické léio. EOO01.

Osta\r\i.. hledáme mladé naděiné ieskyňáře a jeskyňářky od 16 lei.
Iníormace: iel.: 0602/55 26 82 -Petr

• kočovný folk & country festiválek
KUDRNOVO OKOLOBRNO 2o. -27.8. 99
• škola windsurfingu * pochod Okolo ČR i.-i8.7.99
• delta Dunaje na lodích i po souši i3.-29.8.99
• pravoslavné kláštery rum. Bukoviny 2o.-29.8 99

• zájezd po stopách Keltů do francouzské
Bretaně + festhíal keltské muziky v Lorieniu

® Podkar atská Rus ioiii

23.7. -8.8.99

+ festival v l<o!očavě 6.-15.8.99
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POHÁDKA NA DOBROU NOC ČÍSLO 35
aneb Etuda babího léta ...
Filipín Spit

S úsměvem od tykadla k mykadlu

sahy kufrů na hromady. U našich no-

předneseme zopár bat.ohů. Ráno pů-

vybalil Mates na stůl plánek se dvěma

hou leži' asi 1500 metrů dobrých lan,

jdeme nalehko.

očičky v horni'm rohu papi'ru. „To jsou

velké odhodláni' a ambice. Shodně kon-

Počasi' je maximálně divné. V dc>

sněhový pole, důležitý orientační bod

statujeme, že z toho není ani centimetr

bě, kdy by měla vonět vyprahlá horská

těsně nad jeskyni". „Nó jó, ale to už ne-

z Bernardu a že každÝ člen exkurze

tráva a nad našimi hlavami po modré

musi' být pravda, sni'h přece mohl dáv-

v podstatě zasponzoroval sám sebe.

obloze kroužit Tennengebirští sokoli se

no roztát!`` Upozornil nás Zdenál, Ú-

častník

posledního

zájezdu,

který

Petr 1. alias Početni'k se ujmul zá-

z šedých chmur sype ledový rosol

kladního výřadu materiálu, zatímco Pe-

a usedá na dobité při'lby a roztrhané

situaci poznal, stejně jako Pavouk, au-

tr 11. alias Big boss rozdělil hereckÝ tým

transport.áky. Rychle napáskujeme do-

tor náčrtku. „Anebo tady bude jedno

na ,,A" a „8" teamy. 8 team již stoupá

pravní zásobníky a mažeme. My na

velikÝ sněhový pole", a prstem jsem

vzhůru k Laubenerhutte.

chatu, borci do jeskyně. K večeru stihl

obtočil docela velké kolečko kolem ccL

chá, nebot' ještě tÝž večer jej čeká dalši'

přijít Majkl se zády a tvrdi', že nahoře

lého stolu a na potvrzení myšlenky, sra-

vynáška, zati'mco áčko bude stoupat

sněži`. My mu samozřejmě nevěři`me,

zil několik půllitrů...

ještě vÝše a pokusi' se naji't otvor do

jelíkož občas dělá z komára chobotnici. Velice operativně nám chatár telefo-

Nikdo z nás tehdy netušil, jak je to

bli'zko k pravdě.

Béčko spě-

podzem,'.
Cestou na chatu je velká hromada

nem zjišt.uje předpověď počasí. Je nelL

polÝnek. Majitelé na ceduličce prosi.

chotivá. Snažt`me se trochu nadespat,

ce, ve středu, v den před odjezdem.

německou řečí o vyneseni' zopár polý-

protože zi'tra naše představeni` bude

Můj úkol v podstatě skončil. Měl jsem

nek nahoru na přispěni' dobré věci.

non-stop. Nejde to. Zhovadilá banda

shromáždit členy exkurze a přidělit jim

Nechápu. V době, kdy se dá celá Lau

němců se chová jako doma, oži'rá se

funkce.

fénr z vrtulníku zasypat polénky a na-

přímo pod námi a děsné při tom řve až

tým, jednoho Poláka a jednoho Ném-

vi`c když je v provozu pouze čtyři mě-

skoro do rána. Vypadaji' jako by čekali

ce. Od této chvi'le jsem řadový člen

si'ce v létě. Třeba se na nás budou cha-

na lepši' počasí.

herců s funkci' "cmrndač". Moje osobni'

taři dívat jako na lepši' Čehůny a mož-

Netrpělivě vyhli'žíme naše soudri+

heslo znělo: ,,Vedouci' přikáže, já rozbi- ná to i významně ovlivni' i výši noclež-

hy po ránu, pod oponou mraků kolem

Sešli jsme se v půli září, v hospůd-

Zvolil

mezinárodní vedouci'

ju,`.

Naše při`tomné dívky a dámy lehce

ného. Cpeme si polénka i za košile,

Blajkóglu a mažeme si přitom chleby.

protože jinam se už nevlezou. Před

Došli trochu zelení, nicméně i my jsme

nervózněly. Ten večer, ač na sebe

chajdou z nich vytvoři'me velkou pyra-

na iom po skoro probdělé noci podob-

značně upozorňovaly, jim nikdo nevě-

midu, které si během našeho ozdrav-

ně. Blábolí cosi, že ven sice vylezli už

noval pozornost. Přes stůl létaly cifry,

ného pobytu nikdo nevšímal. Těšíme

ve tři ráno, ale Čerstvý sni'h zalehl cestu

počty, kalorie, názvy, měny, teploty se na babi' léto, kterého si zde budea nadávky, pod stolem kopance. Čleme zaslouženě uži'vat. Večer se doví-

i značky. Čas, který jim zbýval do svítá-

k rozji'mání, rozmajdáni` izofólií a zapa-

ní využili v pohodli' Ždárského pytle

nové Kóty 1000 nám velice ochotně

me další příjemnou zprávu. Áčko na-

poskytovali posledni` rady a informace.

Šlo kdesi nahoře během pěti minut

řeni' odřenejch zadků na sut.ovisku ve

Další kontrolní setkání mělo proběh-

vchod do jeskyně, tudi'ž nás nemohou

vchodu jeskyně.

nout za 24 hodin v rakouském Abte-

po téměř probdělé noci rozházet duté

nau.

rány jakýchsi Rakušanů po mazaných

dvojici'ch

kartách ...

abychom si co nejméně překáželi.

Ve čtvrtek večer jsme se nesešli,

protože je již pátek značně po půlnoci.

V sobotu se odebi'rá A team ode

My půjdeme na svou exhibici ve
s intervalem

mezi sebou,

Vyfasoval jsem Matesa a pytel s dvou-

Bud`jsme přijeli prvni', anebo jsme na jL

hrát prvni' vystoupeni' v terénu. Berou

stovkou. Poušti`me se do toho někdy

ném parkovišti. Vypadá to na déšt', na

to zodpovědně. Na nich záleži', zda se

v neděli po poledni. Reflektory záři'.

spani' voli'me volně pohozené roury

náš dalši' pobyt změni' v komedii, tragé-

Úderni`k naší šichty Honza s kapitá-

opodál.

dii, eventuelně v horor. |sou směli', zku-

nem pro námořni' plavbu Tomášem

šeni' a zdatní. Jdeme se s béčkem podi'-

jsou někde na špici a jistě netrpělivě

vat a fandit také, aby nám druhý den

čekaji' na dalši' při'sun lan. Venku se po-

odpadlo hledáni', a zároveň

časi` ustálilo asi na dalších patnácti či's-

Konečně je pátek ráno. |sme tu
všichni.

Hurá.

Vyji'ždi'me

auty ještě

o pár metrů výše, kde vyhazujeme ob-

si

sem
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lech sněhu, mlze a větru. Dole snad

něj slani'te. Mysli'm, že si ho tam někdo

propasti'. Poláci ji nazvali „Piast". Pře-

bude vli`dněji.

vkli'nil schválně.

mýšli'm, kde a hlavně komu, vyleze ten

Sestup probi'há v pohodě. Tran-

Horši' přišlo na dně šachty Kurzan-

palec mezi ukazovákem a prostředni'-

sport.ák musi'm občas hrozně skopat,

tů. Po překrásné, dlouhé, volné ji'zdě

kem. Když vidi`m tu sypkou zed., přes

aby prolezl úžinami. Bravurně zvládá-

asi

kterou se klikatí jediné nosné lano a na

tak

padesátkou,

přišla

přepínka

me i blouděni'. Celá propast má údajně

a pak to probi'halo velice rychle. Malý

něm čtyři zoufalci, pod nimi Macocha,

v půdorysu pouhých 70 m. Když ně-

vodopádek, velkÝ vodopádek, já ve

tak k tomu vystrčenÝmu palci přibude

kde zakufrujeme dále než 70, vi.me, Že

velkém

vodopádku, já v ještě větši'm

ještě vyplazený jazyk. Buďme statečni`,

jdeme špatně. Zhruba v půlce propasti

vodopádku, kde jsem zhasnul a vzápě-

až tam někde v luftě ztrati'me vizuálni`

je vařicí bivak a úžina. Tady se otáčela

ti' najel na uzel. Připadalo mi to, jako

kontakt se stěnou a fyzickÝ kontakt sa-

tlustá včela Benny. |sme na tom docela

když se v hospodě zhasne a nevinej

mi nad sebou, jak jsem si přečetl v nej-

ještě dobře. Za úžinou je kámen, na

člověk dostane do huby. Za co?! Bat.oh

novějším průvodci.

kterém se odehrává vše. Nejdři've se ho

s dvoustovkou se pode mnou zvolna

Byli jsme. |sme na dně. jeskyně.

drži`te, pak si na něj stoupnete, zpod

plnil vodou, nepromokavá kombinéza

Pokořili jsme placatici slivovice, kterou

něj vytáhnete lano do slaňovátka, pak

začala plnit funkci průtokového ohři.va-

i.sme sem táhli za ti'mto Účelem a která

ho přelezete, podlezete a nakonec za

če a lejzr, co samozřejmě nešel nakop-

cestu dolů přežila di`ky pletenÝm fusek-

nout. Pod tla-

li'm moji' maminky. Po několika dalších

kem

chodech různých ji'del, jako prvni' vy-

těchto

skutečnosti'

nebyl

stupuji' Honza s Tomášem. Jejich íych-

čas

lost je při'mo úměrná stavu jejich uta-

přemÝšlet,

zonových kombinéz. Mynikam nespě-

jak to udělat

cháme. |eteprve l0večera mymáme

lépe,

natož

zači't sprostě
nadávat.

V pět ráno jsem ze sebe strhal lezeckou výstroj

Mysli'm,Žeto

byl nejrychleji

přelezenÝ

uzel v mém
Životě.

Lépe

to
Zači`-

náme

menši'

Za

rými

stud-

kaská-

normálně

ři'ká

Prcinka

zachrochtala bla-

hem. Jak hluboko musi' člověk sestoupit, aby dosáhl dokonalosti. V polodře-

pravá Alpská čtyřkombinace: Zima, vÍ
tr, chumelenice a tma. Stopy uspěcha-

správnýmsměremdospacáků.

Za slabou hodinku je už něco vidět
a za dalši`dvě nám prvni'šichta nalévá

vodovo-horkého čaje. Aplaus. Maji' už sbaleno

d o č o n gy
potkáváme
údernou skupinu.

a v podstatě jen čekaji`, jak jsme dopadli my.Tomášs Honzem sicevylezli
už ve tři v noci, ale do světla boudili,

Vystro-takže došli pár minut před námi. Potě-

jováni'

jde

či`m dál rych-

protože

je tu čím dál
méně

ši'škrapypopásdosněhu.Stím, naco

se člověk dlouho těši', je vždy hroznej

mok-nÝchjsou už zaváty a věři`me, žejdou

dami, kterÝm

leji,

nul kombinézu a propadl se do nejbliž-

doska-pu a polozmrzu konstatuji, že se strhla

kovat nějaké

se

a vyklusal ven s papí-

rem. Je pondělí. Venku jsem ještě strh-

problém.

nešlo.

ně.

vplánuvyléztažošesti ráno...

nýtů.

ši`meáčkozprávouozhoršeném počasi' a lany rozvěšenými po celé jeskyni.

Rozbředlým sněhem se šine pár stí
nůbez bat'ohůvzhůrukBlajkóglu. Přemýšli`m, co bych po ránu ještě pokořil.

Po doskákání

Vypadá to na nějaký fazole a spaci' py-

pár
stupňů
a po pár láz-

dáču došlo několik německÝch junkers

tel. Se spanímjetoopětmizerné. Na

ni`ch, stoji'me

a frojlin, tak kolem třinácti let. Celé do-

nad mocnou

poledne tři'skajídostolů a hrajínějakou
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smysluplnou hru, u které řvou cosi ja-

je

ko: Ájn cváj buch tráj buch plesk fýr

mírně

třesk. Do zblbnuti' a do mdloby, která

tej novej sni`h

imituje spánek.

a fičák vítr si

Odpoledne vyráži' do akce Benny.

neustále

navá-

pohrává s na-

Sólo. Vi', že neproleze úžinou a nemá

šimi

pro něj cenu, několik hodin u ní Čekat

Snad budou

nervy.

na ostatni'. Takhle bude prospěšnějši'.

dole zvládat.

Je to na něm. Počasi` nahoře vypadá

V

ještě hnusněji,

člend jsou stále ještě při si'le. |e jich

př,'padě
nebudem zvlá-

plno všade a nebaví. Dám si trek, jed-

dat my, tud,'ž

než ráno. Kinders doj-

opačném

nu snášku vajec, odpadků a přebyteč-

bivak

nejch věci' k autům. Zpátky se zopár

vrat ráno. Brr.

a

ná-

polýnky, mne předbíhá chatár. Bez po-

Vzhledem

lýnek, ač by měl ji't při'kladem. |en na

k

sebe kýváme, protože si stejně nero-

už na sobě

zumíme. Večer se pokusi'me pomoci'

nemám

tomu,

že
nic

alkoholu kontaktovat s obyvateli chaty.

suchého,

Podle svěšenÝch obličejů soudi'm, že

jsou

to bude spíše styk se spaci'mi pytli. To

vábné

to

ne-

myš-

zas bude noc. Ordnéřj tentokrát napcr

lenky. Začíná

dobuji' hlasy zvi'řat a pak hrají na scho

se projevovat

vávanou, na pejska a kočičku, na ježi-

ne Únava, ale

babu, na Mrazi'ka, na tatínka a mamin-

totálni' nedo-

ku ...

statek

Úterý začalo velice zvláštně. Za-

spán-

ku.

sněžená loučka pod chatou je narvána

Vis''m na

kamzi'ky. Z hor je zahnalo zřejmé Špat-

přepi'nce né-

né počasi`. Odstrojovaci' A team došel

kde

upro-

po ránu. Ani jsem neměl chut. lézt ze

střed

de.iluji'

Čim více se bli`žíme k chatě, jsme si

spacáku. Evidentně jsou rádi, že to ma-

v závějích dojčlendské dětičky a já jim

méně jistí, zda jdeme dobře. Naprosto

jí za sebou a že už nemusi` nahoru. Ne+

polyuretanovou pěnou vyplňujj jejich

neuvěřitelný a až skoro mrtvolný klid.

mladší členové našeho béčka jsou při-

uřvané tlamičky. „Gut"! Řekne to prvni.,

Co se děje? Nikdo nás nevi`tá, vždyt. je

pravem vyrazit. |sem jim vděčnej, že
mě netahaji' za vousy, jen ohleduplně

jakoby z veliké dálky. „Dobrý"! Zařve

třeba oslavovat! Všechny zdroje hluku

to druhÝ Česky. „0. K."! Řekne to ně-

odjely, zůstaly jen oba teamy s otevře-

oznámili, že mám vzi't po obědě Majk-

meckÝ di'tko tentokrát anglicky. Vida,

nou

la

iak chutná. ,,Volný"! Řekne čtvrtý. Co-

hloubky se ukazuje jako naprosto po-

že? Ty to máš ještě volný? Tak přidáme

družná záležitost ...

-

katastrofistu

a

odstrojit

vstupní

dvoustovku. Mi'jet se prý máme až ve

paneláků.

Pode

mnou

.„ „Nechrápej a slaňuj," vrhá mne zpět

čtyři odpoledne.
V dobu )i`dla se udál zvláštni' při'-

rodni' úkaz. AsÍ tak na pět minut vylezlo z mraků slunce a poblilo okolni' hory.

lahvi'.

Sestup

do

tisi'cmetrové

Ještě jednou touto formou děkuji

do tmy starostlivě páté di.tko. Majkl, ne

účastníkům této akce, zejména A tea-

bud. nervózní, nejsi ještě v mÝm věku.

mu: Petru Polákovi, Petru Němcovi, Mi-

Výměna klapla, potkáváme se na

Vše co mělo ruce, nohy a fotoaparáty

dně vstupní dvoustovky a začínáme to

vyskakuje dveřmi i okny ven a foti` jako

vyhrnovat ven, pamětliví MatesovÝch

lanu Bulvovi, Liboru Benešovi a Véro-

slavu Bělohrádkovi,

8 teamu: Honzovi Sirotkovi, Tomá-

zběsilé. Dokonce i dět.áka na chvi`li pře-

slov. Hoši. |en sakumprásk odstrojená

ši Pavlovskému a Liborovi Matuškovi,

stala hrát na honěnou a prášit nám do

jeskyně, je udělaná jeskyně a pohoďl

Kótě 1000 za nevšedni' zážitek a dobrý

fazol'`.

jsem nožni. pedál jako poslední památ-

pocit, Že jsem di'ky jim mohl sepsat

naposledy

ku zpět do odstrojené propasti. Vracet

tyto řádky ...

vzhůru. Dvě karikatury na pozadí škra-

se nebudu. Neni` čas. Krátký pohled na

pových polí, dva přestárli` komedianti,

hodinky nám dává jasný signál k urych-

plouži'ci. se za přeludy na posledni' der-

lenému návratu. Noc nad Blajkóglem

niéru. Počasi' se stabilizovalo na třiceti

zvolna roztahuje své upracované děl-

či'slech sněhu, mlze a mholem'. Kolem

nické paže.

Stoupáme s Majklem
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JESKYNĚ, KRAS A MY VŠICHNI
Zdenek Hasmanda, ZO ČSS 6-21 Myotis

VÝSTAVA K 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

ZO ČSS 6-21 MYOTIS
Tato výstava probi'hala ve dnech
8. srpna

až 12 záři.1988 na

ky porozuměni' prodavaček umi'stněny

/enost laických návštěvni'ků, ale přede-

v prodejně mi'stní |ednoty.

vši'm upřimná

sledné domluvy se starostou obce Vilémovice panem Františkem Kalou., OU

Vilémovice nám velice ochotně vypo
mohl s poskytnuti'm prostory tělocvič-

ny v budově radnice a zapůjčeni'm vý-

chvála ze strany mno-

i přes naši snahu vzbudit zájem mi'stni'

mládeže byl výsledek žalostný, přesto

jsme se obávali krítiky právě ze strany

že ceny pro vi'těze při.pravené naši' ZO,

kamarádů a na druhé straně jsme si ři`-

OÚ

Správou

jeskyni.

v Blansku byly opravdu hodnotné a stá-

ly za trochu snahy. Nakonec byla vy-

nec jedině přínosem pro dalši' podob-

hodnocena pouze prvni` ceny, kterou

né akce. Závěrem bychom

chtěli po-

získal

děkovat všem kamarádům

kteří nám

movic. Vedle dalši'ch materiálů se spe-

jakoukoliv formou pomohli s realizaci.

leologickou tématikou ho nejvi`ce pc>

naší výstavy a jeji.m zdárném průběhu.

těšila

třináctiletý

Radim

Štelcl

při'prav zabraly pouze

z

Vilé-

předevši'm krásná kniha ,,Morav-

skÝ kras - Čas a kámen „ od

bytek byl tak v havarijni'm stavu, Že

polovinu

a

kali, Že kritická slova správně formulc>

ních lavic a dvou regálů , kterýžto ná-

snad

Vilémovice

vané a srozumitelná mohou být nako-

a také několika kusů

nábytku v podobě několika stolů, Škol-

Bohužel

hých kolegů z jinÝch skupin . Trochu

základě

podnětu naší základni' organizace a ná-

stavních panelů

nou za naše snaženi. byla nejen spoko-

jiřiny

SOUTĚŽ PRO DĚTI

a lgora

DO PATNÁCTI LET.

1 přes tento neúspěch v prvním kole

Audyových s podpisy autorů.

renovačni' práce. Cesta od myšlenky

k realizaci bývá mnohdy velice těžká,

jsme se rozhodli v popularizací spelecr
Poči'naje 30. srpnem 1998 byla t`or-

to byl i náš při'pad. 0 to lepši' byl náš

mou informačni.ho plakátku ve vývěsce

pocit ve finále, jenom jsme měli trochu

poskytnuté za tímto účelem OÚ Vilé-

strach jest-li to není jen vlastni' sebeu

movice

spokojeni' . VÝsledek měl k naši' spoko-

speleologická soutěž pro děti do pat-

jenosti až překvapivě dobrou odezvu

nácti let„. Po dobu dvanácti týdnů pro-

snad u všech návštěvni'ků výstavy. Do-

bi'hal šestidílrý soutěžni' cyklus otázek

kladem toho jsou velmi četné kladné

a odpovědi'. Forma soutěže byla jedno-

zápisy v knize návštěv. Výstava byly na-

duchá. Každých čtrnáct dni' jsme obno-

konec po dohodě s OU Vilémovice

vovali informace ( v tomto při`padě na

rozši'řena z původni`ch plánovaných tří

téma „Význačné osobnosti v historíi

týdnů o dalši' dva. Během pětí tÝdnů vý-

MK„) a při jejich výměně jsme instalo-

stavu zhlédlo velké množstvi' návštěv-

vali vždy pět otázek z předešlého té-

niků nejen z celé ČR, ale také ze Slcr

matu. Urna a li'stky na odpovědi byly di'-

venska,

Polska,Bulharska,

Německa,

Anglie dokonce i Austrálie. Návštěvni'ci

si mohli prohlédnout 23 výstavni'ch panelů

se speleomateriály týkaji'ci.ch se

historie i současnosti

ravském krasu

výzkumu v Mo-

a také materiály ze za-

hranični'ch expedic. Dále mohli zhléd-

nout ukázky z paleontologických, geologických a mineralogických materiálů
a ukázky jek dnes již historické tak

i současné speleotechniky. Po dobu celé výstavy pak byly nepřetržitě promí-

tány videofilmy se speleologickou tématikou. Navíc zde byla pro návštěvni'-

ky možnost zakoupeni' suvenÝrů a pc>
hlednic a velmi pěkné a hodnotné kni-

hy dodané Okresni.m muzeem v Blansku. Ovšem nejlepši' vizitkou

a odmě-

vyhlášena naši' ZO „Dětská

logie mezi mládeži' touhle formou dá-

le pokračovat. Otázkou zůstává kde se
stala chyba a jek ji odstranit. Zda posunuti'm věkové hranice, nebo rozši'ře-

ním soutěže do dalši'ch krasových ob-

ci., nebo dokonce publikováním otázek
např. v okrasni'm týdeníku bez před-

chozi. nápovědy coŽ by nutilo případ-

né soutěžící k jejich vyhledávaní. To by
nakonec mohlo být největši'm při'no-

sem pro všechny.

No a pak se nám snad podaří vychytat i posledni' mouchy.
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JESKYNĚ, KRAS A MY VŠICHNl.
STÁLÁ EXPOZICE.

zdrojů.

Po ukončení výstavy ZO ČSS 6-21
Myotis, došlo k dalši' domluvě mezi

skupinou a OÚ Vilémovice. Nám bylo

li'to zlikvidovat něco co nás stálo mno

ho práce a času a také obec měla zájem na této veřejně prospěšné činnos-

ti. Pan starosta nám díky porozuměni`

rodiny Sucháčkových sehnal náhradní

prostory v objektu bývalého hostince
kterého

jsou

Sucháčkovi

Termín

otevření

byl

majiteli.

stanoven

na

19.12.1998 což se nám zdálo přijatel-

né a měli jsme i pocit jisté časwé re-

servy. Opak byl pravdou. Po odstraněni' skupinových materiálů které tvořily

zhruba 70 % výstavni'ch ploch
prostě

zjistili

že

panelů

dokumentaci' ze

všech pro nás možných dostupných

začínáme

jsme

Dalši'm dá

době dřeli

jsou krásné obrazy Radka Kocmana
z Vilémovic, dále lgorem Audym po-

a mnohdy mohlo bÝt pár rukou na vi'c

skytnuté pasportizace historickÝch ná-

ly žádné zvláštní výhrady vůči téhle čin-

pisů v jeskyni'ch MK a kopiemi kreseb

nosti, která prakticky po dobu několika

J-Š. Malečka. Nakonec se nám k datu

měsi'ců odváděla pozornost několika

19.12.1998

naše

členů od vlastni' speleologické činnos-

přece jen

podařilo

žete mimo jiné vidět mezi exponáty

stojně otevři't. Zde patři' opět dík všem

i nádherně erodované škrapy vytěžené

kteři` se at. již při`mo nebo jakkoliv jinak

z šachty hlavní pracovní lokality skupi-

podíleli na tom, že se tak mohlo vůbec

ny v závrtu na Harbechách, které díky

stát. Jedná se předevši'm o všechny již

klukům z pracovni'ho týmu nekončily

výše zmi'něné kterÝm ti'mto děkuje na-

na haldě, ale se kterými se vláčeli do W

še

lémovic. Vím, že papi`r snese všechno,

skupina.

a jak se ři'ká samochvála smrdi`. Takže

Ted. bych rád jako autor

tohoto

tuto

abych zásluhy skupiny které jsem sám

nejmenši'm

asi hodně užitečnÝch . Přesto nevznik-

ti. Di`ky vzájemnému porozumění mů-

sebe.

pracné

udržela.

doplňováni'

lokalitách

muzeum„ alespoň podle míněni` na-

jsme chtěli , aby tahle stálá expozice
při

na pracovni.ch

šeho i zúčastněných hostů v celku dů-

při`spěvku chtěl dodat pár slov sám za

začalo

mo podi'leli, nebo těm kteří za ně v té

se říci spíše dekorativni'm obohacením

nasadili lat.ku úrovně poměrně vysoko

úroveň

At' už těm kteří se na celé akci při`-

Dále jsme rozšířili expozice

paleontologie a geologie.

Myot.i-

Su.

znovu,

a proto, že jsme si předchozi' výstavou

Takže

největší dík patří všem členům

1

když nevi`m jestli je vhodné

radši

přijeďte,

sami.

Rádi

mrkněte a

uvi'táme

hodnot.te

každého

se

zájmem o našeho společného koni'čka.

členem takhle vyzvedával, myslím, že

REDAKČNÍ OZNAMOVATEL

4) Pro spestření a srozumitelnost článku uvítáme

přiložené mapky, grafy, kresby, tabulky
V DALšl'CH Čl'SLECH NAJDETE:

a fotografie.

• Tartarosáci podruhé v Pyrenejích

5) U fotografií uvádějte autora a název snímku.

- objevy na Harbešské plošině

6) Obrázky a fotografie budou na požádání

- Devon
- Slovinské etudy

-40 Iet od prvosestupu do Barazdaláše

-CHKO informuje
-Tajemství Stříbrné chodby
• Nejhlubší jeskyně světa Lamprechtsofen

vráceny.
7) Grafické soubory prosi'me posi'lejte v čitelné

formě pro Word.
8) Uzávěrky jsou asi měsíc před vyjitím dalši'ho
č''sla.

9) U odborných článků zpracujte prosím stručné
resume ve světové řeči (nejlépe angličtina).

POKYNY PRO AUTORY:

10) Text pokud možno dodávejte na disketě ve
Wordu spolu s vytištěnou podobou, případně

1 ) Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídá
autor.

psaný strojem.
11 ) Při'spěvky jsou publikované v původním rozsahu.

2) U použité literatury uvádějte jméno autora
12) Redakce si vyhrazuje právo opravit gramatické a

a zdroj podle standartní formy.
stylistické chyby.

3) Texty v žádném případě sami nezalamujte
13) Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

a neupravujte (tzv. sloupcování, makra apod.).

14) Při'spěvky nejsou honorované.
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